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Förord

Kommuner och landsting ska vidta en rad åtgärder för att minska sår-
barheten i sina verksamheter, och därmed öka sin förmåga att hantera 
allvarliga händelser. Vilka dessa åtgärder är regleras av en lag och en 
förordning:
•	 Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
•	 Förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder in-

för och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Genom dessa författningar har kommunens roll i det svenska krishan-
teringssystemet blivit tydligare. Flera allvarliga händelser som inträffat 
under de senaste åren har visat på betydelsen av att kommunerna vet vad 
de ska göra vid sådana händelser. Det handlar dels om att kunna upp-
rätthålla samhällsviktig verksamhet i tillräcklig utsträckning, dels om att 
kunna förmedla information till media, allmänhet och berörda, och att ha 
beredskap för att kunna ge stödjande åtgärder till drabbade. 

Flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004, stormen Gudrun som lamslog 
stora delar av södra Sverige 2005 och kriget i Libanon 2006 – det är några 
exempel på händelser vars konsekvenser ställde stora och helt olika krav 
på socialtjänstens medverkan. 

När det gäller krisberedskap och krishantering är vissa samhällsfunk-
tioner viktigare än andra. Äldreomsorgen, omsorgen om personer med 
olika typer av funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorgen, 
är exempel på verksamhetsområden som behöver ha beredskap för att 
kunna hantera konsekvenserna av en kris och samtidigt sköta de ordinarie 
uppgifterna. 

Kommunens krisberedskap och krishantering inom socialtjänstens 
ansvarsområde, funktionshindersområdet och den kommunala hälso- och 
sjukvården ska utgå från den ordinarie verksamhetens krav på säkerhet 
och uthållighet, men kunna kompletteras med åtgärder som förberetts för 
att kunna hantera en allvarlig händelse. 

Socialstyrelsen har ansvar för att samordna och övervaka planering-
en av krisberedskapen för hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd 
och socialtjänst. Den här vägledningen har tillkommit som ett led i det 
ansvaret. Syftet är att förtydliga socialtjänstens roll och ansvar för kris-
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beredskapen och krishanteringen. Texten i boken är en sammanställning 
av lagstiftning, förarbeten och andra dokument som behandlar frågor om 
krisberedskap inför allvarliga händelser. 

Målgrupper är kommunernas förtroendevalda, chefer i verksamheter 
inom äldreomsorgen, funktionshinderområdet och individ- och famil-
jeomsorgen i kommunerna och hos privata vårdgivare, sjuksköterskor, 
beredskapssamordnare i kommuner, landsting och regioner, ansvariga för 
tillsyn över socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård samt verk-
samma inom trossamfund och andra frivilligorganisationer som i olika 
sammanhang samverkar med socialtjänsten. 

Det är vår förhoppning att vägledningen ska fungera som stöd när kris-
beredskapsarbetet ska planeras, och att olika aktörers åtgärder därigenom 
kan samordnas på ett ändamålsenligt sätt och till nytta för dem som kan 
komma att drabbas av en allvarlig händelse. 

Gunnel Torstensson, utredare vid Socialstyrelsens socialtjänstavdel-
ning och Birgit Zetterberg-Randén, utredare vid Socialstyrelsens tillsyns-
avdelning, har varit ansvariga för arbetet med vägledningen. 

I arbetet har värdefulla synpunkter lämnats av bl.a. projektets refe-
rensgrupp: Christina Amundberg från Stockholms stad, Maria Gromer 
från Höglandets Räddningstjänstförbund, Ulla Näsman från Sundsvalls 
kommun, Abbe Schulman från CeFAM, Kris- & Katastrofpsykologi, 
Stockholms läns landsting, Gunvor Landqvist från Länsstyrelsen i Skåne 
län, Carina Clemin från Landstinget i Gävleborgs län, Stefan Dellså från 
Länsstyrelsen i Stockholms län, Eva Hamberg från dåvarande Krisbe-
redskapsmyndigheten, Ingrid Tordling från dåvarande Räddningsverkets 
Centrum för risk- och säkerhetsutbildning och Anita Bontell från Social-
styrelsens regionala tillsynsenhet i Göteborg. 

Också kommuner och landsting samt andra myndigheter och organi-
sationer, har lämnat konstruktiva synpunkter på remissversionen av väg-
ledningen. Dessa synpunkter har varit till stor nytta under den fortsatta 
bearbetningen.

Lars-Erik Holm
Generaldirektör 
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Läsanvisning

Syftet med den här vägledningen är att informera om vilken roll och vil-
ket ansvar kommunen har för verksamhet inom socialtjänstens område 
och för den del av hälso- och sjukvården som överfördes till kommunerna 
i och med ädelreformen och som regleras i 18 § första stycket hälso- och 
sjukvårdslagen – nedan kallad HSL. Med socialtjänst avses i vägledning-
en verksamhet som bedrivs enligt 
• socialtjänstlagen (2001:453) – nedan förkortad till SoL,
• lagen (1990: 52) med särskilda bestämmelser om vård av unga – nedan 

förkortad till LVU,
• lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall – nedan förkortad 

till LVM, och 
• lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade – 

nedan kallad LSS. 

Det betyder att vägledningen vänder sig till nämnder med ansvar för om-
sorg om personer med olika typer av funktionsnedsättning, äldreomsorg 
och individ- och familjeomsorg. 

Vägledningen bygger på en sammanställning av lagstiftning, förarbe-
ten och andra relevanta dokument, och är främst avsedd att vara till hjälp 
och stöd i planeringsskedet. För att den också ska kunna fungera som 
uppslagsbok återkommer en del uppgifter i flera avsnitt. Sist i vägled-
ningen finns referenser, aktuella författningar, definitioner samt förkla-
ringar av de förkortningar som förekommer i texten. 

Kriser och katastrofer kan beskrivas på olika sätt. I lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap används begreppet extraordinära händelser. 
I Socialstyrelsens termbank inkluderas extraordinär händelse i begreppet 
allvarlig händelse som är en samlingsterm för händelser som är så omfat-
tande eller allvarliga att resurserna måste organiseras, ledas och användas 
på särskilt sätt. I vägledningen används båda begreppen synonymt.

Vägledningen består av sex delar. 
1. Allmänna utgångspunkter för krisberedskap och socialtjänst
 Del 1 inleds med en allmän orientering om regelverk och principer 

för svensk krishantering, samt vad kommunen och landstinget har för 
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uppgifter i krishanteringssystemet. Här redovisas också några viktiga 
förutsättningar för socialtjänstens arbete; det gäller tillämpningen av 
verksamhetens speciallagstiftning, arbetsmiljölagstiftningen och reg-
lerna om offentlighet och sekretess. 

2. Krisberedskap inom socialtjänstens område
 Del 2 tar sin utgångspunkt i analysfasen. Övriga avsnitt handlar om 

förberedelser i form av utbildning, övning och planering för att social-
tjänsten ska kunna upprätthålla sin verksamhet vid en krissituation 
och hantera tillkommande uppgifter. Avslutningsvis finns ett avsnitt 
som bl.a. handlar om underlag för rapportering, egen uppföljning och 
lärande. Läs gärna del 2 parallellt med del 5, för att tydliggöra sam-
bandet mellan teori och praktik.

3. Kriskommunikation
 Del 3 tar upp olika aspekter av kriskommunikation och informations-

beredskap.
4. Viktiga aktörer för samhällets krisberedskap
 Del 4 beskriver myndigheter och organisationer som har stor bety-

delse för samhällets krisberedskap.
5. Exempel på allvarliga händelser 
 Del 5 är en exempelsamling över inträffade allvarliga händelser och 

deras konsekvenser. I många fall har dessa händelser resulterat i vik-
tiga lärdomar för verksamheten och kommunen. Läs gärna del 5 paral-
lellt med del 2, för att tydliggöra sambandet mellan praktik och teori.

6. Förkortningar, termer och källor
 Del 6 innehåller förklaringar av förkortningar och definitioner som 

använts i texten samt uppgifter om aktuella författningar och övrigt 
referensmaterial. 

Generella vägledningar som riktar sig till kommunens samtliga förvalt-
ningar finns att läsa på hemsidan för Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB), http://www.msbmyndigheten.se. Där hittar du också 
mer detaljerade beskrivningar av olika moment som rör krisberedskaps-
arbete, t.ex. informationsberedskap och hur man genomför övningar och 
risk- och sårbarhetsanalyser. 

För ytterligare vägledning om hur man planerar för krisstöd, hänvisar vi 
till Socialstyrelsens rapport Krisstöd vid allvarlig händelse. Du kan ladda 
ner eller skriva ut rapporten på Socialstyrelsens webbplats, adressen är: 
http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2008 /10045/2008-123-16.htm



Del 1.  
Allmänna utgångspunkter 

för krisberedskap och socialtjänst
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Utgångspunkter och mål

Kommunen har ansvar för att de kommunala verksamheterna fungerar 
med så få störningar som möjligt och att de som vistas i kommunen kan 
känna sig trygga. Kommunen ansvarar även för samordning av säkerhets-
arbetet inom sitt eget geografiska område. 

En vägledande princip i krishanteringssystemet är ansvarsprincipen. 
Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under 
normala omständigheter även har det i händelse av kris. Krisberedska-
pens utgångspunkt är således den enskilda förvaltningens planering för 
att upprätthålla verksamheten och hantera tillkommande uppgifter. Det 
innebär också att kommunallagen (1991:900) och övrig lagstiftning som 
gäller för socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, är vägledande 
för verksamheten före, under och efter en allvarlig händelse. 

Målet med krisberedskapen är att samhället ska kunna upprätthålla 
grundläggande service, trygghet och omvårdnad även vid en allvarlig 
störning. Det ställer krav på verksamhetsledningens förmåga att leda, 
samordna och genomföra nödvändiga åtgärder och på förmågan att infor-
mera allmänhet och media. 

Det finns särskild lagstiftning som ska säkerställa att kommuner, lands-
ting och myndigheter vidtar nödvändiga åtgärder för att minska sin sår-
barhet och uppnå god krishanteringsförmåga. Några av dessa lagar och 
förordningar är: 
•	 Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. (I den här 
vägledningen kallas den lagen om extraordinära händelser i löpande 
text. När den hänvisar till en särskild bestämmelse kallas den LXO). 

•	 Förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder in-
för och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. (I 
den här vägledningen kallas den förordningen om extraordinära hän-
delser i löpande text FXO).

•	 Förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. (I 
den här vägledningen kallas den krisberedskapsförordningen i löpan-
de text).

•	 Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).
•	 Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO).
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Vägledande principer i det svenska krishanteringssystemet är 
ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen. Det innebär 
att det ansvar en kommun har under normala förhållanden för social-
tjänst, hälso- och sjukvård och annan samhällsviktig verksamhet också 
gäller under en allvarlig händelse. På motsvarande sätt har statliga 
myndigheter ansvar inom sina respektive ansvarsområden – detta be-
nämns sektorsansvar. 

Kommuner, länsstyrelser och regering har utöver det egna verksam-
hetsansvaret ett geografiskt områdesansvar på lokal, regional och na-
tionell nivå. Det betyder att var och en på sin nivå ska säkerställa att 
samordningen fungerar mellan aktörerna inom det egna geografiska 
området. 

Det här avsnittet ger en allmän orientering om regelverk och princi-
per för svensk krishantering, samt vilka särskilda uppgifter som kom-
muner och landsting har i krishanteringssystemet 

År 2002 beslutade riksdagen att Sverige skulle införa ett nytt nationellt 
krishanteringssystem [1]. Den tidigare beredskapsplaneringen syftade till 
att kunna hantera konsekvenserna av ett militärt angrepp, men i dag be-
döms ett sådant hot som osannolikt även under lång tid framöver. Istället 
har andra hotbilder tillkommit, exempelvis översvämningar, stormar och 
terrorhot. 

Av propositionen 2005/06:133 Samverkan vid kris – för ett säkrare 
samhälle, framgår att målsättningen med det svenska säkerhetsarbetet 
är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och 
förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rätts-
säkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Det handlar om ett brett sä-
kerhetsarbete som omfattar hela processen från orsaksförebyggande och 
sårbarhetsreducerande åtgärder till förhindrande, hanterande och återupp-
byggande åtgärder. 

Grundstenar i krishanteringssystemet 
Eftersom konsekvenserna av en kris i Sverige alltid berör någon eller 
några kommuner, har dessa fått en nyckelroll i krishanteringssystemet. 
Basen är den ordinarie förvaltningsstrukturen och den ordinarie verk-
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samhetens planering för att upprätthålla befintlig verksamhet och hantera 
tillkommande uppgifter. Det betyder att kommunallagen (1991:900) och 
övrig lagstiftning som reglerar kommunens verksamheter även gäller för 
arbetet före, under och efter en allvarlig händelse. För att säkerställa att 
kommuner, landsting och andra myndigheter vidtar nödvändiga åtgärder 
för krisberedskap och krishantering inom sina respektive ansvarområden 
har Riksdagen därutöver beslutat om särskilda lagar.

Vägledande principer 
Av propositionen 2005/06:133 Samverkan vid kris – för ett säkrare sam-
hälle framgår att det svenska krishanteringssystemet bygger på tre vägle-
dande principer: ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen. 

Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet 
under normala förhållanden också ska ha motsvarande ansvar vid en kris-
situation.

Likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och loka-
lisering så långt som möjligt ska vara densamma i fred, under kris och 
vid krig. Förändringarna i organisationen ska inte vara större än vad som 
krävs för att hantera krisen.

Närhetsprincipen: En kris ska hanteras där den inträffar och av dem 
som är närmast berörda och ansvariga.

Samhällsviktig verksamhet
Många verksamheter och funktioner är viktiga för samhället ur ett all-
mänt perspektiv. När det gäller krisberedskap är vissa samhällsfunktioner 
viktigare än andra. 

I propositionen 2007/08:92 Stärkt beredskap – för säkerhets skull ang-
es vad som krävs för att en verksamhet ska betraktas som samhällsviktig, 
nämligen att det ena eller båda av följande villkor är uppfyllda:
1. Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller 

tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort 
tid leda till att en allvarlig händelse inträffar i samhället. 

2. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan 
inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna 
blir så små som möjligt. 

Områden som innehåller samhällsviktig verksamhet är främst energiför-
sörjning, informations- och kommunikationssektorn, finanssektorn, soci-
alförsäkringssystemet, hälso- och sjukvård, omsorg (som inkluderar äld-
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reomsorg, omsorg om personer med olika typer av funktionsnedsättning 
och individ- och familjeomsorg), skydd och säkerhet, transporter, kom-
munalteknisk försörjning, handel och industri, livsmedel samt offentlig 
förvaltning på lokal, regional och nationell nivå [2]. 

Den förmåga som krävs för att verksamheten ska kunna bedrivas på en 
sådan nivå att samhället fortfarande kan fungera och erbjuda grundläg-
gande service, trygghet och omvårdnad benämns förmågan i samhälls-
viktig verksamhet att motstå allvarliga störningar [3]. 

Sektorsansvar 
Det ansvar som statliga myndigheter har inom sina respektive ansvarsom-
råden kallas sektorsansvar. Det innebär att varje myndighet är ansvarig 
för sitt verksamhetsområde. I enlighet med ansvarsprincipen gäller detta 
ansvar alltid och i alla situationer. Myndigheternas ansvar i krishante-
ringssystemet regleras i förordningen (2006:942) om krisberedskap och 
höjd beredskap, den s.k. krisberedskapsförordningen. Ett trettiotal cen-
trala myndigheter och de 21 länsstyrelserna pekas ut (i en bilaga till för-
ordningen) som särskilt ansvariga för att skapa förmåga att hantera en 
kris och för att förebygga sårbarheter och motstå hot och risker. 

Myndigheternas uppgifter i fredstid regleras i paragraferna 5, 9–12 och 
14–15. Uppgifterna är: 
•	 samverkan och samordning,
•	 risk- och sårbarhetsanalys,
•	 utbildning och övning,
•	 rapportering,
•	 särskilt ansvar för beredskapen, samt 
•	 tjänsteman i beredskap och ledningsfunktion (gäller vissa myndighe-

ter enligt särskilt regeringsbeslut).

Länsstyrelserna har därutöver ett geografiskt områdesansvar på regional 
nivå (7 §). 

Verksamhetsansvar
Socialtjänst, vattenförsörjning och räddningstjänst är exempel på verk-
samheter som kommunen har ansvar för och som regleras i special-
lagstiftning. Det är ansvarsprincipen och därmed verksamhetsansvaret 
som är utgångspunkten för kommunens uppgifter i krishanteringssyste-
met. Det innebär att det ansvar kommunen har för olika samhällsviktiga 
verksamheter under normala förhållanden också gäller under en kris. I 
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verksamhetsansvaret ingår dels att kommunen ska vidta åtgärder för att 
minska sårbarheten i sin verksamhet, dels att ha beredskap för att kunna 
upprätthålla sådana delar av verksamheten som inte tål avbrott, om en 
allvarlig störning skulle inträffa.

Geografiskt områdesansvar
Utöver det egna verksamhetsansvaret har kommunen, länsstyrelsen och 
regeringen ett geografiskt områdesansvar på lokal, regional och nationell 
nivå. Det innebär att de ska säkerställa att samordningen fungerar mellan 
aktörerna inom det egna geografiska området, både i det förberedande ske-
det, under och efter en allvarlig händelse. Genom att varje aktör dels tar 
ansvar för sina uppgifter, dels samverkar med andra aktörer kan god kris-
hanteringsförmåga uppnås. Områdesansvaret innebär också att kommunen, 
länsstyrelsen och regeringen ska samordna informationen till allmänhet och 
media för att skapa en samlad och enhetlig bild av det som inträffat [4].

I propositionen 2007/08:92 Stärkt beredskap – för säkerhets skull, be-
skrivs det geografiska områdesansvaret på följande sätt: 

”Inom ett geografiskt område ska det finnas ett organ med 
ansvar för inriktning, prioritering och samordning av tvär-
sektoriella krishanteringsåtgärder. Samordningen innebär att 
de geografiskt områdesansvariga organen ska initiera och un-
derlätta den samverkan som krävs vid en kris.”

I propositionen understryker regeringen att en viktig förutsättning för en 
god krisberedskap är att olika aktörer har förtroende för varandra. Förtro-
ende skapas genom kontakter mellan organisationer och bygger på per-
sonliga relationer som grundläggs i det vardagliga arbetet innan kriser 
uppstår. 

På lokal nivå är kommuner och landsting huvudaktörer i krishanterings-
systemet. En viktig förutsättning för att minska sårbarheten och förbättra 
krishanteringsförmågan i lokalsamhället är nära samverkan under hela 
krishanteringsprocessen, d.v.s. före, under och efter en allvarlig händelse. 
För socialtjänsten rör det sig t.ex. om samverkan med andra kommunala 
förvaltningar, med landstinget, med verksamheter i privat regi samt med 
trossamfund och andra frivilligorganisationer. 

Extraordinär händelse 
I lagen om extraordinära händelser definieras extraordinär händelse som en 
händelse som avviker från det normala och som medför, eller riskerar med-
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föra, en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och därför kräver 
skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting (1 kap. 4 § LXO).

För att avgöra om en händelse ska betraktas som normal eller inte är 
det nödvändigt att göra en helhetsbedömning av det enskilda fallet, detta 
enligt propositionen 2001/02:184 Extraordinära händelser i kommuner 
och landsting. Mycket omfattande snöfall och sträng kyla kan exempel-
vis anses som mer normalt i de norra delarna av Sverige än i de södra. 
Det är omöjligt att i förväg planera hur varje tänkbar kris och katastrof 
ska hanteras. Därför måste alla aktörer sträva efter att uppnå en gene-
rell förmåga att motstå och hantera konsekvenser som uppstår i den egna 
verksamheten till följd av extraordinära händelser. De flesta händelser 
som inträffar kan den ordinarie nämndorganisationen hantera med stöd 
av gällande lagstiftning.

Det som skiljer en extraordinär händelse från andra händelser är dess 
stora omfattning, att händelseförloppet är snabbt och svårt att överblicka 
och att viktiga samhällsfunktioner redan drabbats eller riskerar att drabbas 
av allvarliga störningar. Lagen om extraordinära händelser har tillkommit 
för att underlätta i situationer som ställer särskilda krav på kommunens 
organisation, exempelvis när det krävs snabba beslut från flera nämnder 
samtidigt. I en sådan situation kan krisledningsnämndens ordförande el-
ler dennes ersättare besluta om att krisledningsnämnden träder i funktion 
(2 kap. 3 § LXO). Om nämnden bedömer att det skulle underlätta hante-
ringen blir det då möjligt att centralisera beslutsfattandet. 

Extraordinära händelser är större händelser som hotar liv, hälsa, miljö 
eller egendom. Det kan till exempel röra sig om en större översvämning, 
ett ras som en följd av en längre tids nederbörd, eller ett omfattande snöo-
väder. En större skogsbrand som till exempel hotar bebyggelse och som 
kräver betydande insatser utöver de som räddningstjänsten står för, är 
ytterligare ett exempel på en extraordinär händelse. 

Exempel på händelser som inträffade innan begreppet extraordinär 
händelse började användas, och som nu räknas som extraordinära händel-
ser har beskrivits i SOU 2001:105 Extraordinära händelser i kommuner 
och landsting. Som exempel kan nämnas tågolyckorna i Kävlinge 1996 
och i Borlänge 1998, tunnelbygget i Hallandsåsen 1997, diskoteksbran-
den i Göteborg 1998, snöovädret i Gävle 1998 samt översvämningarna i 
Arvika 2000. Dessa händelser fick konsekvenser som ställde stora krav, i 
berörda kommuner och landsting, på ledningens förmåga att fatta snabba 
beslut, samverka, prioritera mellan olika behov och önskemål och inte 
minst att förse allmänhet och media med relevant information om hän-
delseförloppet. 
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Den enskildes ansvar och det offentliga åtagandet 
Samhällets säkerhet bygger på samspel mellan flera olika aktörer: kom-
muner, landsting, andra myndigheter, organisationer, företag och enskilda 
individer. Av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), framgår att 
individer och företag har ett grundläggande ansvar för att skydda sitt liv, 
sin egendom och sin verksamhet och att själva vidta och bekosta förebyg-
gande åtgärder i syfte att förhindra olyckor och begränsa skador som kan 
uppstå till följd av olyckor (2 kap. 2–5 §§).

Av propositionen 2005/06:133 Samverkan vid kris – för ett säkrare 
samhälle, framgår att det är först om och när den enskilde själv, eller med 
hjälp av någon annan, inte kan klara av en situation som samhället har 
ansvar att ingripa. De offentliga åtgärderna kan antas få större betydelse 
ju mer krävande och oförutsedd krissituationen är. Eftersom varje situa-
tion är unik, är det inte möjligt att i förväg slå fast exakta kriterier för när 
samhällets resurser behöver sättas in. 

I propositionen beskrivs att det offentliga åtagandet omfattar: 
1. Att kunna analysera potentiella eller uppkomna situationer och däref-

ter bedöma om de kräver någon form av samhällsinsats.
2. Att resurser som kan behövas i svåra situationer finns tillgängliga eller 

gripbara.

Kommuners och landstings uppgifter 
I det utredningsarbete som föregick lagen om extraordinära händelser och 
lagen om skydd mot olyckor, betonas det förebyggande arbetet. Syftet 
med de båda lagarna är att kommunen i större utsträckning ska ta initiativ 
till samarbete och samordning inom det egna geografiska området och 
mellan förvaltningarna när det gäller olycksförebyggande och skadebe-
gränsande åtgärder. Det handlar dels om samverkan mellan olika förvalt-
ningar, dels om samverkan med andra lokala aktörer inom kommunens 
geografiska område [4].

Kommuners och landstings uppgifter
För att säkerställa att samhällets krishanteringsförmåga är god, har kom-
muner och landsting ålagts vissa uppgifter genom lagen om extraordi-
nära händelser (2 kap. 1–9 §§ LXO). Dessa uppgifter är:
•	 analysera och planera,
•	 inrätta en krisledningsnämnd,
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•	 geografiskt områdesansvar (gäller endast primärkommunerna),
•	 utbilda och öva, och 
•	 rapportera.

Lagen ger även kommuner och landsting möjlighet att bistå andra kom-
muner och landsting, och att ge begränsat ekonomiskt stöd till enskilda 
utan behovsprövning (4 kap. 1 och 3 §§ LXO). 

Analys och planering
För att minska sårbarheten ska kommunens förvaltningar och bolag vidta 
förebyggande och förberedande åtgärder. Genom att analysera vilka extra-
ordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser 
kan påverka den egna verksamheten, har kommunen möjlighet att vidta 
åtgärder för att minska konsekvenserna av dem. Kommunens skyldighet 
att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser gäller samhällsviktig verk-
samhet, till exempel dricksvattenförsörjning, kollektivtrafik, hälso- och 
sjukvård, skola, förskola, äldreomsorg, omsorg om personer med olika 
typer av funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Uppgif-
terna sammanställs i en gemensam risk- och sårbarhetsanalys som ska 
utgöra underlag för nämndernas och kommunens planering. 

När kommunen förbereder sig inför allvarliga händelser ska den upp-
rätta planer, förbereda lokaler och utrustning samt utbilda och öva medar-
betare och förtroendevalda. Kommunen har ansvar för att hålla samman 
de kommunala förvaltningarnas och bolagens planering i en gemensam 
plan för kommunen. Den gemensamma planen ska grunda sig på risk- 
och sårbarhetsanalysen som gäller hela kommunen (2 kap. 1 § LXO). 
Om riskbilden eller planeringsförutsättningarna förändras kan det finnas 
skäl att fatta ett nytt beslut. Av förordningen (2007:825) med länsstyrel-
seinstruktion, framgår att länsstyrelsen bl.a. ska ge stöd till de ansvariga 
för krisberedskapen i länet, till exempel i frågor som gäller analys och 
planering (54 § p 2). 

Krisledningsnämnd
Varje kommun ska ha en krisledningsnämnd som kan träda i funktion om 
det blir nödvändigt (2 kap. 2 § LXO). Det är kommunfullmäktige som 
tillsätter krisledningsnämnden och fastställer dess stadgar (3 kap. 3 § och 
6 kap. 2 § KL). Av stadgarna ska krisledningsnämndens uppgifter framgå, 
och även vilka uppgifter den kan överta från andra nämnder. 
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Det är ordföranden i nämnden som bedömer och beslutar om situatio-
nen är sådan att nämnden ska träda in (2 kap. 3 § LXO). När situationen 
är stabil igen ska krisledningsnämnden besluta om att de uppgifter som 
nämnden tagit över från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd (2 
kap. 4 § LXO). Kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige får besluta 
att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra, vilket leder till att be-
slutanderätten återgår till ordinarie nämnd (2 kap. 6 § LXO). 

Krisledningsnämndens verksamhet regleras av lagen om extraordinära 
händelser, men också av kommunallagen. Det innebär exempelvis att 
kommunallagens regler om valbarhet, sammanträden, jäv, delegering och 
omröstning, också gäller för krisledningsnämnden (6 kap. KL). 

Länsstyrelsen svarar för tillsynen av socialtjänsten, oavsett vilken 
nämnd som fullgör dess uppgifter (13 kap. 2 § SoL samt 26 § LSS)1. 
Socialstyrelsen svarar i sin tur för tillsynen av hälso- och sjukvården och 
dess personal (6 kap. 1 § LYHS). 

I krissituationer är det stor efterfrågan på information, både massmedia 
och allmänheten söker då aktivt efter uppgifter. Att ta del av allmänna 
handlingar är en grundlagsskyddad rättighet enligt tryckfrihetsförord-
ningen (2 kap. 2 TF). Det måste därför tydligt framgå av krislednings-
nämndens delegationsordning vilka befattningshavare som ska fatta be-
slut om avslag på en begäran om att få ta del av en allmän handling. 

Kommunens geografiska områdesansvar 
Vid de flesta kriser berörs, förutom kommunen, en rad andra aktörer som 
är verksamma inom kommunens geografiska område – till exempel andra 
huvudmän, myndigheter, företag och organisationer. Aktörerna hanterar 
samma händelse, men med olika roller, ansvar och uppgifter. Var och en 
agerar självständigt och leder sin egen verksamhet. Samtidigt finns ofta 
ett starkt beroendeförhållande mellan de aktörer som medverkar till att 
hantera krisens konsekvenser. Aktörerna behöver försäkra sig om att de 
har samma uppfattning om vad som hänt, hur krisen kommer att utveck-
las, vilken inriktning deras åtgärder bör ha och vilka prioriteringar de be-
höver göra. De behöver också samordna den information de ska förmedla 
till allmänhet och media [4]. 

1 I propositionen 2008/09:160 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten förslår regeringen att 
länsstyrelsernas tillsyn enligt SoL och LSS förs över till Socialstyrelsen och samordnas med myn-
dighetens tillsyn av hälso- och sjukvården. Författningsförändringarna föreslås träda i kraft den 1 
januari 2010. 
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Det lokala områdesansvaret innebär att kommunen ska verka för att få 
till stånd samordning mellan aktörer inom det egna geografiska området, 
såväl i planerings- och förberedelsearbetet som i krissituationer (2 kap. 
7 § LXO). Områdesansvaret påverkar inte övriga aktörers ansvar för den 
egna verksamheten. 

Utbildning och övning
Kommunen är en självständig aktör i krishanteringssystemet och bestäm-
mer själv över metoder och former för sitt krisberedskapsarbete. För att 
förtroendevalda, förvaltningsledning och övrig anställd personal i nämn-
der och bolag ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser, 
är kommunen skyldig att se till att dessa regelbundet får nödvändig ut-
bildning och övning (2 kap. 8 § LXO). 

Övningarna bör utgå från kraven på den del av verksamheten som all-
tid måste kunna upprätthållas, oavsett vilka störningar som kan uppstå 
i en krissituation. Det är viktigt att utvärdera genomförd utbildning och 
övning liksom hanteringen av faktiska kriser. Till stöd för kommuner och 
andra aktörer har dåvarande Krisberedskapsmyndigheten (KBM) publi-
cerat flera skrifter, som också ger råd om hur utvärdering kan gå till. 

Länsstyrelsen, som är geografiskt områdesansvarig myndighet i länet, 
ska verka för att krisberedskapen anpassas till de behov som finns inom 
respektive län och för att de aktörer som verkar inom området uppträder 
samordnat och effektivt. Av förordningen (2007:825) med länsstyrelsein-
struktion, framgår att länsstyrelsen bl.a. ska agera sammanhållande inom 
sitt geografiska område och ge stöd till kommuner och landsting bl.a. när 
det gäller utbildning och övning (54 § p 2).

Rapportering
Kommunen ska hålla länsstyrelsen underrättad om vilka förebyggande 
åtgärder man har vidtagit och hur åtgärderna påverkar krisberedskapslä-
get. Även vid en extraordinär händelse ska kommunen lämna lägesrap-
porter och information till länsstyrelsen. Lägesrapporten ska innehålla 
information om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade ut-
vecklingen, samt vilka åtgärder man vidtagit och planerar att vidta (2 kap. 
9 § LXO och 2 § FXO).

Hjälp till annan kommun
Lagen om extraordinära händelser ger en kommun möjlighet att på begä-
ran lämna hjälp till en annan kommun som drabbats av en extraordinär 
händelse och få en skälig ersättning för sina insatser (4 kap 1 § LXO). 
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Biståndet kan innebära att man ställer kommunens egna resurser till för-
fogande i form av till exempel räddningstjänst eller socialtjänst. 

Om en person som har behov av stöd i någon form måste vistas i en 
annan kommun än hemkommunen p.g.a. en extraordinär händelse, har 
vistelsekommunen rätt till ersättning från hemkommunen (4 kap. 1 § 
LXO). 

Ekonomiskt stöd till enskilda
Kommunen får lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild person 
som drabbats av en extraordinär händelse. Även om bestämmelsen ger 
kommunen möjlighet att bistå enskilda vid extraordinära händelser, utgör 
den inte en rättighet för kommunmedlemmarna (4 kap. 3 § LXO). 

Målet är att ha god krisberedskapsförmåga 
Sveriges samlade krisberedskapsförmåga är summan av den förmåga som 
statliga myndigheter, kommuner, landsting, företag och andra aktörer har 
var för sig och i samverkan med varandra. Krisberedskapsförmåga är ett 
samlingsnamn för krisledningsförmåga, operativ förmåga och förmåga i 
samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar [3]. 
• Med krisledningsförmåga avses att det inom ett verksamhets- el-

ler ansvarsområde finns förmåga att vid allvarliga störningar leda 
den egna verksamheten, fatta beslut inom eget verksamhets- eller 
ansvarsområde, sprida snabb, korrekt och tillförlitlig information och 
vid behov kunna medverka i samordning och koordinering med andra 
aktörer och deras åtgärder. 

• Med operativ förmåga avses att det inom verksamhets- eller 
ansvarsområdet finns förmåga att snarast påbörja åtgärder för att han-
tera eller medverka i hanteringen av konsekvenserna av inträffade hän-
delser samt genomföra de åtgärder som krävs för att avhjälpa, skydda 
och lindra effekterna av det inträffade. 

• Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga stör-
ningar avser den förmåga som krävs för att verksamheten ska kunna 
bedrivas på en sådan nivå att samhället fortfarande kan fungera och 
ha en grundläggande service, trygghet och omvårdnad, även vid en 
allvarlig störning. 
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Inga undantagsbestämmelser  
för allvarlig händelse

Kommunens ansvar för krisberedskap och krishantering inom social-
tjänst och kommunal hälso- och sjukvård utgår från den ordinarie verk-
samhetens krav på säkerhet och uthållighet och från verksamhetens 
planering för att kunna upprätthålla befintlig verksamhet och hantera 
tillkommande uppgifter. 

För att kunna svara upp mot lagstiftningens krav måste därför verk-
samheter inom dessa områden göra den planering som verksamheterna 
bedömer är nödvändig för att kunna hantera en allvarlig händelse. 

I det här avsnittet redovisas några viktiga utgångspunkter för social-
tjänstens krisberedskapsarbete; det gäller tillämpningen av verksam-
hetsområden speciallagstiftning, arbetsmiljölagstiftningen och regler-
na om offentlighet och sekretess. 

Vare sig KL, SoL, LSS, LVM, LVU eller HSL innehåller någon bestäm-
melse som specifikt reglerar kommunens ansvar för verksamheten vid 
allvarliga händelser. Å andra sidan innehåller dessa lagar heller inga un-
dantagsbestämmelser för sådana händelser. 

Främja social trygghet och säkerhet
Kommunallagen reglerar kommunens ansvar inom det egna geografiska 
området, och av socialtjänstlagen (2 kap. 1 § SoL) framgår kommunens 
ansvar för socialtjänsten. För att kommunen ska kunna fullgöra sina upp-
gifter behövs en nämndorganisation och därför ska fullmäktige tillsätta de 
nämnder som behövs (3 kap. 3 § KL). Kommunerna har frihet att välja 
vilken nämnd eller vilka nämnder som ska ansvara för socialtjänstens upp-
gifter (2 kap. 4 § SoL). Det är också möjligt att fullgöra uppgifterna i en 
gemensam nämnd mellan en kommun och ett landsting (3 kap. 3a § KL). 

Socialtjänsten kan vara organiserad och indelad efter olika kriterier, 
exempelvis efter geografisk tillhörighet, ålder eller målgrupp. Särskilda 
beställar- och utförarnämnder finns också. Till denna organisatoriska in-
delning tillkommer enskild verksamhet som utför nämndernas uppgifter 
genom avtal, dock inte uppgifter som innebär myndighetsutövning. Om 
ansvaret för socialtjänstens områden är uppdelat på många nämnder kan 
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det finnas behov att samordna de olika nämndernas krisberedskapsplane-
ring så att deras insatser kan garanteras även under en allvarlig händelse.

Det är fullmäktiges uppgift att besluta om mål och riktlinjer för verk-
samheten (3 kap. 9 § KL). Varje nämnd ska sedan se till att verksamhe-
ten bedrivs i enlighet med dessa mål och riktlinjer, samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten (6 kap. 7 § KL). Samma regler 
gäller oavsett vem som bedriver verksamheten, också i de fall då nämn-
den väljer att överlämna delar av en kommunal verksamhet genom avtal, 
exempelvis till ett aktiebolag, en ideell förening eller en stiftelse. 

Syftet med kommunens krisberedskapsarbete är att skapa trygghet för 
de människor som lever och är verksamma i kommunen. Händelser som 
stör delar av den kommunala servicen kan få negativa efterverkningar för 
de mest utsatta målgrupperna, för befolkningen i stort och för förtroendet 
för kommunens handlingskraft. Det handlar om att kunna upprätthålla 
pågående verksamheter och vid behov utöka, förändra, prioritera och på 
annat sätt anpassa verksamheten till den uppkomna situationen. Varje 
verksamhet måste därför vidta de förberedelser som är nödvändiga för att 
uppnå denna flexibilitet. 

Socialtjänsten har ansvar för insatser på flera nivåer 
De grundläggande värderingar som ska vara vägledande för socialtjäns-
ten finns uttryckta i lagens portalparagraf (1 kap. 1 § SoL). Dessa värde-
ringar är: demokrati, trygghet, jämlikhet och solidaritet. 

Demokrati bygger på delaktighet och möjlighet att påverka. En viktig 
uppgift för socialtjänsten är därför att främja människors aktiva delta-
gande i samhällslivet. För vissa individer kan bristande ekonomiska re-
surser emellertid utgöra ett hinder till delaktighet. Så kan vara fallet för 
människor som befinner sig utanför arbetsmarknaden och utanför soci-
alförsäkringssystemet och som därmed inte får del av pensionssystem, 
arbetslöshetskassa eller sjukförsäkring. Unga vuxna kommer ut på arbets-
marknaden allt senare, det gäller i högre grad ungdomar med utländsk 
bakgrund och allra svårast är det för dem som bor i ekonomiskt resurs-
svaga storstadsområden [5].

Människor kan hamna i socialt utanförskap av flera orsaker, t.ex. lång-
tidsarbetslöshet, uppväxtmiljö eller etnicitet. Ofta är det bland dessa in-
divider som grupper som står utanför samhällets normer och värderingar, 
rekryterar nya medlemmar [6]. Det är därför en utmaning för samhället, 
och i synnerhet för socialtjänsten, att genom förebyggande åtgärder med-
verka till att minska segregation, diskriminering och utanförskap. Med 
syfte att skapa en god samhällsmiljö genomför socialtjänsten strukturin-
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riktade insatser. Exempel på sådana insatser är att medverka i samhälls-
planeringen, arbeta med sociala problem i samhället, samt uppsökande 
verksamhet (3 kap. 1 och 2 §§ samt 5 kap. 6 samt 8 §§ SoL). Socialnämn-
dens kunskap om samband mellan sociala problem och samhällsstruktur 
utgör ett viktigt underlag för samhällsplaneringen och därmed också för 
kommunens krisförebyggande arbete. 

Med allmänt inriktade insatser avses generella sociala insatser, till 
exempel information, rådgivning och social jour (3 kap. 1 § SoL). Indi-
viduellt inriktade insatser avser sociala tjänster som är direkt anpassade 
till den enskilde individens behov. Hit räknas exempelvis ekonomiskt bi-
stånd, hemtjänst, samtal, stöd och rådgivning. Genom biståndet ska den 
enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå (4 kap. 1–3 §§ SoL). 

Förtrogenhet med människors levnadsförhållanden
Till socialnämndens strukturinriktade uppgifter hör att göra sig väl för-
trogen med kommuninvånarnas levnadsförhållanden (3 kap. 1 § SoL). 
Man ska exempelvis bedriva uppsökande verksamhet till äldre människor 
(5 kap. 6 § SoL) och till människor med fysiska och psykiska funktions-
hinder (5 kap. 8 § SoL) för att upplysa om socialtjänstens verksamhet 
inom dessa områden. Den typen av inventeringar får förmodligen större 
betydelse i takt med att kommunen ”förlorar kontrollen” över grupper av 
kommuninvånare. Tidigare fick dessa invånare biståndsbedömda insatser, 
men numer kan kommunen eller någon privat utförare erbjuda service-
tjänster direkt, utan föregående biståndsbedömning. 

Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet 
under normala förhållanden också har det vid en allvarlig händelse. Kom-
munen har ansvar för alla som vistas där, oavsett om de tar del av pågå-
ende insatser, om de normalt klarar sig på egen hand eller med stöd av 
närstående, eller om de tar del av andra tjänster som kommunen eller nå-
gon enskild utförare tillhandahåller. Det betyder att socialtjänsten måste 
planera för hur man ska kunna få kännedom om och komma i kontakt 
med de personer som kan komma att behöva hjälp om en allvarlig hän-
delse inträffar. 

Hemtjänst och servicetjänster utan behovsprövning 
Med stöd av lagen (2006:492) om kommunal befogenhet att tillhandahål-
la servicetjänster åt äldre, har en kommun numer möjlighet att erbjuda 
servicetjänster till människor som fyllt 67 år, utan föregående behovs-
prövning. Genom lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsar-
bete, finns det också möjlighet till skattelättnader för utgifter som avser 
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hushållsarbete – exempelvis städning, fönsterputs, tvätt, diskning, mat-
lagning, snöskottning och enklare former av trädgårdsarbete. Dessa lagar 
påverkar emellertid inte kommunens skyldighet att pröva en ansökan om 
bistånd enligt socialtjänstlagen (4 kap. 1 § SoL). 

Rätten till bistånd och insatser 
Socialtjänstlagen, som är en målinriktad ramlag, ger varje kommun stor 
frihet att utforma verksamheten med utgångspunkt från lokala förutsätt-
ningar och behov. En grundtanke i lagen är tilltron till människans egen 
förmåga att påverka sin situation. Insatserna ska därför inriktas på att stöd-
ja den enskildes egna resurser, med respekt för dennes självbestämmande 
och integritet (1 kap. 1 § SoL). Den som inte själv kan tillgodose sina 
behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt att få bistånd 
till sin försörjning eller till sin livsföring i övrigt. Genom biståndet ska den 
enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå, och insatserna ska vara utfor-
made så att de stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt 
liv (4 kap. 1 § SoL). I propositionen 1979/80:1 del A, Om socialtjänsten, 
framgår att rätten till bistånd inte är knuten till några särskilt angivna si-
tuationer eller insatser. Det innebär att det är förhållandena i det enskilda 
fallet som styr vilka insatser som är aktuella och hur de ska utformas. 

LSS, som utgör ett komplement till socialtjänstlagen, är en rättighets-
lag för personer med omfattande och varaktiga fysiska eller psykiska 
funktionshinder. Funktionshindren ska vara medfödda eller förvärvade, 
och inte bero på normalt åldrande (1 § LSS). Målet är att den enskilde ska 
ha möjlighet att leva som alla andra (5 § LSS). Personer som omfattas av 
lagen och behöver hjälp i sin livsföring, och som inte kan få sina behov 
tillgodosedda på annat sätt, har därför rätt till stöd och service i form av 
olika insatser som specificeras i 9 § LSS. 

Hälso- och sjukvårdens uppgifter är att förebygga, utreda och behandla 
sjukdomar och skador (1 § HSL). Den som vänder sig till sjukvården har 
rätt att snarast få en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd, om det 
inte är uppenbart att detta inte är nödvändigt (2a § HSL). Varje landsting 
ska erbjuda god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta inom lands-
tinget (3 § HSL). Varje kommun ska erbjuda god hälso- och sjukvård 
åt dem som bor i särskilda boendeformer, bostäder med särskild service 
eller som efter biståndsbeslut vistas i dagverksamhet (18 § HSL). Många 
människor är beroende av insatser från både socialtjänst och hälso- och 
sjukvård, vilket ställer stora krav på samverkan mellan huvudmännen. 
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Vistelsekommunen har det yttersta ansvaret 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas där får den hjälp 
och det stöd som de behöver (2 kap. 2 § SoL). Kommunen ansvarar både 
för dem som bor och verkar i kommunen, och för dem som befinner sig 
där tillfälligt. Bestämmelsens enda inskränkning är att kommunen inte 
ansvarar för sådana insatser som vilar på andra huvudmän – exempelvis 
ansvarar landstinget för hälso- och sjukvårdsinsatser.

Enligt SoL är vistelsekommunen skyldig att pröva en ansökan om bi-
stånd, oavsett hur kort eller lång tid personen har vistats i kommunen. 
Vistelsens längd och den enskildes förhållanden kan däremot påverka om-
fattningen av biståndet. Generellt gäller att vistelsekommunens skyldighet 
att ge bistånd är begränsad till sådant som den enskilde behöver under sin 
tid i vistelsekommunen, eller under resan till sin hemkommun [7].

Socialtjänstens ansvar för vissa målgrupper 
Socialtjänstlagen innebär både ett befolkningsansvar (2 kap. 2 § SoL) 
och ett särskilt ansvar för vissa grupper, nämligen barn och unga (5 kap 1 
§ SoL), äldre människor (5 kap 4–6 §§ SoL), människor med funktions-
hinder (5 kap. 7och 8 §§ SoL), människor med missbruksproblem (5 kap. 
9 § SoL), anhörigvårdare (5 kap. 10 § SoL) och brottsoffer (5 kap. 11 § 
SoL). 

Ädelreformen, handikappreformen och psykiatrireformen som genom-
fördes under 1990-talet, medförde att ansvaret för vård och omsorg av 
ett stort antal människor fördes över från landstingen till kommunerna. 
Tidigare ansvarade landstingen för boende och sjukvård i särskilda boen-
deformer, men i och med ädelreformen fördes det ansvaret (exklusive lä-
karinsatser) över till kommunerna (18–25 §§ HSL). Handikappreformen 
innebar att kommunerna, genom LSS, tog över ansvaret för omsorgsverk-
samheten. Psykiatrireformen medförde att kommunerna fick ansvar för 
stöd, boende och sysselsättning för personer med psykiska funktionshin-
der, medan ansvaret för psykiatrisk vård och behandlingsinsatser stannade 
hos landstinget. För samtliga målgrupper gäller att de är beroende av två 
huvudmän som har olika ansvarsområden, kompetens och organisatorisk 
hemvist. Det delade ansvaret ställer stora krav på samverkan, inte minst 
när det gäller krisberedskap.

De förberedande åtgärderna för att säkerställa behovet av personal-
kontinuitet och omsorgskontinuitet, är särskilt viktiga när det gäller vis-
sa målgrupper och verksamheter. Exempelvis är den som inte själv kan 
kommunicera med sin omgivning beroende av personal som har specifik 
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kompetens på detta område. Här måste det personliga stödet samspela 
med olika hjälpmedel och teknik. Andra kan behöva hjälp och stöd för att 
göra tillvaron begriplig, förutsägbar och trygg. Det gäller t.ex. personer 
med demenssjukdom, autism eller utvecklingsstörning. 

Ökat kvarboende ställer särskilda krav på planeringen
På grund av minskad dödlighet i alla åldrar har antalet personer som är 
65 år eller äldre mer än fördubblats under de senaste 50 åren, och år 2030 
förväntas var femte svensk vara ålderspensionär. År 2007 var den förvän-
tade medellivslängden drygt 83 år för kvinnor och närmare 79 år för män. 
I skriften Aktuellt på äldreområdet 2007, konstaterar Sveriges Kommuner 
och Landsting att det råder en demografisk andhämtningspaus i Sverige 
eftersom antalet personer som är 80 år eller äldre kommer att vara tämli-
gen konstant fram till 2020-talet. Däremot ökar åldersgruppen 65–79 år 
kraftigt under samma period [8].

Av Socialstyrelsens lägesrapport 2008 Vård och omsorg om äldre fram-
går att det totala antalet personer som får hjälp via äldreomsorgen har varit 
tämligen konstant under 2000-talet. Däremot har det skett en kontinuerlig 
ökning av antalet personer som får hemtjänst i ordinärt boende, medan 
det sker en motsvarande minskning av personer som bor i särskilt boende. 
Drygt 150 000 av dem som fick äldreomsorg under 2008 fick det i ordinärt 
boende, och knappt 95 000 fick det i särskilt boende. I båda fallen hand-
lade det till övervägande del om personer som var 80 år och äldre [9].

Av Socialstyrelsens lägesrapport 2007, Insatser och stöd till personer 
med funktionsnedsättning, framgår att närmare 20 000 personer med olika 
typer av funktionsnedsättning fick insatser i ordinärt boende under 2006. 
Därutöver fick drygt 17 000 personer hjälp genom personlig assistans, 
som är ett personligt utformat stöd [10].

Det faktum att allt fler människor med omfattande behov av insatser 
numera bor kvar i ordinärt boende ställer stora krav på samverkan mellan 
huvudmännen under normala förhållanden. Det leder också till ett ökat 
behov av samarbete för att säkerställa att nödvändiga insatser kan erbju-
das även i samband med allvarliga händelser.

Krisberedskap – en del i kvalitetsarbetet
Händelser som stör delar av den kommunala vården och omsorgen kan 
få negativa konsekvenser, främst för de mest utsatta målgrupperna. Den 
som har ansvar för en verksamhet måste därför vidta de förberedelser, 
som krävs med utgångspunkt från målgrupp och lagstiftning. Såväl SoL 
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och LSS som HSL innehåller bestämmelser om kvalitet (3 kap. 3 § SoL, 
6 § LSS samt 2 a och 31 §§ HSL). 

Dessa bestämmelser finns också reglerade i Socialstyrelsens allmänna 
råd och föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt 
SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2005:11). Handboken God kvalitet i 
socialtjänsten – om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, 
LVU; LVM och LSS, ger ytterligare vägledning inom området [11]. 

Områden som det finns särskild anledning att uppmärksamma i krisbe-
redskapsarbetet är till exempel: sociala tjänster, tillgänglighet, samverkan 
och samarbete, personal- och kompetensförsörjning, upphandling av va-
ror och tjänster och uppföljning samt utvärdering. 

Gemensamt för all hälso- och sjukvård, oavsett om det är landstinget, 
kommunen eller en privat vårdgivare som bedriver verksamheten, är att 
den ska uppfylla hälso- och sjukvårdslagens krav på god vård. Social-
styrelsen har publicerat föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och 
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12). I handboken 
God vård- om ledningssystem och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 
finns ytterligare vägledning. Några av de områden som omfattas av det 
systematiska kvalitetsarbetet inom hälso- och sjukvården är kompetens, 
analys av risker, samarbete och samverkan samt försörjning av tjänster, 
produkter och teknik [12]. 

Upphandling av tjänster och varor
Socialtjänstens verksamhet kan bedrivas i kommunal eller enskild regi. 
Oavsett vem som svarar för verkställigheten är det ansvarig nämnd som 
ska försäkra sig om att verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet. 
Ju tydligare dessa krav framställs i förfrågningsunderlaget desto större är 
möjligheten att i avtalet beskriva leverantörens åtagande. 

Ur ett krisberedskapsperspektiv kan det t.ex. handla om att ta reda på hur 
en huvudman säkerställer driften av ett äldreboende vid ett långvarigt el-
avbrott eller vid en influensapandemi med starkt reducerad personalstyrka. 
Andra exempel på tjänster där leverantörers ansvar kan behöva förtydligas 
utifrån ett krisberedskapsperspektiv är städtjänster, tvätt, fastig hetsservice 
liksom leveranser av måltider, matvaror och andra förnödenheter.

Uppföljning och utvärdering
Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens systematiska kvalitetsarbete 
ska inkludera metoder för uppföljning och utvärdering av verksamhetens 
planering, genomförande, resultat och utveckling (4 kap. 6 § [SOSFS 
2006:11] och 1 § [SOSFS 2005:12]). Ur ett krisberedskapsperspektiv kan 
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det exempelvis handla om att följa upp och utvärdera de förebyggande 
och förberedande åtgärder som nämnden eller verksamheten vidtar för att 
minska sin sårbarhet, liksom att följa upp och utvärdera hur man hante-
rar inträffade allvarliga händelser, samt hur man säkerställer att egna och 
andras erfarenheter tas tillvara. Den kunskap som på det sättet genereras 
är värdefull för verksamhetens egenkontroll, för tillsyn och som underlag 
för rapportering till berörd nämnd och andra myndigheter. 

Förebygga ohälsa hos medarbetarna 
Arbetsgivarens ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö är tydligt och utan 
inskränkning – det gäller såväl under ordinarie förutsättningar som under 
mer kaotiska förhållanden. Av en särskild bestämmelse i arbetsmiljölagen 
(1977:1160) framgår att arbetsgivaren är skyldig att, genom planering, 
ledning och kontroll, bedriva ett systematiskt arbete för att uppfylla kra-
ven på en god arbetsmiljö (3 kap. 2a §). Ett av syftena med bestämmelsen 
är att ersätta efterhjälpande åtgärder med förebyggande insatser.

I samband med allvarliga händelser ökar risken för arbetsskador. Till 
exempel orsakade stormen Gudrun fallande och nedfallna träd, som ut-
gjorde en påtaglig risk för äldreomsorgens personal. Det är heller inte 
svårt att föreställa sig att en allvarlig händelse kan ställa en arbetstagare 
inom socialtjänsten inför svåra etiska dilemman, till exempel om det blir 
nödvändigt att prioritera vilken av flera enskilda omsorgstagare som är i 
störst behov av en insats. 

I Arbetsmiljöverkets Föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete – 
AFS 2001:01 (SAM), framgår att arbetsmiljöarbetet avser ”arbetsgiva-
rens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på 
ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfreds-
ställande arbetsmiljö uppnås”. Av föreskrifterna framgår också att arbets-
miljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och 
omfatta alla fysiska, psykiska och sociala förhållanden som har betydelse 
för arbetsmiljön (2 och 3 §§). Vidare framgår det att arbetsgivaren ska 
anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån när 
kompetensen inom den egna verksamheten inte är tillräcklig för att utföra 
det systematiska arbetsmiljöarbetet (12 §). 

Lagen om extraordinära händelser ger kommuner och landsting an-
svar för att förtroendevalda och medarbetare får adekvat utbildning och 
övning så att de är förberedda och kan hantera sina uppgifter vid en all-
varlig händelse (2 kap. 8 § LXO).

Dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen har utfärdat Föreskrifter om första 
hjälpen och krisstöd – AFS 1999:7. Med krisstöd avses här ”det psykiska 
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och sociala omhändertagandet som behöver vidtas i samband med olyck-
or, akuta krissituationer och liknande allvarliga händelser som kan utlösa 
krisreaktioner”(3 §). 

Enligt dessa föreskrifter (4, 5 och 7 §§) ska varje arbetsgivare:
•	 Planera, ordna och följa upp stödinsatserna med utgångspunkt från 

riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet.
•	 Säkerställa att det finns nödvändig beredskap och nödvändiga rutiner 

för krisstöd, med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och sär-
skilda risker.

•	 Säkerställa att medarbetarna känner till hur krisstödet är organiserat på 
arbetsplatsen. 

• Underrätta medarbetarna fortlöpande om vilka rutiner som gäller. 
•	 Tillse att chefer och arbetsledande personal har tillräckliga kunskaper 

om krisstöd, för att kunna planera och ordna detta på lämpligt sätt.

Offentlighet och sekretess
Tryckfrihetsförordningen (TF) garanterar rätten till insyn i myndigheter-
nas arbete. Det innebär att myndigheterna, så långt som möjligt, ska be-
driva sin verksamhet i öppna former med möjlighet till insyn från allmän-
het och massmedia. En viktig förutsättning för en sådan insyn är fri till-
gång till myndigheternas handlingar. TF reglerar svenska och utländska 
medborgares rätt att ta del av de handlingar som finns hos myndigheterna 
(2 kap. 1 § och 14 kap. 5 § TF). 

Tryckfrihetsförordningen garanterar även den s.k. meddelarfriheten, dvs. 
rätten att lämna uppgifter till massmedia (1 kap. 1 § 3 st. TF). Dessa fri- och 
rättigheter, som sammanfattas i begreppet offentlighetsprincipen, utgör hu-
vudregeln inom myndigheter, medan reglerna om sekretess utgör undantag.

Begränsningar i offentlighetsprincipen kan bl.a. göras med hänsyn till 
rikets säkerhet, myndigheters inspektion och kontroll, intresset att före-
bygga och beivra brott eller skyddet för enskildas personliga och ekono-
miska förhållanden. Sådana begränsningar som anges i sekretesslagen och 
i sekretessförordningen utgör undantag från huvudregeln (2 kap. 2 § TF). 

Sekretesslagen (1980:100) och sekretessförordningen (1980:657) 
innehåller bestämmelser om vad som ska vara hemligt i statens och kom-
munernas verksamhet. Dels handlar det om förbud mot att lämna ut all-
männa handlingar, dels om tystnadsplikt i det allmännas tjänst (1 kap 1 
§ SekrL). Det innebär i praktiken att den som är anställd, uppdragstagare 
eller förtroendevald inte får vidarebefordra uppgifter som är belagda med 
sekretess, vare sig genom att lämna ut handlingen eller genom att berätta 
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eller skriva om den (1 kap. 6 § SekrL). Sekretessen gäller även mellan 
myndigheter och mellan självständiga verksamhetsgrenar inom samma 
myndighet (1 kap. 3 SekrL). 

För uppgifter inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, tandvården 
och smittskyddet gäller ett s.k. omvänt skaderekvisit. Det innebär att upp-
gifter om enskilda är belagda med sekretess, om det inte står klart att upp-
gifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom 
eller henne tar skada av det (7 kap. 1 c och 4 §§ SekrL). 

Socialtjänstsekretessen gäller för uppgifter om en enskild individs per-
sonliga förhållanden (7 kap. 4 § SekrL). Reglerna om offentlighet i TF och 
sekretess i sekretesslagen, gäller emellertid bara offentlig verksamhet. För 
privat verksamhet inom socialtjänsten finns det särskilda bestämmelser 
om tystnadsplikt i SoL. Motsvarande bestämmelse för enskild verksamhet 
finns inom LSS´ område (15 kap. 1 och 2 §§ SoL samt 29 § LSS). 

För kommunernas krisberedskapsarbete finns särskilda bestämmelser 
om sekretess och tystnadsplikt. Uppgifter inom det allmännas verksamhet 
som hör till området krishantering (dvs. risk- och sårbarhetsanalysen för 
fredstida krissituationer, eller planering och förberedelser för hantering av 
sådana situationer) får inte lämnas ut om det kan leda till att det allmännas 
möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas (5 kap. 
8 § SekrL). Sekretessen är då begränsad genom ett s.k. rakt skaderekvisit. 
Det innebär att om en uppgift omfattas av flera sekretessbestämmelser 
ska den strängare sekretessbestämmelsen ligga till grund för bedömning-
en. Om en uppgift både omfattas av regeln om socialtjänstsekretess och 
av bestämmelsen om fredstida krishantering, är det alltså den strängare 
socialtjänstsekretessen som avgör om uppgiften får lämnas ut eller inte.

Uppgifter som exempelvis kommer fram under arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalyser kan innehålla information som är känslig ur säkerhets-
synpunkt. I arbetet med att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser med-
verkar även privata aktörer i kommunerna och landstingen. Dessa aktörer 
kan komma att ta del av information som i vissa fall inte bör föras vidare. 
I lagen om extraordinära händelser (7 kap. 1 § LXO), har det därför in-
förts en bestämmelse om tystnadsplikt för personer som inte omfattas av 
sekretesslagen men som fått kännedom om känsliga uppgifter. Arbetsgi-
varen har ansvar för att informera anställda och uppdragstagare om att de 
omfattas av sekretess och tystnadsplikt samt vad detta innebär. 
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Krisberedskap handlar om förmågan att förebygga, motstå och hantera 
allvarliga händelser. Varje verksamhet behöver ha kunskap om vilka 
risker och hot som kan äventyra verksamheten, hur man kan minska 
sårbarheten, lindra konsekvenserna och säkerställa att verksamheten 
kan bedrivas även vid en allvarlig händelse. 

Nämndernas analyser utgör underlag till den plan som kommunen 
ska fastställa och som ska omfatta hela kommunen. Planeringen omfat-
tar också informationsberedskap.

Kommunen är också skyldig att planera för att förtroendevalda och 
personal ska få nödvändig utbildning och övning så att de kan hantera 
sina arbetsuppgifter om det inträffar en allvarlig händelse. 

Det här avsnittet handlar om olika sätt att analysera risker och sårbar-
het och om arbetet med kommunens krisberedskapsplanering i stort. 

Enligt kommunallagen ska nämnderna, var och en inom sitt område, se 
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige beslutat om (6 kap. 7 § KL). 

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) är långsiktigt. För att 
bygga upp en verksamhetsanknuten kunskap om risker, sårbarheter och 
förmåga, behöver frågorna hanteras inom respektive nämnd. En annan 
förutsättning för att analysen av risker och sårbarheter ska bli tillförlitlig 
och kunna användas som underlag för krisberedskapsplaneringen, är att 
den bygger på sakkunskap från samtliga ansvarsområden (dvs. individ- 
och familjeomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och 
vård och omsorg om äldre personer). 

Även om varje förvaltning behöver göra sin egen analys, kräver ana-
lysarbetet samverkan mellan kommunens olika förvaltningar. Dessutom 
behöver kommunen samverka med landsting, myndigheter, företag och 
organisationer inom det geografiska området. 

Analysfasen
Den som är verksamhetsansvarig behöver ha god kunskap om vilka risker 
och hot som kan äventyra verksamheten, vad som gör verksamheten sår-
bar och hur man kan säkerställa att verksamheten kan drivas vidare även 
vid en allvarlig händelse (2 kap. 1 § LXO). 
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Resonemangen i det här avsnittet bygger i huvudsak på Vägledning 
inför kriser – Del 1. Att planera inför kriser [13].

Nämndens riktlinjer och direktiv är styrande
Krisberedskap är en fråga för den eller de nämnder som ansvarar för soci-
altjänstens verksamhet. Nämndens mål, riktlinjer och direktiv anger verk-
samhetens ambitionsnivå och utgör planeringens utgångspunkt [13]. 

De frågeställningar som kan vara aktuella är exempelvis:
• Acceptabla avbrottstider - hur länge får verksamheten vara utslagen?
• Prioritet – vilka verksamheter måste alltid fungera? 
• Uthållighet – hur länge ska verksamheten kunna bedrivas med hjälp 

av reservlösningar?
•	 Befogenheter – vilka beslut kan krislednings- och krishanteringsorga-

nisation fatta?
• Ansvar – vem har ansvar för vad i processen?

Verksamhetsanalys
De mål som nämnden satt upp för verksamheten utgör utgångspunkt för 
verksamhetsanalysen. En verksamhetsanalys innebär att den verksam-
hetsansvarige kartlägger verksamhetens arbetsuppgifter, funktioner, mål-
grupper m.m. Den kartläggningen utgör sedan underlag när verksamhets-
chefen bedömer vilka uppgifter eller processer som är att betrakta som 
särskilt verksamhetskritiska [13]. 

Beroendeanalys
Nästa steg är att kartlägga och säkerställa vilka resurser (internt och ex-
ternt) som de verksamhetskritiska processerna är beroende av. Det kan 
exempelvis handla om personal, el, telefoni, IT-system, utrustning, trans-
porter, leverantörer och utrustning. Eftersom allt fler verksamheter i dag 
är beroende av varandras tjänster och varor uppstår det komplexa och 
kritiska beroenden. För att minska den egna sårbarheten är det viktigt att 
också ta reda på hur leverantörer av varor och tjänster arbetar med krisbe-
redskapsfrågor och att ställa krav vid avtalsskrivning [13]. 

En kris som drabbar en sektor kan snabbt sprida sig till andra sekto-
rer – det uppstår då en s.k. beroendekedja. Med den utgångspunkten har 
KBM kartlagt tio samhällsviktiga sektorer i ett projekt, Samhällskritiska 
beroenden. Rapporter från det arbetet går att ladda ner i sin helhet från 
MSB:s webbplats www.msbmyndigheten.se 
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Nedan redovisas analyserna av kritiska beroenden inom energisektorn, 
transporter, kommunalteknisk försörjning och hälso- och sjukvård. Dessa 
exempel kan tjäna som vägledning för analysen av risk, sårbarhet och 
beroende inom socialtjänstens verksamheter. 

Energisektorn
Det svenska samhället är i alla avseenden beroende av tillgång till energi. 
Exempelvis använder vi energi till uppvärmning, nedkylning, belysning, 
apparater samt transporter av människor och gods. Den svenska energi-
försörjningens viktigaste källor är elenergi och olja. Sin elenergi produ-
cerar Sverige främst genom vattenkraft och kärnkraft, och olja importeras 
och förädlas till drivmedel i landets raffinaderier. Transporterna av olja 
går med tankbåtar till oljehamnar och transporteras sedan med lastbil till 
bensinstationer m.m. 

Elförsörjningen är främst beroende av god tillgång till vatten i vatten-
magasinen, vilken kan äventyras under torra år. Kärnkraftverkens säker-
hetsarbete är också viktigt för att upprätthålla elförsörjningen, eftersom 
säkerhetsbrister kan leda till att reaktorer stängs av under kortare eller 
längre tid. När det inträffar stora skador på elnäten krävs det mycket per-
sonal och mobila kommunikationssystem för att koordinera reparations-
arbetet. Vid omfattande störningar i elförsörjningen är dessutom reserv-
kraftsaggregat nödvändiga, vilka i sin tur är beroende av bl.a. drivmedel, 
personal, fordon för bränsletransport och mobila kommunikationer. 

Drivmedelsförsörjningen är främst beroende av fungerande lastbils-
transporter från depåer till bensinstationer och andra användare, men 
också av el för att driva bensinstationernas pumpar [14].

Transporter
Transporter är en förutsättning för att människor och varor ska kunna 
flyttas från en punkt till en annan. Arbetsresor, livsmedelsdistribution, ex-
port och import är alla beroende av en fungerande transportsektor. Last-
bilar svarar för en stor andel av de lokala transporterna och fraktar många 
samhällsviktiga förnödenheter (t.ex. livsmedel, drivmedel och produkter) 
till hälso- och sjukvården och till socialtjänstens vård och omsorg. Om 
lastbilstransporterna skulle slås ut finns det ofta inga andra transportal-
ternativ.

Vad gäller andra former av transport, är spårbunden trafik – tåg, pen-
deltåg, tunnelbana och spårvagn – i många fall en förutsättning för att 
människor ska kunna ta sig till och från sina arbetsplatser. 85 procent av 
Sveriges utrikeshandel är beroende av sjötransporter. De kustnära trans-
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porterna spelar också en viktig roll för transport av t.ex. petroleumpro-
dukter, skogsråvaror, papper, massa och livsmedel. Den svenska industrin 
har allt mindre lager, vilket har gjort beroendet av transporter större. I allt 
större utsträckning har företag också börjat använda sig av transporter 
som lager, vilket ställer höga krav på att beställda varor levereras vid 
avtalad tidpunkt. 

Generellt kan sägas att transporter är personalberoende, men i olika 
utsträckning, och av en fungerande infrastruktur. Spårbunden transport är 
extremt elberoende. Lastbilstransporter är starkt beroende av drivmedel 
men också av el och elektroniska kommunikationer för att ordersystemen 
ska fungera [15].

Kommunalteknisk försörjning
Vatten, avlopp, avfallshantering och fjärrvärme är kommunala nyttigheter 
som kommunen enligt lag ska tillhandahålla (gäller dock inte fjärrvärme). 
Systemen är till viss del beroende av varandra. Utan tillgång på vatten 
finns det exempelvis risk att avloppssystemet upphör att fungera, och utan 
avlopp går det inte att hantera de stora mängder vatten som dricksvatten-
systemet genererar. Fjärrvärmen är beroende av tillgång till rent vatten, 
och vissa fjärrvärmeanläggningar är beroende av avfall som bränsle. 

Vatten, avlopp och fjärrvärme övervakas av styr- och reglersystem, 
vilket innebär att bara ett fåtal personer behöver vara i tjänst samtidigt, 
men i gengäld finns det ett starkt beroende av att styr- och reglersystemen 
fungerar. Dessa system är dessutom ofta specialkonstruerade, och efter-
som det finns få konstruktörer kan det uppstå beroendeförhållanden till 
enskilda leverantörer. 

VA och fjärrvärme är beroende av elektricitet. Till exempel leder ett 
elavbrott i avloppssystemen till översvämningar, eftersom dessa system 
är, i det närmaste, helt beroende av el. Dricksvattensystemen har man 
försett med reservkraft.

Kemikalieleveranser är också nödvändiga för vatten- och avloppsan-
läggningar, och fjärrvärmesystemen är helt beroende av kontinuerlig till-
försel av bränsle. Avfallshanteringen, i sin tur, är beroende av transporter 
[16].

Hälso- och sjukvård
Redan under normala förhållanden är hälso- och sjukvård en personalin-
tensiv verksamhet. En händelse som, i likhet med exempelvis en pandemi, 
innebär att många insjuknar leder till ökad belastning på verksamheten 
samtidigt som sjukvården, liksom andra samhällsverksamheter, drabbas 
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av en hög sjukfrånvaro. Det betyder också att verksamheten kommer att 
tvingas prioritera hårt, och att patientflödet kommer att styras enligt prin-
cipen vård på lägsta möjliga vårdnivå. 

Det stora personalberoendet är i huvudsak kopplat till breda personal-
grupper och endast i ringa omfattning till nyckelpersoner. I de fall bero-
endet är kopplat till nyckelpersoner, har de oftast lednings- och stödupp-
gifter. Den databaserade journal- och receptföringen gör att beroendet av 
IT, och därmed av el, är stort. I hög grad är sjukvården också beroende 
av elberoende medicinteknisk utrustning. Det rör sig exempelvis om re-
spiratorer, patientövervakningssystem och annan teknisk eller elektronisk 
utrustning. 

Stora delar av hälso- och sjukvården behöver täta leveranser av förnö-
denheter av olika slag, exempelvis läkemedel och förbandsartiklar. Därtill 
är man beroende av att någon svarar för fastighetsservice, materialhante-
ring, måltider, tvätt och städning. 

Det finns reservkraftsystem inom akutsjukvården, men sällan inom 
primärvården eller läkemedelsdistributionen. De viktigaste infrastruk-
tursystemen vid sidan om elförsörjningen är tele- och datakommunika-
tion (telefoni, Internet och filöverföring), kommunalteknisk försörjning 
(fjärrvärme, vatten och avlopp) samt vissa transporter (kollektivtrafik och 
lastbilstransporter) [17]. 

Risk- och sårbarhetsanalys
Risk- och sårbarhetsanalysen ger kunskap om de risker och sårbarheter 
socialtjänsten kan komma att utsättas för. Analysen ska göras med ut-
gångspunkt från de verksamheter som bedömts som mest kritiska. Risker 
kan vara av intern eller extern karaktär. Det kan exempelvis röra sig om 
tekniska eller mänskliga fel, sabotage, naturkatastrofer, klimatföränd-
ringar eller en influensaepidemi med hög sjukfrånvaro. Det kan också 
handla om oroligheter i andra länder som leder till att många människor 
samtidigt söker sig hit. Andra scenarier är kärnkraftsolyckor där många 
människor insjuknar eller dör, rasistiska mord, kidnappning, oväder, 
långvariga elavbrott eller smittsamma sjukdomar.
 Analysen bör ge svar på följande frågeställningar:
•	 Vilka risker kan påverka verksamhetens kontinuitet? 
•	 Vilken blir konsekvensen om risken faller ut och hur stor är sannolik-

heten att den kommer att inträffa?
•	 Vilka av de identifierade riskerna är oacceptabla? 
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Riskanalysen går ut på att försöka uppskatta omfattningen av risker och 
hot, medan sårbarhetsanalysen fokuserar på verksamhetens förmåga att 
stå emot och hantera en allvarlig händelse. Eftersom det finns många kri-
tiska beroenden mellan olika verksamheter, är det viktigt att ta hänsyn 
till både direkta och indirekta hot och risker vid inventeringen. Det är de 
minst sannolika händelserna som är svårast att hantera. I värderingen av 
hoten och riskerna bör fokus därför ligga på konsekvenserna av en allvar-
lig händelse, snarare än på sannolikheten att den inträffar [13]. 

Strategier och åtgärder mot risker och sårbarheter
Resultatet av risk- och sårbarhetsanalysen ska omsättas till lämpliga stra-
tegier, åtgärder och planer för att förbättra förmågan att hantera avbrott 
och störningar i verksamheten. Det är inte rimligt eller möjligt att ett 
verksamhetsområde ska ha beredskap för varje känd risk. Istället handlar 
det om att skaffa sig en mer generell krisberedskap som kan anpassas ef-
ter den aktuella situationen. Det gäller också att göra en avvägning mellan 
kostnaden för skyddsåtgärderna och den eventuella kostnad som en risk 
kan medföra [13].

Skyddsåtgärder brukar indelas i: 
•	 Förebyggande åtgärder som ska förhindra eller försvåra att en risk el-

ler ett hot utlöses. 
• Skadereducerande åtgärder som ska minimera skadeverkningarna och 

förhindra att en inträffad skada förvärras. 

Att ta hänsyn till krisberedskapsaspekter i samhällsplaneringen är exem-
pel på förebyggande åtgärder. Att se till att det finns reservaggregat för 
el i ett äldreboende är exempel på en skadereducerande åtgärd. Ett annat 
exempel på skadereducerande åtgärder som kan minska konsekvenserna 
av en allvarlig händelse, är de rutiner och resurser som socialtjänsten be-
höver ha till sitt förfogande för att snabbt identifiera och få kontakt med 
personer som i normala fall inte behöver insatser, men som kan antas 
behöva stöd i en given situation. 

Krisberedskapsplanen 
Det här avsnittet bygger till stor del på KBM:s vägledning Kommunens 
plan för hantering av extraordinära händelser [18]. De nämnder som 
ansvarar för socialtjänstens verksamheter ska utarbeta en plan för hur man 
säkerställer att verksamheten kommer att kunna fungera i den omfattning 
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som fullmäktige beslutat att den ska göra under en kris. Nämnderna ska 
använda resultatet av risk- och sårbarhetsanalysen som underlag. 

Kommunen ansvarar i sin tur för att hålla samman de kommunala för-
valtningarnas och bolagens planering i en plan, som är gemensam för 
hela kommunen. Den gemensamma planen ska grunda sig på en risk- och 
sårbarhetsanalys som också gäller hela kommunen. I början av varje ny 
mandatperiod ska fullmäktige fastställa denna plan för hur de ska hantera 
extraordinära händelser (2 kap. 1 § LXO). Om riskbilden förändras eller 
om förutsättningarna för planeringen ändras kan det finnas skäl att revi-
dera planen under pågående mandatperiod. 

På enhetsnivå kan man komplettera socialförvaltningens eller mot-
svarande förvaltnings plan med instruktioner, checklistor, lathundar och 
larmlistor. Det är respektive nämnd eller styrelse som fattar beslut om 
dessa planer. Planen bör vara utformad så att det är möjligt att överblicka 
hur krishanteringen är organiserad. Planen bör däremot inte innehålla in-
formation på detaljnivå eller uppgifter som lätt blir inaktuella. Sådana 
uppgifter, till exempel namn, telefonnummer och adresser, kan istället 
finnas i dokument vid sidan av planen. Lagtexter och krisledningsnämn-
dens reglemente bör vara bifogade i planen. 

Viktiga frågor att besvara är:
• Vem ansvarar för att planen är aktuell?
•	 Vilka uppgifter ska planen innehålla?
•	 Vilka verksamheter har socialtjänsten avtal med?
• Vilka krisberedskapsaspekter finns nedtecknade i de ingångna avta-

len?

Planen måste vara aktuell om den ska kunna fungera som hjälpmedel i 
en krissituation. Det är därför viktigt att utse någon som ansvarar för att 
regelbundet uppdatera planen, exempelvis efter övningar och inträffade 
händelser. En plan ska fungera på flera sätt: som organisatoriskt hjälpme-
del, som förberedelse för krishanteringen och som operativt hjälpmedel. 

Planen som organisatoriskt hjälpmedel
Stora delar av krishanteringen kan genomföras med ordinarie organisation 
och med personalen i sin vanliga roll, men i vissa avseenden måste den 
ordinarie organisationen anpassas så att den motsvarar de speciella krav 
som ställs på kommunen vid en allvarlig händelse. Det gäller framför allt 
funktioner som ledning, samordning, information och rapportering. Man 
bör klara ut vilka behov man har av resurser i form av personal, lokaler 
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och hjälpmedel. Befogenheter, särskilda rutiner och behov av samverkan 
ska också framgå av planen. Vidare är det är viktigt att stämma av att 
helheten fungerar, kommunens centrala ledning, de olika förvaltningarna 
samt kommunala bolag, liksom att uppgifterna i nämndens delegations-
listor är aktuella.

Planen som förberedelse för krishanteringen
För att kunna agera på rätt sätt vid en allvarlig händelse måste social-
tjänstens organisation vara förberedd. Det innebär att förtroendevalda, 
socialtjänstens förvaltningschefer och andra nyckelpersoner måste känna 
till innehållet i planen i förväg så att de kan förbereda sig för sin uppgift. 
Organisationer som ska samverka med kommunen har samma behov av 
information. Det bästa sättet att förbereda sig är genom utbildning och 
övning. Samtidigt som kommunfullmäktige fastställer planen, bör man 
därför också besluta om kommunens utbildnings- och övningsverksam-
het under mandatperioden. 

Planen som operativt hjälpmedel
De första timmarna under en allvarlig händelse är svårast, eftersom det 
kan betyda att man skyndsamt måste övergå till en krisorganisation med 
speciella arbetsuppgifter, roller och rutiner. Planen som bör innehålla be-
skrivningar av organisation, roller, uppgifter, lokaler, hjälpmedel m.m. 
är ett stöd i den situationen. Planen kan göra det lättare att komma igång 
med ledningsarbetet på ett effektivt sätt. Efterhand som krishanteringen 
fortskrider blir istället kunskaper om socialtjänstens verksamheter allt 
viktigare, medan planen får allt mindre betydelse [18].
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Av lagen om extraordinära händelser framgår att kommunerna ska ans-
vara för att förtroendevalda, chefer och övrig personal får nödvändig 
utbildning och övning för att kunna lösa sina uppgifter vid extraordi-
nära händelser (2 kap. 8 § LXO).

Länsstyrelsen, som är geografiskt områdesansvarig myndighet i lä-
net, ska verka för att krisberedskapen anpassas till de behov som finns 
inom respektive län, och för att de aktörer som verkar inom området 
uppträder samordnat och effektivt. Av bestämmelserna i förordningen 
med länsstyrelseinstruktion, framgår att länsstyrelsen ska vara sam-
manhållande inom sitt geografiska område och ge stöd till kommuner 
och landsting, bl.a. när det gäller utbildning och övning (54 § p 2). 

Texten i det här avsnittet grundar sig på dåvarande KBM:s vägled-
ning Öva krishantering – handbok i att planera, genomföra och åter-
koppla övningar – 2007:1 [19]. 

Utbildning och information
Utbildningsbehovet skiljer sig mellan förtroendevalda och anställd perso-
nal, men också mellan enskilda anställda och mellan olika arbetsplatser 
inom socialtjänsten. Utbildning och information behöver därför anpassas 
till respektive målgrupp. Introduktionsutbildningar för nyanställda är ett 
bra tillfälle att ge en första orientering i ämnet. Personalens och nämndle-
damöternas kunskaper om krishanteringssystemet, regelverket och kris-
kommunikationen, behöver analyseras och tillgodoses fortlöpande. Det 
gäller också kunskaper om reaktioner och stödinsatser vid en allvarlig 
händelse. Genom samverkan kring utbildningsinsatser kan utbildnings-
kostnaderna sänkas och krishanteringsförmågan höjas, både i den egna 
organisationen och bland samverkande aktörer. 

Övningar
Att öva är nödvändigt för att upprätthålla och öka förmågan att hantera 
kriser. Det gäller såväl i den egna verksamheten som i samverkan mellan 
samhällets olika funktioner och aktörer. Övningar ger direkt respons på 
den enskildes insatser, på den egna organisationens styrkor och svagheter, 
liksom styrkor och svagheter i samarbetet mellan organisationer. 
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Eftersom övningar också bidrar till att utveckla en generell krishan-
teringsförmåga i samhället, blir behovet av att öva tillsammans större ju 
mer beroendeförhållandena i samhället ökar [19]. 

Övningsplanering och övningsförberedelser
En viktig del av övningsförberedelserna är att analysera vilka behov öv-
ningsverksamheten ska täcka. Analysen ska även ge svar på vad övningen 
ska omfatta och vilken metod som ska väljas. För att få kontinuitet i öv-
ningsverksamheten är det nödvändigt med en flerårig övningsplan. En bra 
övningsplan ska ge förutsättningar för att alla enheter eller funktioner får 
tillräcklig- och rätt anpassad övning med bestämda intervaller. Beroende 
på övningens syfte och mål, är det bra att tidigt i övningsförberedelserna 
se till att deltagarna blir delaktiga i övningen. Genom att anpassa svårig-
hetsgraden efter deltagarnas nivå, ökar deltagarnas motivation och vilja 
att engagera sig, vilket är en viktig del i inlärningsprocessen [19]. 

Övningsformer 
Det finns i huvudsak tre olika övningsformer: seminarieövning, simule-
ringsövning med motspel samt övning med fältenheter.

Seminarieövningen är den enklaste och billigaste övningsformen och 
innebär att övningsledaren leder diskussioner med deltagarna kring en 
viss frågeställning eller ett visst scenario.

Simuleringsövning med motspel är en övningsform som i så stor ut-
sträckning som möjligt sker i autentisk miljö och med uppgifter som lik-
nar de under en verklig kris. Övningen kräver ett s.k. motspel, vilket inne-
bär att personer förser de övande med händelser som dessa får reagera på. 
Denna typ av övning kräver en relativt stor insats vad gäller planering och 
att ta fram speldokument, men den har ofta ett mycket högt utbildnings-
värde – både för de övande och för de som sitter i motspelet. Övningen 
kan antingen genomföras i en konstruerad miljö eller i ordinarie lokaler. 

Fältövningar bör genomföras i den verkliga miljön och med de resur-
ser som skulle ha använts vid en verklig händelse. Syftet kan t.ex. vara 
att lära sig praktiskt hantering av utrustning. Översatt till socialtjänstens 
verksamheter skulle det kunna röra sig om att använda räddningsmaterial, 
utrymma ett boende för äldre eller för personer med olika typer av funk-
tionsnedsättning [19]. 

Utvärdering av övningar
En utvärdering bör omfatta både sakfrågor och processer och ingå som 
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en del i övningen. För att erfarenheterna av övningen ska kunna användas 
som underlag för åtgärder i respektive organisation, måste både övnings-
deltagare och andra berörda ta del av resultatet. Den övergripande tanken 
med att utvärdera övningar är att skapa förutsättningar för både individu-
ellt och organisatoriskt lärande [19]. 
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Socialtjänstens planeringsarbete ska utgå från de hot, risker och sårbar-
heter som kommit fram i verksamhetsområdenas risk- och sårbarhets-
analyser. Målet är att samhällsviktig verksamhet ska ha krisberedskaps-
förmåga, dvs. krisledningsförmåga, operativ förmåga och förmåga att 
motstå allvarliga störningar [3].

Det här kapitlet handlar om vikten av att socialtjänstens verksam-
heter, som räknas till samhällsviktigverksamhet, planerar för att uppnå 
en generell förmåga att hantera allvarliga händelser. Som underlag för 
denna planering har dåvarande Krisberedskapsmyndigheten pekat ut 
ett antal typhändelser.

Ett särskilt avsnitt ägnas åt pandemiscenariot, eftersom en influen-
saepidemi sannolikt skulle leda till omfattande sjukfrånvaro. I tillämp-
liga delar kan strukturen även användas som bas för planering inför 
andra allvarliga händelser. 

Typhändelser att planera inför
Mot bakgrund av sina erfarenheter har f.d. KBM pekat ut ett antal typhän-
delser som kan få allvarliga konsekvenser [13]. Det handlar om situatio-
ner som kan uppstå hastigt och oväntat och kräva brådskande beslut och 
samverkan med andra aktörer:
• Pandemisk influensa. Erfarenheter från tidigare pandemier visar att 

en pandemi sannolikt skulle leda till en omfattande sjukfrånvaro som 
skulle drabba alla samhällssektorer.

• Avbrott i elförsörjningen. Ett långvarigt avbrott kan bl.a. orsakas av 
tekniska fel i anläggningar och stödsystem, svåra naturhändelser eller 
angrepp och förstörelse.

• Störningar i elektroniska kommunikationer. Störningar kan uppstå 
bl.a. till följd av tekniska fel, brand eller störningar i elförsörjningen.

• Störningar i kommunaltekniska system. Störningar i dricksvatten-
försörjning, avloppssystem eller distribution av fjärrvärme kan t.ex. 
uppstå till följd av föroreningar, tekniska haverier, översvämning eller 
elavbrott. 
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• Olyckor eller attentat med kemiska ämnen. Sannolikheten för en 
olycka med utsläpp av kemiska ämnen t.ex. i samband med transport 
av farligt gods är med nuvarande hotbild större än sannolikheten för 
ett motsvarande avsiktligt utsläpp. 

• Kärnkraftsolyckor. Sannolikheten för en kärnteknisk olycka i Sverige 
eller i vår närhet är liten. Men eftersom konsekvenserna av en sådan 
olycka kan bli omfattande är det nödvändigt med beredskap för att 
kunna hantera ett kärnkraftshaveri. 

• Epizootier och zoonoser. Fågelinfluensaviruset H5N1 smittar mellan 
fåglar och risken för en epidemisk spridning bland djur, en epizooti, 
är stor där smittan påträffas. Mul- och klövsjuka och svinpest är andra 
exempel på epizootier med stor smittsamhet. Zoonos är smitta som 
sprids från djur till människa. 

• Terroristattacker. Risken för terrorattacker riktade mot Sverige och 
svenska intressen bedöms av Säkerhetspolisen som låg för närvaran-
de. 

• Störningar i samhällsviktiga transporter. Störningar kan till exempel 
orsakas av drivmedelsbrist, sabotage eller terroristattacker. Sverige 
har ett lager som motsvarar 90 dagars förbrukning av drivmedel. Det 
betyder att det krävs en mycket utdragen kris inom drivmedelsförsörj-
ningen för att samhällets funktion ska påverkas. Om däremot leveran-
serna inom landet skulle stoppas beräknas sektorn bara ha förmåga att 
bedriva landsvägstransporter under cirka en vecka. 

• Störningar relaterade till informationssäkerhet. Informationssäkerhet 
handlar inte enbart om teknik utan också om personal och organisa-
tion. Störningar kan vara oavsiktliga och bero på tekniska fel eller 
olyckor. Det kan också handla om avsiktliga aktioner då människor 
på obehörigt sätt skaffar sig till gång till information eller genomför 
sabotage. 

• Katastrofer utomlands med många drabbade svenskar. När en allvar-
lig händelse inträffar utomlands i ett land där många svenskar befinner 
sig uppstår ett stort behov av information på platsen och här hemma 
i Sverige. Exempel på katastrofer utomlands är flodvågskatastrofen i 
Sydostasien julen 2004 och evakueringen av svenska medborgare från 
kriget i Libanon sommaren 2006. 
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Generell krisberedskapsplanering 
Även om varje allvarlig händelse är unik, är lärdomar av hur en händelse 
hanterats, möjliga att tillämpa på andra allvarliga händelser. Ett exempel 
på det är teleavbrottet i Uppsala som inträffade 2002 och som ledde till 
att telefoner, larmfunktioner och TV-sändningar för 230 000 abonnenter 
var ur funktion i fem timmar. 

Lärdomar av en kris
De erfarenheter och iakttagelser som olika aktörer gjorde under teleav-
brottet i Uppsala är exempel på hur lärdomar från en enstaka händelse 
kan generaliseras. Erfarenheterna som redovisas i det här avsnittet har 
sammanställts och analyserats av CRiSMART i rapporten Teleavbrottet i 
Uppsala 2002 – Infrastrukturell sårbarhet [20].

Det omöjliga kan hända
Att ha reflekterat över det värsta som skulle kunna hända kan få stor be-
tydelse för åtgärderna under en kris. Det som inträffade i Uppsala 2002 
skulle enligt alla inblandade parter inte kunna inträffa, men även om det 
inte fanns någon specifik beredskap för teleavbrott i länet så fungerade 
dess krisorganisation, CeSam. En förklaring till det kan vara de övningar 
som genomfördes inför millennieskiftet då aktörerna hade ställt in sig på 
att ”allt kan hända”.

CeSam, som står för central samordning inom C län, är en ledningsor-
ganisation inom Uppsala län med syfte att samordna samhällets resurser 
vid stora påfrestningar. Här ingår länsstyrelsen, polismyndigheten, lands-
tinget, SOS Alarm i Uppsala län, räddningstjänsten i länets kommuner, 
Sveriges Radio Uppland P4 samt Försvarsmakten. 

Vikten av samordning
Möjligheten att samordna resurser både inom och mellan organisationer 
är en viktig förutsättning för att en kris ska kunna avvärjas snabbt och 
effektivt. Vid vissa allvarliga händelser måste kommuner, landsting, läns-
styrelse och andra myndigheter gemensamt kunna lösa akuta frågor när 
deras ansvarsområden går in i varandra. Det är överhuvudtaget viktigt att 
ansvarsfrågan är tydlig, så att alla inblandade vet vart de ska vända sig. 

Vid teleavbrottet blev det nödvändigt med samverkan mellan ett stort 
antal aktörer, vilket till stor del löstes med hjälp av CeSam-gruppen. 
Gruppens olika beslutsfattare bidrog med sina respektive resurser och 
delgav varandra nödvändig information. Av rapporten framgår också att 
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glapp i informationen mellan aktörer skapar irritation och medför en risk 
för att trovärdighet går förlorad. 

Samarbeta med media 
Media spelar en allt större roll vid kriser och är en viktig samarbetspartner. 
Att ta tillvara medias kapacitet är därför en viktig del i krishanteringen. 

Lokalradon är ofta en viktig informationskälla vid samhällsstörningar. 
Vid teleavbrottet i Uppsala blev Radio Uppland en central aktör eftersom 
övriga aktörer behövde lokalradion för att få ut information. 

Se till att alla får information
Människor som inte har svenska som modersmål finns numera i de flesta 
kommuner, och dessa behöver tillgång till information på det egna språ-
ket. Elavbrotten i Kista 2001 som berörde invandrartäta områden, ledde 
till att stadsdelsförvaltningen använde högtalarförsedda bilar för att få ut 
information på t.ex. farsi, eritreanska och somaliska. 

Vid brandkatastrofen1998 i Göteborg sände radion på olika språk med 
hjälp av tolkar under flera dagar. Detta för att offren och deras anhöriga 
skulle få tillgång till information på sitt eget språk. En viktig lärdom som 
rapporten framhåller är att se till att det finns resurser för kriskommuni-
kation. 

Ta händelsen på allvar
De inledande insatserna har stor inverkan på den fortsatta krishanteringen 
och på hur allmänheten uppfattar beslutsfattares avsikter. Det gäller där-
för att inte vara överoptimistisk om utgången av en kris. 

Energileverantörens beslutsfattare underskattade situationens allvar 
vid elavbrottet i Kista 2001, vilket ledde till att viktiga insatser blev för-
dröjda. Liknande lärdomar drogs också från Göteborgsbranden 1998, då 
man inledningsvis inte insåg hur lång den operativa fasen skulle bli. 

Det är betydligt lättare att trappa ner personalinsatserna än att introdu-
cera personal i ett senare skede. 

Ha ett långsiktigt perspektiv 
Krisledningen måste hantera frågor som kräver omedelbar uppmärksam-
het och snabba beslut. För att samtidigt kunna behålla ett långsiktigt och 
strategiskt perspektiv kan en eller flera personer, som inte behöver hand-
skas med de akuta problemen, behöva avdelas för dessa uppgifter. 

Om personalen får välbehövlig vila ökar organisationens uthållighet. 
Tillgången på personal är en avgörande faktor i all krishantering. 
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Lova ingenting du inte kan hålla
I samband med en kris kan det vara lockande att vilja framstå som beslut-
för och handlingskraftig, men det kan leda till trovärdighetsproblem om 
man sedan inte förmår att leva upp till det utlovade. 

För en logg
Som en följd av resursbrist i samband med teleavbrottet i Uppsala, var det 
få aktörer som hade möjlighet att skriva ner vilka beslut som fattades och 
vad som hände under kvällen. Att ge sig tid att dokumentera händelseför-
lopp och insatser kan vara viktigt av flera skäl, nämligen:
• för att ha som underlag för en strategisk analys,
•	 för att på plats kunna informera nya aktörer om vad som har hänt,
•	 inför framtida utvärdering och analys,
•	 för att kunna ta reda på vad som orsakade krisen, och
•	 för att analysera hur berörda aktörer agerade.

Kreativ improvisation
Varje kris är unik, vilket leder till en balansakt mellan att å ena sidan lösa 
omedelbara problem och å andra sidan strikt följa uppställda rutiner. Det 
är därför viktigt att vara medveten om planeringens begränsningar [20]. 

Socialtjänsten har ingen klausul om force majeure 
För att kommunen ska kunna ta sitt ansvar för de sociala tjänsterna även 
under en allvarlig händelse, är det nödvändigt att de nämnder som ansva-
rar för såväl myndighetsutövning som verkställighet av beslut, vidtar egna 
förberedelser, och att de samverkar med övriga kommunala nämnder och 
med andra huvudmän och organisationer. 

Genom att utgå från konsekvenserna av de allvarliga händelser som 
refereras i del 5 i vägledningen, kan man urskilja ett antal områden där so-
cialtjänsten behöver vidta förberedelser. De risk- och sårbarhetsanalyser 
som kommunerna ska genomföra kan tillföra ytterligare underlag inför 
socialtjänstens planering. Nedanstående beskrivning gör inte anspråk på 
att vara fullständig, utan ska ses som exempel på förberedelser. 

Förberedd personal och kännedom om tillgängliga resurser 
Tillgång till personal är avgörande för hanteringen av allvarliga händel-
ser. Det gäller både baspersonal och personal som särskilt utbildats och 
övats för krishantering. Organisationens uthållighet hänger också sam-
man med personalens möjlighet att återhämta sig genom regelbunden vila 
och sömn. 
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En pandemi kommer att leda till ökad sjukfrånvaro i kombination med 
ökat vård- och omsorgsbehov, och kan innebära en stor påfrestning på 
organisationen. Vid evakueringen från kriget i Libanon sommaren 2006, 
anlände ca 8 400 personer till Sverige. Eftersom de hade behov av prak-
tisk och ekonomisk hjälp med att skaffa övernattning, mat och vidaretran-
sport, ledde det till stor tillfällig arbetsbelastning för individ- och famil-
jeomsorgen i de mottagande flygplatskommunerna. 

Flodvågskatastrofen 2004, diskoteksbranden 1998 och terrorattackerna 
i Madrid (2004) och London (2005), är exempel på händelser där många 
människor dödats, skadats eller blivit vittnen till andras olycka. Till en 
början handlar ofta socialtjänstens uppgifter om att se till att drabbade 
personer får sina omedelbara behov av skydd, värme, mat och bostad 
tillgodosedda. 

Vid flodvågskatastrofen visade det sig att många drabbade, efter en 
tid, hade önskemål om att tala om sina erfarenheter i grupp tillsammans 
med andra som drabbats av samma händelse. Samtalen i stödgrupperna 
genomfördes i huvudsak med hjälp av stödgruppsledare från Röda Kor-
set, Ersta diakoni, Rädda Barnen, Bris och Svenska kyrkan. Det behov 
av samtalsgrupper som uppstod fanns det ingen eller liten beredskap för i 
kommunernas socialtjänst.

Vid el- och teleavbrottet i Sydsverige efter stormen Gudrun 2005 blev 
det nödvändigt att genomföra uppsökande verksamhet för att hitta perso-
ner som normalt klarade sig på egen hand, men som p.g.a. omständighe-
terna kunde vara i behov av hjälp. Eftersom socialtjänstens personal be-
hövdes till andra uppgifter, involverades hemvärnet, lantbrevbärare och 
frivilligorganisationer. 

Vid teleavbrottet i Uppsala 2002 var telefoner, larmfunktioner och 
TV-sändningar ur funktion i fem timmar. Eftersom trygghetslarmen inte 
fungerade åkte hemtjänstpersonal ut till brukarna för att kontrollera att 
allt fungerade som det skulle. 

Med tanke på den omfattande verksamhet som landets kommuner be-
driver, är det rimligt att anta att det finns personal i olika förvaltningar 
som med viss kompetensutveckling och handledning skulle kunna utgöra 
en värdefull resurs över förvaltningsgränserna i samband med allvarliga 
händelser. 

Tillit mellan aktörer – utgångspunkt för samverkan 
Översvämningarna i Arvika 2000, snökaoset i Gävle 1998, elavbrotten i 
Sydsverige 2005 och flodvågskatastrofen 2004, är exempel på allvarliga 
händelser där kommunerna varit beroende av förstärkning från bl.a. fri-
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villigorganisationer. Förtroende mellan aktörer är en viktig utgångspunkt 
för krisberedskap. I propositionen 2007/08:92 Stärkt beredskap - för sä-
kerhets skull beskrivs detta på följande sätt: 

”Förtroende skapas genom kontakter mellan organisationer 
och personer samt bygger normalt på personliga relationer 
som grundläggs i det vardagliga arbetet. Regeringen vill be-
tona betydelsen av att utveckla tillit och gemensamma sys-
tem mellan aktörer innan kriser uppstår, i syfte att nå hög 
samverkansförmåga.” 

Personliga kontakter som byggs upp och vårdas över lång tid kan leda 
till samarbete mellan kommunen och andra huvudmän och organisatio-
ner. Det nätverk för krisstöd som finns i de flesta kommuner – och där 
bl.a. socialtjänsten, skolan, hälso- och sjukvården, trossamfund och andra 
frivilligorganisationer samverkar – är ett exempel på hur samverkan mel-
lan aktörer i ett geografiskt område kan fungera. Frivilliga resursgrupper 
(FRG) kan vara ett sätt för kommunen att få tillgång till extra personalre-
surser vid allvarliga händelser. 

Värmestugor och lokaler för inkvartering
Under de långvariga elavbrotten efter stormen Gudrun blev det kallt och 
mörkt i många bostäder. Kommunerna erbjöd då möjlighet för allmänhe-
ten att komma till värmestugor där man kunde duscha, tvätta kläder, laga 
mat och få information. I många fall behövde också äldre personer och 
personer med funktionsnedsättning tillfälligt inkvarteras i äldreboenden. 

Reservkraft
Det långvariga strömavbrottet i södra Sverige vintern 2005, som orsa-
kades av stormen Gudrun, visar på behovet av reservkraft. Av en under-
sökning som dåvarande KBM genomfört framgår det att tillgången till 
reservkraft varierar mycket mellan och inom länen [21]. För att klara av 
prioriterade funktioner såsom vattenförsörjning, värmeförsörjning och 
viktiga fastigheter (äldreboenden, kommunledning och värmestugor), be-
höver en kommun 60–100 W per invånare (75–125 VA) i form av statio-
när eller mobil reservkraft. En bilaga till rapporten visar länens tillgång 
till reservkraft – endast sex av länen bedöms ha god eller godtagbar till-
gång på reservkraft, i övriga län beskrivs tillgången på reservkraft som 
bristfällig eller dålig. 
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Av KBM:s undersökning kan man utläsa: 
• att många kommuner fortfarande inte kommer upp till hälften av den 

rekommenderade reservkraftsnivån,
• att reservkraftsinnehavet minskar med ökande kommunstorlek, och
• att bristen på reservkraft är särskilt stor i kommunernas äldreboenden.

Endast ett fåtal kommuner har försett sina äldreboenden med stationär 
reservkraft. Det betyder att det finns kommuner som har planerat att några 
få mobila reservkraftverk ska ambulera mellan strömlösa äldreboenden. 
En slutsats i rapporten är att den lösningen kanske kan fungera under 
gynnsamma yttre förhållanden, men att den är mer tveksam vid en be-
svärlig vädersituation.

Att planera för en pandemi
För att ge exempel på hur man kan resonera i arbetet med att planera 
för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, har vi utgått från ett pan-
demiscenario. Detta eftersom en influensaepidemi skulle leda till omfat-
tande sjukfrånvaro. Pandemiexemplet har valts för att visa en tankestruk-
tur kring analys- och planeringsfasen. I tillämpliga delar kan strukturen 
även användas för planering av andra allvarliga händelser. 

Vid en pandemi kommer alla verksamheter att drabbas, men inom äld-
reomsorg, hälso- och sjukvård och andra personalintensiva verksamheter, 
kommer förändringen att bli mest märkbar. En omfattande sjukfrånvaro i 
samhället medför också att övrig produktion av varor och tjänster mins-
kar, vilket får till följd att både privatekonomin och världsekonomin på-
verkas negativt. 

Innehållet i det här avsnittet är i huvudsak hämtat från KBM:s Vägled-
ning inför kriser Del 2. Att planera för en pandemi (2008:1) [22]. Syftet 
med det här avsnittet är att ge en överblick över ämnet – inte en fullstän-
dig redovisning av pandemiplanering. Den som vill ha en mer fördjupad 
kunskap om pandemiplanering rekommenderas att läsa ursprungsdoku-
mentet och aktuell information på Socialstyrelsens webbplats. 

Så påverkas samhället av en pandemi 
Influensa är en virussjukdom med stor smittsamhet. Smittämnet som sit-
ter i svalget hos den sjuke, sprids främst via luftburen droppsmitta, men 
överförs också via händer eller föremål. Om virus ändrar karaktär ökar 
mottagligheten för smittan och sjukdomen kan då sprida sig snabbt över 
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världen. När en stor del av befolkningen i flera världsdelar insjuknar bru-
kar det benämnas pandemi. 

De tre pandemier som drabbat Sverige under 1900-talet, Spanska sju-
kan (1918–1920), Asiaten (1957–1958) och Hongkonginfluensan (1968–
1970), har visat att pandemier kan skilja sig åt i fråga om hur många som 
insjuknar, och vilka åldersgrupper som drabbas mest. I del 5 går det att 
läsa mer om dessa pandemier. 

Erfarenheter från dessa influensapandemier visar att det som utmärker 
en pandemi, och som skiljer den från andra störningar, är att: 
•	 det är en smittsam sjukdom, 
•	 ett stort antal människor insjuknar,
•	 hälso- och sjukvården och socialtjänsten utsätts för mycket stor belast-

ning under en längre tid, samtidigt som personalen utsätts för smitta,
•	 alla arbetsplatser kommer att drabbas av personalbortfall,
•	 hela landet drabbas samtidigt, liksom stora delar av vår omvärld,
•	 pandemin kan pågå i flera månader och återkomma i en eller flera  

vågor,
•	 om många blir allvarligt sjuka stor oro kan sprida sig i samhället och 

påverka människors handlingsmönster, och
•	 det blir svårt att upprätthålla verksamheter, och minskad handel och 

resande kommer att påverka ekonomin [22].

Sveriges pandemiberedskap 
Socialstyrelsen är den myndighet som har huvudansvaret för pandemibe-
redskapen i landet. Man har bl.a. tagit fram en nationell plan och ett un-
derlag för landstingens planering. Ett underlag för kommunernas plane-
ring är under utveckling. Socialstyrelsen ansvarar också för att det finns 
beredskapslager med läkemedel, och samverkar med landstingens smitt-
skyddsläkare. Andra aktörer är också involverade i pandemiberedskapen: 
Landstingen gör regionala pandemiplaner, som bl.a. tar upp hur man ska 
hantera en situation då många människor insjuknar samtidigt. Myndighe-
ten för samhällsskydd och beredskap erbjuder bl.a. stöd för kontinuitets-
planering och övningar. Smittskyddsinstitutet utvecklar övervaknings- 
och rapporteringssystem. De tar även fram och förmedlar kunskap om 
smittspridning i samhället. 

Eftersom vaccin inte går att framställa innan det specifika viruset är 
känt, kommer det inte att finnas vaccin under den första tiden av en pan-
demi. För att säkra att Sverige får tillgång till vaccin har ett garantiavtal 
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tecknats med en av producenterna. Vaccinet kommer att levereras under 
en sexmånaders period, vilket betyder att leveranserna av vaccin kommer 
att behöva prioriteras. Socialstyrelsen kommer att ge riktlinjer för prio-
riteringen när det finns bättre kunskap om den aktuella pandemins egen-
skaper. I flera länder, bl.a. i Sverige, lagerhåller man antivirala läkemedel, 
som kan förkorta sjukdomstiden och mildra förloppet. 

Alla landsting, kommuner och andra myndigheter har ansvar för att ta 
fram information som rör det egna ansvarsområdet. Det betyder att be-
hovet av samordning av informationen blir stort. För att hjälpa allmänhet 
och media att hitta relevant information, finns en webbaserad nationell 
krisportal http://www.krisinformation.se 

Planeringsscenario 
Till stöd för pandemiplaneringen i kommuner och landsting har Social-
styrelsen och dåvarande Krisberedskapsmyndigheten publicerat flera do-
kument [22, 23]. Observera att det här är ett planeringsscenario och ingen 
beskrivning av hur det verkligen kommer att bli! De rekommendationer 
som ges till verksamheterna är att planera efter följande utgångspunkter:
• Verksamheten ska kunna hantera minst 15 procent frånvaro bland de 

anställda under en period av sex till åtta veckor.
• Pandemin når sin kulmen under andra och tredje veckan, då verksam-

heten ska kunna hantera en frånvaro på upp till 50 procent bland de 
anställda. 

• Pandemin kan komma i flera vågor, och det är möjligt att den andra 
vågen kommer tre till nio månader efter den första. 

• Andelen sjuka kan öka något under en lite längre period – omkring tre 
till fyra månader. 

• Till skillnad från den årliga influensan är inte pandemier begränsade 
till vintermånaderna, utan kan förekomma vid vilken tid på året som 
helst.

• De som blir sjuka kommer förmodligen att ha en frånvaro på minst 
fem arbetsdagar. 

• Sjukdomen kommer sannolikt inte att drabba samhället likformigt. 
Under en viss tid kan en betydligt större andel av arbetsstyrkan därför 
vara frånvarande, vilket kan bli särskilt kännbart på mindre arbetsplat-
ser. 
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Analysera verksamheten inför en pandemi
Ett sätt att förbereda sig inför en pandemi är att tänka igenom vad som 
förväntas av verksamheten [22]. Vilka blir problemen? Finns det särskilda 
åtgärder som behöver vidtas? Vilka verksamheter måste kunna upprätt-
hållas? Hur ska det gå till?

Identifiera de viktiga verksamheterna 
1. Vilka verksamheter måste fungera utan avbrott? 
2. Hur kan behovet av och efterfrågan på verksamheten påverkas under 

en pandemi? 
3. Vad krävs för att kunna tillgodose en förändrad efterfrågan? 

Avgränsa de kritiska funktionerna
1. Ska hela verksamheten ses som särskilt viktig eller finns det delar 

av verksamheten som kan anstå under en tid, t.ex. viss administrativ 
verksamhet? 

2. Kan verksamheten bedrivas med lägre ambitionsnivå?
3. Är de verksamheter som bedöms som särskilt viktiga beroende av 

andra verksamheter eller funktioner utanför den egna organisationen, 
t.ex. elektricitet, telefoni, informationsteknik, transporter, produkter 
och leverantörer?

Minimera och prioritera
1. Vilken är den lägsta bemanningsnivån som krävs för att hantera de 

kritiska funktioner eller verksamheter som identifierats?
2. Vilken är den lägsta nivån av övriga resurser som krävs för att hantera 

dessa funktioner eller verksamheter?
3. Går det att rangordna funktionerna eller verksamheterna utifrån hur 

viktiga de är att upprätthålla? 

Säkerställ driften av verksamheten
En rad åtgärder behöver vidtas för att skapa den beredskap som är nöd-
vändig med avseende på verksamhetens art [22].

Minska risken för smittspridning på arbetsplatsen
Enligt smittskyddslagen (2004:168) har var och en skyldighet att före-
bygga smittspridning, vilket innebär att man måste vidta de åtgärder som 
krävs för att motverka spridning av smitta. Arbetsgivarens ansvar för ar-
betsmiljön regleras i arbetsmiljölagen. 
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Några viktiga utgångspunkter för arbetsmiljöansvaret är: 
•	 Företagshälsovården, smittskyddsläkaren och skyddsombud är viktiga 

resurser att ta i anspråk. 
•	 Arbetsgivaren måste fortlöpande bedöma riskerna för arbetstagarna 

att drabbas av en pandemi. Även den psykiska påfrestningen ska be-
dömas.

•	 Alla medarbetare måste ha kunskap om smittrisker, förhållningssätt, 
symtom, vart de ska vända sig om de får symtom och att de ska stanna 
hemma om de får symtom. 

• Risken för att personal uteblir på grund av oro kan minska om medarbe-
tarna har förtroende för arbetsgivarens organisering och stödåtgärder. 

Vid en influensapandemi kan smittan finnas överallt där det finns män-
niskor, vilket påverkar socialtjänstens verksamhet kraftigt, eftersom den 
till stor del sker i brukarens bostad. Det ställer stora krav på att personalen 
har rätt utbildning och tillräcklig information om smittriskerna och hur de 
kan förebygga dem, t.ex. genom att tvätta händerna ofta. Vid utbrott av 
influensa är det också viktigt att försöka begränsa antalet kontakter, t.ex. 
genom att så få som möjligt i personalen besöker samma brukare. 

Rutiner för att ta hand om personal som insjuknar på arbetsplatsen
Skapa en tydlig handlingsplan för vad som ska gälla om personal insjuk-
nar på arbetsplatsen. För att underlätta hanteringen är det är viktigt att 
ansvarsfördelning och rutiner inte avviker mer än nödvändigt från vad 
som gäller normalt. 

Det kan t.ex. handla om
• Vem ska kontakta anhöriga?
• Vem ansvarar för hemtransporten?
• Vem ansvarar för information/vilka behöver informeras?
• Vem håller kontakt med dem som insjuknat och andra som inte är i 

tjänst?

Höj hygiennivån och bedöm behovet av skyddsutrustning
När det föreligger risk för smitta är handhygienen viktigare än vanligt. Be-
hov av skyddsutrustning kan behöva diskuteras med företagshälsovården. 

Säkerställ tillgång till personal, tjänster och varor 
För att kunna upprätthålla de kritiska funktionerna behövs ständig till-
gång till personal, tjänster och varor. 
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Följande alternativ kan övervägas:
• Utbilda fler som kan hantera kritiska funktioner.
•	 Aktualisera uppgifter om nyligen pensionerad personal.
• Diskutera avtalslösningar med bemanningsföretag.
•	 Diskutera samverkansformer med andra verksamheter.
•	 Bedöm arbetsmängd, ensamarbete och andra riskkällor.
• Omfördela arbetsuppgifter och personal.
•	 Engagera tidigare anlitad personal.
• Använd korttidsanställningar och timanställningar. 
• Sök personal via arbetsförmedlingar, gymnasieskolor och högskolor. 
•	 Ta emot stöd från frivilligorganisationer och andra frivilliga.
•	 Utred om annan personal eller nästan färdigutbildade skulle kunna ut-

föra uppgifterna.
•	 Överväg arbete hemifrån.
•	 Inför mer flexibla arbetstider.
•	 Ta reda på vilken beredskap för pandemi som verksamhetens leveran-

törer av varor och tjänster har.
•	 Överväg avtal med fler leverantörer.
• Se över möjligheten att byta ut produkter eller tjänster.
•	 Undersök möjligheten att utöka egen lagerhållning.
•	 Överväg möjligheten att upprätta avtal om miniminivåer för leveran-

törer och konsulter.
•	 Planera för hur personalen ska kunna ta sig till arbetsplatsen om kol-

lektivtrafiken inte fungerar. 

Analysera konsekvenserna av om verksamheten måste stänga
•	 Se över avtal med kunder som verksamheten har åtagande gentemot.
•	 Se över försäkringsavtalen.
•	 Undersök vilka risker som finns om byggnader och anläggningar står 

oanvända.
•	 Undersök hur de ekonomiska följderna kan hanteras.

Planera för information och kommunikation 
•	 Se till att den externa och interna informationen uppdateras kontinuer-

ligt och är lättillgänglig och korrekt. 
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•	 Se till att det finns möjlighet till direktkommunikation med personal, 
brukare och allmänhet.

•	 Se till att tillgången till tekniska resurser och informations- och kom-
munikationspersonal (t.ex. telefonväxlar) är tillräckligt stor.

•	 Informera kommunledning och tillsynsmyndigheter om större föränd-
ringar.

Geografiskt områdesansvar inför en pandemi 
Det geografiska områdesansvaret innebär att både kommunen och läns-
styrelsen ska verka för att annan samhällsviktig verksamhet inom det 
egna geografiska området kan fungera vid en pandemi. 

Det är viktigt att kommunen och länsstyrelsen tillsammans identifierar 
vilka verksamheter och aktörer det handlar om och gör en gemensam 
analys av beroendeförhållanden, behov och brister. De kan också behöva 
prioritera eller rangordna verksamheter, och se till att andra aktörer vidtar 
nödvändiga åtgärder. 

Socialtjänsten behöver alltid ha ett nära samarbete med landstinget för 
att undvika att utsatta grupper och personer, som är i behov av vård och 
omsorg från båda huvudmännen, ”hamnar mellan stolarna”. Vid pande-
miplanering är detta extra viktigt eftersom landstingens smittskyddslä-
kare ansvarar för smittskyddet. Länsstyrelsen kan här fungera som länk 
mellan länets kommuner och landstinget [22].
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Behovet av stödinsatser vid en allvarlig händelse beror på vad som 
inträffar. Förberedelser för att kunna bistå med krisstöd i olika for-
mer måste därför ingå som en del i både socialtjänstens och hälso- och 
sjukvårdens planering. Kommunen och socialtjänsten har bl.a. ansvar 
för att lindra konsekvenserna genom att ge allmänmänskligt stöd, in-
formation, tillhandahålla mat, skydd och stöd till ensamma barn och 
utsatta grupper m.fl. 

Erfarenheter av inträffade allvarliga händelser och från forskning 
har lett till att synen på stödinsatser har förändrats. Medan tidigare 
forskning främst studerade orsakerna till ohälsa, har det nu blivit allt 
vanligare att undersöka vilka faktorer som kan medverka till att öka 
människors möjlighet att hantera svåra situationer. Dessa erfarenheter 
har också lett fram till ökad insikt om vad som kännetecknar fung-
erande krisstöd i olika faser. 

I det här avsnittet redovisas vilka konsekvenser allvarliga händelser 
kan ha för hälsan och vilka stödinsatser som kan motverka psykisk 
ohälsa. Slutligen redovisas ett avsnitt om planering och organisering 
av lokalt krisstöd. 

Hälsokonsekvenser av allvarliga händelser
Terrorhandlingar, naturkatastrofer och andra allvarliga händelser innebär 
ofta stort lidande för dem som drabbas. Erfarenheterna från hanteringen 
av inträffade allvarliga händelser har lett till bättre kunskap om deras psy-
kologiska och sociala konsekvenser och om hur bemötande och stöd bör 
utformas för att underlätta för drabbade och närstående att återhämta sig. 
Följande avsnitt bygger huvudsakligen på två dokument: Socialstyrelsens 
rapport Krisstöd vid allvarlig händelse [24] och en rapport från Stock-
holms Läns Landsting Tillbaka i Stockholm efter tsunamikatastrofen – 
nådde stödet fram? [25].
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Psykiska reaktioner efter allvarliga händelser
Människor som drabbats av en allvarlig händelse får ofta kroppsliga och 
psykiska reaktioner. Följande beskrivning är hämtad från Stockholms 
läns landstings uppföljning efter flodvågskatastrofen i Sydostasien: 

”De omedelbara psykiska reaktionerna karaktäriseras av en 
känsla av overklighet och inte sällan kognitiv förvirring, 
”chock”. Därefter följer en period med återupplevande av 
det inträffade och känslomässig avstängning. Under perioder 
med påträngande minnen och tankar kopplade till händelsen 
är det vanligt med starka känslor av maktlöshet, ångest, il-
ska, fruktan, förnedring, skam och skuld liksom tilltagande 
nedstämdhet som hänger samman med de förluster som hän-
delsen medfört.” 

Under de första veckorna efter en katastrof ska man inte betrakta dessa 
reaktioner som tecken på allvarlig psykisk ohälsa, utan snarare som en 
normal reaktion på en onormal situation. Det finns forskning som tyder 
på att dessa akuta psykiska reaktioner kan vara ändamålsenliga och bidra 
till att hjälpa den drabbade att klara av en livshotande situation. 

Det vanliga är att episoderna med påträngande minnen och känslomäs-
sig avstängning avklingar några veckor till några månader efter den utlö-
sande händelsen, varefter händelsen integreras i den drabbades liv [25]. 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSS)
Tidigast efter någon månad går det att avgöra om händelsen kommer att 
leda till att den drabbade utvecklar psykisk ohälsa (PTSS, eng. PTSD). 
Det som kännetecknar PTSS är att den drabbade återupplever händelsen 
och försöker hantera det obehag som detta framkallar genom ett undvi-
kande och tillbakadraget beteende. Efter en tid märks en känslomässig 
avtrubbning, irritabilitet, känslor av utanförskap, relationsproblem, svå-
righet att återgå i arbete och ofta kroppsliga symtom [25]. 

Teorier om faktorer som kan fungera som skydd mot ohälsa 
Det vanliga är att de som drabbas av en allvarlig händelse inte får några 
allvarliga posttraumatiska reaktioner, eller att de återhämtar sig från de 
akuta stressreaktionerna utan att behöva genomgå någon behandling. 
Möjligheten att hantera svåra situationer handlar inte enbart om individens 
personliga egenskaper utan också om händelsens art, vad den drabbade 
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utsatts för, den drabbades reaktioner i kombination med personliga egen-
skaper, aktuell livssituation samt vilket bemötande och stöd den drabbade 
får. Det tycks råda stor samstämmighet om att den skyddsfaktor som bäst 
reducerar den posttraumatiska stressen är ett gott socialt stöd [25]. 

KASAM
Det finns flera teorier och modeller om vilka individuella faktorer som 
kan påskynda återhämtningen. En teoribildning är det salutogena per-
spektivet, som lanserades av Aaron Antonovsky. Han studerade vad som 
kan bidra till att människor behåller hälsan trots att de genomlever mot-
gångar, problem, krav och konflikter. Hans teori är att det handlar om i 
vilken utsträckning en människa upplever tillvaron som meningsfull, be-
griplig och hanterbar. Ett annat begrepp för att uttrycka detta är KASAM, 
eller känsla av sammanhang. En sammanfattning av hans teser är att den 
som kan känna tillit till att världen är förutsägbar och har en hög tilltro 
till att det finns resurser för att möta de krav man ställs inför, har bättre 
förutsättningar att klara av svåra situationer [26]. 

Resilience 
Ett annat sätt att beskriva varför en del människor inte blir allvarligt på-
verkade av potentiellt traumatiserande händelser, är att de har tillgång till 
olika typer av beteenden, sätt att tänka och socialt stöd. Dessa tillgångar 
kan fungera som skydd mot att individen utvecklar allvarlig ohälsa och 
som resurser för att påskynda återhämtningen. Förmåga till motstånds-
kraft, återhämtning och anpassning trots svåra eller hotande omständig-
heter, kallas i engelskspråkig litteratur för ”resilience”. Det handlar om 
samverkan mellan olika faktorer – dels faktorer hos individen som stärker 
självtilliten, dels faktorer i individens omgivning som stärker det sociala 
stödet [24]. 

Faktorer som kan medföra ökad risk för psykisk ohälsa 
Det har visat sig att det inte går att bedöma om en person kommer att ut-
veckla allvarlig psykisk ohälsa enbart utifrån de reaktioner som han/hon 
uppvisar de närmaste veckorna efter händelsen. Däremot finns det studier 
som visar att det går att urskilja ett antal faktorer som ökar risken för att 
utveckla psykiska eller sociala problem (PTSS) [24].

De viktigaste faktorerna anses vara:
• Händelsens svårighetsgrad samt upplevt livshot.
• Bristande socialt stöd efter händelsen.
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• Tydliga psykiska reaktioner under och direkt efter händelsen, särskilt 
om personen har en förändrad upplevelse av sig själv eller omvärl-
den.

• Kön (kvinnor löper större risk) och ålder (barn och ungdomar löper 
större risk).

• Social tillhörighet: begåvnings- och utbildningsnivå, socialgruppstill-
hörighet och/eller minoritetsstatus.

• Sårbarhet p.g.a. tidigare utsatthet: t.ex. övergrepp i barndomen, tidiga-
re allvarliga traumatiska händelser, tidigare psykiska problem – egna 
eller hos andra familjemedlemmar. 

• Parallell livsstress.

Posttraumatiska stressreaktioner hos barn och unga
Barns reaktioner efter katastrofer varierar beroende på ålder, mognads-
nivå, om de själva drabbats, om familjemedlemmar skadats eller omkom-
mit eller om de blir vittne till en katastrof. Barnets ålder och mognads-
nivå påverkar dess förmåga att bearbeta en traumatisk händelse, liksom 
de vuxnas reaktioner och deras förmåga att tillvarata barnens behov. De 
flesta barn tycks dock klara sig relativt bra efter katastrofer. Om de vuxna 
ger barnet tid och möjlighet att på sitt eget sätt uttrycka och förstå sina 
känslor underlättas barnets egen förmåga att hantera det inträffade. Råd-
givning och vägledning, till föräldrar och andra vårdgivare, om hur man 
bäst tillvaratar barnets behov kan därför underlätta återhämtningen [27].

Traumatiska situationer kan ha en negativ inverkan på hjärnans inlär-
ningsfunktioner, eftersom minnet och koncentrationsförmågan påverkas. 
En undersökning efter diskotekbranden i Göteborg visade att ungefär en 
fjärdedel av de överlevande ungdomarna antingen hade slutat skolan eller 
tvingats gå om en årskurs. De flesta tyckte att skolarbetet kändes besvärli-
gare än tidigare och det gällde speciellt inom skolämnen som kräver kon-
centration, exempelvis matematik, fysik och grammatik. Mer än hälften 
av ungdomarna hade också fått sämre betyg [28].

Stödinsatser för att motverka psykisk ohälsa
Det som är utmärkande för ett fungerande krisstöd är att insatserna är 
flexibla och kan anpassas efter vad som inträffat, vem som drabbats, hur 
det sociala nätverket ser ut och när i händelseförloppet stödet sätts in [25]. 

En helhetssyn på människan och hennes behov är en förutsättning för att 
kunna åstadkomma ett ändamålsenligt stöd. Stödet bör därför bygga på 
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kunskaper om kroppsliga, psykologiska, sociala, existentiella och andliga 
behov. Målet med stödet är att minska risken för att de drabbade och de-
ras närstående utvecklar psykiska eller kroppsliga besvär efter kriser och 
katastrofer. Därför är det viktigt att den som erbjuder stöd är lyhörd inför 
den aktuella situationen och personen som har drabbats, att de drabbade 
erbjuds stöd som kan vara till nytta för återhämtningsprocessen och att 
personer som löper risk att utveckla allvarlig psykisk ohälsa följs upp 
[24]. 

Erfarenheter från uppföljningen av de svenska resenärer som befann 
sig i Sydostasien under flodvågskatastrofen, visar på betydelsen av det 
personliga nätverkets stöd. Det handlar om stöd i hemmet, omsorg om 
barnen och praktiskt och emotionellt stöd [29]. Stödet från det sociala 
nätverket kan inte ersättas av andra aktörer, men det förtar inte behovet av 
stödinsatser, dvs. från socialtjänsten, hälso- och sjukvården, trossamfund 
och andra frivilligorganisationer.

Behovet av stöd varierar över tid. Tiden efter en allvarlig händelse kan 
indelas i tre perioder – akutfas, mellanfas och långtidsfas. Fasernas längd 
varierar beroende på händelsens karaktär och de drabbades egna resurser. 
De olika fasernas karaktär påverkar planeringen, då de mest intensiva 
insatserna behövs under akut- och mellanfasen [24]. 

Grundläggande principer för krisstödet
När det gäller vilka stödinsatser som är lämpliga i akut- och mellanfasen, 
finns det ännu ingen entydig uppfattning bland forskarna. Stödinsatser 
som används flexibelt och med lyhördhet för situation och person har vi-
sat sig vara värdefulla och inte skada den drabbade. De stödinsatser som 
ges ska bidra till att stärka de drabbades känsla av hoppfullhet, trygghet, 
säkerhet och självtillit och stärka deras samhörighet med andra drabbade 
och närstående [24].

Några grundläggande principer vid planering av krisstöd är att insat-
serna ska

•	 vara föregripande och inte invänta att problem ska uppstå,
•	 vara lättillgängliga och flexibla,
• vara en del i hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens krisbered-

skapsplanering, 
•	 vara sammankopplade med samhällets övriga insatser,
•	 ges kontinuerligt, så att akutinsatser följs av erbjudande om långsiktigt 

stöd när det bedöms nödvändigt,
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• erbjudas varje drabbad person eller familj, 
•	 följas upp och utvärderas kontinuerligt, så att man kan lära av sina 

erfarenheter.

Stöd i akutfasen
Direkt efter en allvarlig händelse finns det behov av information, säker-
het, trygghet och praktiskt, emotionellt och socialt stöd. De tidiga insat-
serna ska bidra till att minska oro och ovisshet. Det kan ske genom att 
säkerställa tillgången på snabb och korrekt information om vad som hänt 
med familjemedlemmar och andra närstående, vad som ska hända här-
näst eller att få information om hur chockreaktioner fungerar. Genom att 
skapa ett gynnsamt ”emotionellt klimat” kan man stärka den drabbades 
mod och reducera den kroppsliga larmberedskapen. Den drabbade kan 
också behöva skyddas från ytterligare stress, till exempel starka intryck, 
journalister eller en nyfiken allmänhet. 

Socialtjänstens initiala åtgärder under denna fas kan handla om att:
• upplåta lokaler där drabbade personer får sina omedelbara behov av 

t.ex. skydd, värme, mat och bostad tillgodosedda,
•	 hålla ihop familjer,
• ge stöd till ensamma barn,
• underlätta för anhöriga att komma i kontakt med drabbade, 
• ge stöd och information till närstående.

I England och i Nederländerna har man goda erfarenheter av att samordna 
hjälpinsatserna i en ”one-stop-shop” [24]. Ett sådant stödcentrum kan ge 
en organisatorisk struktur i akutfasen och underlätta planering för ett ef-
fektivt arbete under mellanfas och långtidsfas. 

De flesta människor har goda förutsättningar att hantera oönskade si-
tuationer och genom att själv vara aktiv minskar risken för svåra psyko-
logiska återverkningar. Som hjälpare är det därför viktigt att inte ta över 
uppgifter som den drabbade kan göra själv. I USA har man utvecklat nya 
riktlinjer för att stödja drabbade efter allvarliga händelser. Riktlinjerna 
om psykologisk första hjälp har översatts till svenska av Socialstyrelsens 
Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, och finns att ladda ner från deras 
webbplats, http://www.katastrofpsykiatri.uu.se 

Stöd till barn och unga 
Vid alla allvarliga händelser behöver särskild hänsyn tas till barns och 
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ungas specifika behov. Det innebär att barnperspektivet behöver finnas 
med redan i planeringen, så att det finns tillgång till personer med särskild 
kunskap om och erfarenhet av arbete med barn. Principerna för stöd till 
barn och unga är i princip desamma som för vuxna, nämligen trygghet, 
fysisk närhet och försäkran om att de har vuxna omkring sig som beskyd-
dar dem. Föräldrarna eller närstående kan behöva stöd och information 
om hur de bäst kan ta hand om barnet eller den unge, eftersom det oftast 
är de som bäst kan förmedla stödet. Vid de flesta skolor har man utformat 
särskilda beredskapsplaner så att personalen kan ta reda på hur de ska 
agera [28]. 

Uppföljning och stöd i mellanfasen 
När de akuta behoven har avklingat ligger fokus på att hjälpa människor 
att återvända till sitt dagliga liv och sina dagliga rutiner. Oskadade och 
vittnen till händelsen kan i stort sett ha samma behov som de med lättare 
skador. 

Stödjande aktörer rekommenderas ett fortsatt föregripande förhåll-
ningssätt. I mellanfasen kan det ske i form av erbjudande till drabbade 
om en uppföljande kontakt. Mellanfasen kännetecknas därför av att de 
åtgärder som behöver vidtas är gemensamma för många drabbade [24].
• Stöd från personens eget sociala nätverk (familj, vänner och arbets-

kamrater) är alltjämt viktigt för att underlätta återanpassningen.
• Självhjälpsgrupper och stödgrupper efterfrågas ofta i mellanfasen ef-

tersom många drabbade har starkt behov av att träffa andra personer 
som också varit utsatta eller som arbetade med händelsen. 

• Ungefär en månad efter händelsen kan det vara lämpligt att genomföra 
en screening av högriskindivider. 

• En del drabbade behöver fortsatt medicinsk behandling och rehabi-
litering. De kan också behöva hjälp med praktiska, sociala och psy-
kologiska konsekvenser av sina fysiska och psykiska skador. Det kan 
exempelvis handla om att handikappanpassa hemmet eller bilen, eller 
stöd att möta påfrestningarna av fortsatta kirurgiska ingrepp. 

• Vissa behöver social rådgivning eller stöd med sjukförsäkringsfrågor, 
yrkesmässig rehabilitering eller omskolning. 

Krisstöd i långtidsfasen
Med hjälp av egna resurser och egen förmåga till återhämtning kan många 
drabbade lära sig att hantera påfrestningar och nya krav på livet. En del 
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personer kommer dock att ha kvarstående fysiska eller psykologiska sym-
tom. Det har visat sig att fem till trettio procent av dem som drabbats av 
en allvarlig händelse riskerar att utveckla PTSS [24]. 

Nedan följer exempel på faktorer som krisstödspersonal kan behöva 
ha i åtanke:
• En del drabbade har behov av att dela sina erfarenheter med andra som 

drabbats av samma eller liknande händelser. Många engagerar sig i 
självhjälpsgrupper eller återsamlingar. 

• I samband med årsdagar kan de förlustdrabbade behöva särskilt stöd.
• Personer som utvecklat PTSS eller depression behöver ha tillgång till 

lämplig specialistbehandling.
• En del kan behöva särskild hänsyn, t.ex. människor med kvarstående fy-

siska skador, barn och ungdomar samt drabbade med etnisk bakgrund. 
• Krisstödspersonal kan behöva uppmärksamma hanteringen av eventu-

ella ekonomiska ersättningar till drabbade. 

Planering och organisering av lokalt krisstöd
Kommunen och landstinget har huvudansvar för socialtjänst och hälso- 
och sjukvård. Bestämmelsen om kommunens yttersta ansvar innehåller 
inga inskränkningar, förutom att visst ansvar vilar på andra huvudmän, 
och innebär därför att kommunen behöver vidta förberedelser av olika 
slag (2 kap. 2 §). År 2002 fick HSL en ny bestämmelse, som går ut på 
att landstinget ska planera hälso- och sjukvården på ett sådant sätt att det 
finns en katastrofmedicinsk beredskap (7 §). I Socialstyrelsens föreskrif-
ter och allmänna råd SOSFS (2005:13) om fredstida katastrofmedicinsk 
beredskap och planläggning inför höjd beredskap, får landstinget detal-
jerade instruktioner om planering, utrustning, utbildning, träning och öv-
ning, särskild sjukvårdsledning samt uppföljning och utvärdering.

Grunden för planeringen är den ordinarie verksamhetens krav på sä-
kerhet och uthållighet, kompletterad med bestämmelserna om de före-
byggande uppgifter som både kommuner och landsting ålagts för att sä-
kerställa att samhällets krisberedskapsförmåga kan upprätthållas (2 kap. 
1–9 §§ LXO). 

Krisstöd – en del i båda huvudmännens planering
Sjukvårdsgrupper eller ambulanspersonal kan, direkt på olycksplatsen 
behöva bistå fysiskt skadade och oskadade personer med tidiga krisstöd-
jande åtgärder, för att minska de drabbades känsla av utsatthet. Initialt kan 



67

Planera för krisstöd

också kommunen behöva bistå med krisstödjande insatser. Det betyder att 
både den katastrofmedicinska planeringen och socialtjänstens krisbered-
skapsplanering omfattar stödinsatser av praktisk, social och psykologisk 
karaktär. För att utnyttja resurserna effektivt behöver huvudmännen pla-
nera för en lämplig arbetsfördelning, som också inkluderar andra lokala 
aktörer, t.ex. trossamfund och andra frivilligorganisationer. 

Samverkan mellan lokala aktörer – posom
Kunskapen om betydelsen av stöd i olika former i samband med allvar-
liga händelser, har en relativt kort historia i Sverige. Det beror på att vi 
under många år var förskonade från naturkatastrofer och andra allvarliga 
händelser. Den händelse som utgjorde en vändpunkt var den bussolycka 
som inträffade 1988 i Norge, och som ledde till att tolv skolbarn och fyra 
vuxna från Kista i Stockholm miste livet.

Erfarenheterna från den händelsen ledde till att Socialstyrelsen 1991 
publicerade allmänna råd om Psykiskt och socialt omhändertagande vid 
stora olyckor och katastrofer. Socialstyrelsen och dåvarande Räddnings-
verket utformade tillsammans en kurs för kommunernas personal, och 
alltsedan början av 1990-talet har SRV bedrivit utbildning, som benämns 
Posom-kurser2, där de allmänna råden har utgjort ett viktigt underlag till 
utbildningen. Dessa utbildningar har fått stort genomslag i landets kom-
muner och är sannolikt en bidragande orsak till att många kommuner, i 
samverkan med andra lokala aktörer, visat att de har beredskap för att ge 
krisstöd till drabbade efter stora olyckor. I början av 2009 upphävdes de 
allmänna råden då innehållet blivit föråldrat. 

År 2004 genomförde Socialstyrelsen och länsstyrelserna en undersök-
ning om krisberedskapen i kommunernas socialtjänst. Resultatet visade 
att i stort sett samtliga kommuner och stadsdelar i storstäderna då hade 
någon form av organiserat krisstödssamarbete över organisations-, för-
valtnings- och huvudmannagränserna. De samverkande aktörerna repre-
senterade oftast socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård, polis, räddnings-
tjänst, trossamfund, och ibland andra frivilligorganisationer [30].

Från omhändertagande till bemötande och krisstöd 
Erfarenheter och forskningsrön från allvarliga händelser som inträffat 
under senare år, både i Sverige och utomlands, har lett till att synen på 
stödinsatser efter allvarliga händelser har förändrats. En anledning till det 

2 Posom är en initialförkortning och står för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyck-
or och katastrofer.
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förändrade synsättet är att det inom traumaforskningen har blivit allt van-
ligare att undersöka vilka faktorer som kan leda till bibehållen hälsa efter 
allvarliga händelser. Tidigare forskning studerade främst orsakerna till 
ohälsa [25]. 

Erfarenheterna från hanteringen av inträffade allvarliga händelser och 
från forskning har gett oss bättre kunskap om psykologiska och sociala 
konsekvenser av allvarliga händelser och om hur bemötande och stöd bör 
utformas för att underlätta drabbades och närståendes återhämtning. En 
utgångspunkt vid planering av krisstöd är att bemötande och stödinsatser 
måste anpassas efter situation och person så att individens egna resurser 
stärks. Med resurser avses här både individens inneboende resurser och 
resurser i form av det personliga nätverket.

Hur en företeelse benämns kan ha stor betydelse för hur den uppfattas 
och hur aktörerna förhåller sig till sin uppgift. Genom att använda termen 
omhändertagande i det här sammanhanget kan man få intryck av att det 
handlar om en aktiv part och en annan som behöver tas om hand. Det kan 
leda till ett överbeskyddande synsätt där drabbade människor framstår 
som mindre kapabla att hantera sin situation än vad de egentligen är. 

Planering och organisering
Det är viktigt att beredskapen för krisstöd är integrerad med kommunens 
övriga krisberedskapsplanering. Stora delar av krishanteringen kan ge-
nomföras med ordinarie organisation och med personalen i sin vanliga 
roll, men i vissa avseenden måste organisationen anpassas så att den mot-
svarar de speciella krav som ställs på kommunen vid en allvarlig händel-
se. Det gäller framför allt funktioner som ledning, resurspersoner, sam-
ordning, information och rapportering. Vilka resurser som behövs i form 
av personal, lokaler och hjälpmedel behöver klaras ut, liksom vem som 
har mandat att ta dessa resurser i anspråk. Befogenheter, särskilda rutiner 
och behov av samverkan ska framgå av planen. Det är också viktigt att 
stämma av att uppgifterna i nämndens delegationslistor är aktuella. 

Utbildning och kunskap 
Av Socialstyrelsens rapport Krisstöd vid allvarlig händelse, framgår att god 
kunskap om, träning av och medvetenhet om människors olika behov är 
den grund som all personal behöver i mötet med drabbade människor. Tex-
ten i avsnittet om utbildning och kunskap är hämtat från den rapporten. 
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Grundkunskap
All personal som kan komma att delta i arbetet med personer som utsatts 
för svåra upplevelser behöver ha grundläggande kunskap om:
• psykiska och psykosomatiska reaktioner vid allvarliga händelser,
• bemötande av människor i kris och vid traumatiska förluster i akut 

fas,
•	 vanliga och förväntade stressreaktioner hos stödpersonerna, och möj-

ligheten för dessa att själva få stöd, och
•	 hur krisberedskapen är organiserad, vilka som ingår i denna samt kän-

nedom om hur krisstödet är organiserat.

Specialkunskap för stödpersoner
Stödpersoner som ska arbeta i direkt anslutning till den allvarliga händel-
sen och med vissa upprepade stödkontakter bör, förutom personlig lämp-
lighet, ha
•	 goda kunskaper om kriser och krisstöd,
•	 kunskap om vilka faktorer som riskerar att utveckla psykisk ohälsa 

hos drabbade personer,
• kännedom om akut stressyndrom (ASS) och PTSS,
•	 god kännedom om egen och andras funktion, uppgift och ansvarsom-

råde i den egna krisberedskapsorganisationen, och
•	 kunskap om hur man själv kan komma att reagera på situationen.

Specialkunskap för personer med arbetsledande uppgifter
Personer med arbetsledande och samordnande uppgifter behöver ha kun-
skap om arbetsledning, särskilt under extraordinära förhållanden, och om 
den egna beredskapsorganisationens uppgifter, villkor och ansvarsom-
råde [24]. 

Utvärdering av arbetsformer och metod – ett exempel
Den som har varit med om en katastrof har ofta stort behov av att träffa 
andra som varit med om samma eller liknande händelser. För en del män-
niskor kan då en samtalsgrupp vara en lösning. Efter flodvågskatastrofen 
i december 2004 var samtalsgrupper en efterfrågad stödform. Röda korset 
var en av de aktörer som bestämde sig för att bistå drabbade med samtals-
grupper och inom organisationen utarbetade man därför en metod. 

Metod och arbetsformer som använts har utvärderats av CeFAM, en-
heten för kris- och katastrofpsykologi som är knuten till Stockholms läns 
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landsting och Karolinska Institutet. Resultatet har beskrivits i rapporten 
På jakt efter en metod för psykologiskt stöd – en utvärdering av erfaren-
heter från frivilliga stödgrupper [31]. Undersökningen, som utgår från 
tre av de sexton grupper som Röda korset genomförde i Stockholm – två 
trauma/sorgegrupper och en sorgegrupp, bygger på intervjuer med grupp-
deltagare och gruppledare. Några av de rekommendationer som forskarna 
ger med stöd av undersökningsresultatet redovisas här:
•	 Den organisation som erbjuder samtalsgrupper bör ansvara för grupp-

sammansättning, val av gruppledare och tydliga anvisningar av arbets-
sätt och ramar för verksamheten.

•	 Gruppledare måste ha adekvat kompetens för uppgiften, få tid till för-
beredelser och kontinuerlig handledning.

•	 Den typ av gruppstöd som studerats i studien rekommenderas endast 
till drabbade som förlorat anhöriga och varit på plats då katastrofen 
inträffade. 

•	 Gruppverksamheten måste ha en fast struktur. Den bör starta inom ett 
halvår efter katastrofen och tidigast efter en månad efter katastrofen. 
Gruppen bör fortgå under ett år, så att årsdagen hinner passera. 

•	 Könsperspektivet på upplevelser, känslor, reaktioner och bemästrings-
strategier behöver beaktas. Gruppen bör ha en jämn könsfördelning 
eller bestå av antingen kvinnor eller män. Familjemedlemmar eller 
vänner bör inte ingå i samma grupp.

•	 Gruppverksamheten behöver utvärderas fortlöpande och efter avslut-
ning [31]. 
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I kommunens områdesansvar ingår bl.a. att kunna ge en samlad bild 
av de insatser som olika lokala aktörer riktat till de drabbade under 
en kris. För att det ska bli möjligt är det nödvändigt att lokala aktörer 
kommer överens om vad som ska dokumenteras, hur uppgifterna ska 
sammanställas och vad de ska användas till. 

Exempel på uppgifter som kan tjäna som underlag för rapportering 
är: vilka insatser som getts, insatsernas omfattning och varaktighet, 
vilka målgrupper som fått del av insatserna, särskilda behov bland mål-
grupperna och insatsernas geografiska spridning i kommunen.

Det här kapitlet handlar dels om verksamhetens underlag för egen 
uppföljning och lärande av allvarliga händelser, dels om kommunens 
och statens möjlighet till uppföljning av krisberedskapsförberedelser 
och krishanteringsförmåga. 

Socialtjänsten är skyldig att dokumentera handläggning av ärenden som 
rör enskilda samt när man genomför beslut om stödinsatser, vård och 
behandling (11 kap. 5 § SoL). Enligt patientdatalagen (2008:355) ska 
hälso- och sjukvården föra journal över de patienter man vårdar (3 kap. 
1 §).

Socialtjänstens rådgivning och öppna verksamheter omfattas emeller-
tid inte av dokumenteringsskyldigheten, vare sig det sker som en del i 
det ordinarie utbudet av sociala tjänster eller i samband med en allvarlig 
händelse. Vilka uppgifter som ändå bör dokumenteras beror på vilken typ 
av verksamhet det handlar om. I offentligt finansierad verksamhet gäller 
dock allmänna förvaltningsrättsliga principer, vilket innebär att det ska 
vara möjligt att redovisa hur medlen använts och att följa upp verksam-
heten. 

Dokumentation för rapportering, uppföljning och lärande
Lagen om extraordinära händelser har gett kommunen ett tydligt ansvar 
för att samordna lokala aktörers aktiviteter så att nyttan av insatserna blir 
så stor som möjligt (2 kap. 7 § LXO). Kommunen ska också kunna ge en 
samlad rapportering av all verksamhet som olika aktörer har genomfört 
inom kommunen i samband med en kris – det ingår i kommunens om-
rådesansvar (2 kap. 9 § LXO). Med hjälp av det nationella webbaserade 



72

Rapportera, följa upp och lära  

informationssystemet (WIS) kan aktörerna dela ledningsinformation i 
dagboksform med varandra och snabbt bilda sig en samlad uppfattning 
om läget vid en kris. WIS ger också bra underlag för lägesrapportering 
till länsstyrelsen [32]. 

När länsstyrelsen i Kronobergs län följde upp hur socialtjänsten han-
terat konsekvenserna av stormen Gudrun, uppmärksammade de bristen 
på dokumentation [33]. Det är en iakttagelse som också Socialstyrelsen 
gjorde vid uppföljningen av kommunernas hantering av flodvågskatastro-
fen. Uppfölj ningen visade att många kommuner inte hade någon samlad 
bild vare sig av vilka som hade nåtts av insatserna, stödinsatsernas om-
fattning eller vilka aktörer som, utöver kommunen, bistått med insatser. 
Socialtjänstens kunskap om de stödinsatser som kommunen själv tillhan-
dahållit var låg, och kunskapen om andra lokala aktörers insatser var ännu 
mindre [34].

Dokumentera, avidentifiera och sammanställa uppgifter 
Eftersom många kommuner lämnade ofullständiga uppgifter hade So-
cialstyrelsen täta kontakter med uppgiftslämnarna under de två år som 
uppföljningen efter flodvågskatastrofen pågick. En kommentar som ofta 
framfördes från kommunernas socialtjänst var att sökandet efter uppgifter 
tog alltför mycket tid i anspråk, eftersom man inte hade haft någon plane-
ring för att samla in och sammanställa dessa. Flera kommuner uttryckte 
önskemål om att Socialstyrelsen skulle utarbeta ett förslag på uppgifter 
som myndigheten kan komma att efterfråga vid framtida uppföljning av 
socialtjänstens hantering av allvarliga händelser. 

Det är upprinnelsen till de exempel på uppgifter och insatser som 
presenteras nedan, och som utarbetades under hösten 2006 av en arbets-
grupp med representanter från socialtjänsten i några kommuner och läns-
styrelser, samt dåvarande Räddningsverkets skolor och Socialstyrelsen. 
Utgångspunkten för arbetsgruppens resonemang var att ta fram en brut-
tolista över vanligt förekommande insatser som socialtjänsten och andra 
lokala aktörer bistår drabbade med vid allvarliga händelser. Som kom-
plement till insatslistan formulerades frågeställningar om målgruppen för 
insatserna, omfattningen och varaktigheten av insatserna och den geogra-
fiska spridningen. 

En förutsättning för att kunna ge en samlad bild av stödinsatserna, inom 
ett geografiskt område vid en allvarlig händelse, är att alla berörda aktörer 
inser nyttan av att avsätta tid för att dokumentera insatserna. Eftersom 
kommunen ska verka för samordning av lokala aktörers aktiviteter vid 
allvarliga händelser kan en förberedande åtgärd vara att samla berörda 
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aktörer för att komma överens om vilka uppgifter som ska dokumente-
ras, avidentifieras, sammanställas och analyseras och vad uppgifterna ska 
användas till. 

De exempel på uppgifter som redovisas nedan är inget färdigt koncept 
utan ska ses som ett förslag som kan modifieras efter behov och önskemål. 
Det gäller också exempelsamlingen över vanligt förekommande insatser 
och särskilt indelningen av dessa. Listan behöver sannolikt också kom-
pletteras beroende på vilken typ av allvarlig händelse det rör sig om. 

Exempel på uppgifter som kan tjäna som underlag för rapportering 
• Vilka insatser som getts – se Exempel på vanligt förekommande in-

satser nedan.
• Insatsernas omfattning och varaktighet – När genomfördes insat-

serna? Hur ofta? Under hur lång tid pågick insatserna? 
• Vilka målgrupper som tog del av insatserna – Hur många? Vilken 

könsfördelning? Vilka åldersgrupper? 
• Särskilda behov bland målgrupperna – fanns det t.ex. behov av tolk 

p.g.a. nedsatt syn, hörsel, eller på grund av att personerna talade ett 
annat språk?

• Insatsernas geografiska spridning – Var genomfördes insatserna? 
Var det t.ex. i ett flerbostadshus, i närområdet, i flera samhällen.

Exempel på vanligt förekommande insatser 
• Insatser utan individuell behovsbedömning. T.ex. evakuering, kol-

lektiv transport, utspisning, tillgång till värmestugor med möjlighet 
att sköta hygien, tvätt och måltider, aktiviteter för olika målgrupper, 
minnesstunder, enskilda samtal, samtalsgrupper, medmänskligt stöd. 

• Individuellt behovsprövade insatser. Ekonomiskt bistånd, vård- och 
omsorgsinsatser (t.ex. hemtjänst, särskilt boende), vård- och behand-
lingsinsatser (t.ex. jour- eller familjehem), stödinsatser (t.ex. kontakt-
familj, samtalsstöd), familjerättsligt stöd, god man, förmyndare.

• Informations- och kommunikationsinsatser. T.ex. uppsökande 
verksamhet genom hembesök, telefonsamtal eller brev; journummer 
som allmänheten kan ringa, stödcentraler, informationscentra, kriscen-
tra, sammankomster, föreläsningar, webbplatsinformation; annonser i 
press, radio och TV; informationsblad, affischer, presskonferenser.

• Hälso- och sjukvårdsinsatser.
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Statens uppföljning av hur kommunerna har tillämpat  
lagen om extraordinära händelser
Lagen om extraordinära händelser reglerar kommunernas uppgifter i kris-
hanteringssystemet. Mellan åren 2006 och 2008 har kommunerna sam-
manlagt fått cirka 250 miljoner i statsbidrag, som ersättning för dessa 
uppgifter. Förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion ger läns-
styrelserna skyldighet att följa upp kommunernas tillämpning av lagen 
och rapportera om beredskapsförberedelserna till MSB (54 § p 5 och 6).

Målbilden
Som underlag för uppföljningen används en målbild som sammanfattar 
vad som avses med god krisberedskap i kommunerna. Målbilden utgör en 
del av den överenskommelse som slöts mellan dåvarande Kommunför-
bundet och dåvarande KBM och innehåller följande delar:
• Kommunen ska ha god kunskap om risker och sårbarhet som kan 

påverka deras verksamhet och de ska ha analyserat konsekvensernas 
påverkan på den egna verksamheten.

• Kommunen ska ha en plan för att minska risker och sårbarhet och för 
att hantera en extraordinär händelse.

• Kommunen ska ha god förmåga att hantera en extraordinär händelse, 
dvs. den ska kunna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
samhällsviktig verksamhet fungerar samt ge invånare och media till-
räcklig och korrekt information om händelsen.

• Kommunen ska ha en samlad bild av risker, sårbarhet och förberedel-
ser för krishanteringen inom dess eget geografiska område.

• Kommunen ska samordna all krishantering som berörda aktörer inom 
kommunens geografiska område ansvarar för, både i det förberedande 
arbetet och i det akuta skedet. [35].

Årlig analys av samhällets krisberedskapsförmåga 
26 centrala myndigheter och 21 länsstyrelser utpekas i bilagan till krisbe-
redskapsförordningen som myndigheter med ett särskilt ansvar för kris-
beredskap. Myndigheterna bedömer årligen sin och sin sektors respektive 
sitt läns krisledningsförmåga, operativa förmåga och förmåga i samhälls-
viktig verksamhet att motstå allvarliga störningar avseende ett antal si-
tuationer. Med utgångspunkt från bl.a. de olika myndigheternas bedöm-
ningar gör MSB en analys och samlad bedömning av läget i samhällets 
förmåga att hantera kriser d.v.s. samhällets krisberedskapsförmåga. 
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Indikatorer som underlag för bedömning av krisberedskapsförmågan
För att få enhetlighet och jämförbarhet i bedömningarna har dåvarande 
KBM på regeringens uppdrag utarbetat indikatorer på krisberedskapsför-
måga [36]. 

Förmågebedömningen ska göras utifrån en fyragradig skala: 
1. God förmåga
2. I huvudsak god förmåga men med vissa brister
3. Viss, men bristfällig förmåga
4. Ingen eller mycket bristfällig förmåga 

Indikatorer 
Krisledningsförmåga: leda, samverka, informera, larma, omvärldsbe-
vakning, regelverk och praktisk erfarenhet.
Operativ förmåga: leda, samverka och informera, materiella resurser, 
personella resurser, regelverk, praktisk erfarenhet.
Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar: 
grundläggande säkerhetsnivåer, redundans och robusthet i kommunika-
tionssystemen, reservkraft, möjlighet att flytta den samhällsviktiga verk-
samheten till annan plats, materiella resurser, personella resurser, regel-
verk, praktisk erfarenhet samt säkerhet och robusthet i samhällsviktig 
infrastruktur. 

Statens tillsyn av socialtjänsten  
och den kommunala hälso- och sjukvården
Socialstyrelsen ska följa och vidareutveckla socialtjänsten i landet, bl.a. 
med stöd av den sociala tillsyn som länsstyrelsen gör av kommunal och 
enskild verksamhet i respektive län. Länsstyrelsens uppdrag innebär att 
myndigheten ska följa socialnämndernas tillämpning av socialtjänstla-
gen, informera och ge råd till allmänheten i frågor som rör socialtjänsten, 
biträda socialnämnderna med råd i deras verksamhet, främja samverkan 
på socialtjänstens område mellan kommunerna och andra samhällsorgan, 
verka för att kommunerna planerar för att kunna tillgodose framtida be-
hov av bistånd i form av hemtjänst och speciella boendeformer samt i öv-
rigt se till att socialnämnderna fullgör sina uppgifter på ett ändamålsenligt 
sätt (13 kap. 1 och 2 §§ SoL). 

Hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av Social-
styrelsen (6 kap. 1 § LYHS), oberoende av om verksamheten bedrivs i 
privat regi, av en kommun eller av ett landsting. Socialstyrelsens tillsyn 
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ska främst syfta till att förebygga skador och eliminera risker i verksam-
heten (6 kap. 3 § LYHS).

I propositionen 2008/09:160 Samordnad och tydlig tillsyn av social-
tjänsten föreslår regeringen att länsstyrelsernas tillsyn enligt SoL och LSS 
förs över till Socialstyrelsen och samordnas med myndighetens tillsyn av 
hälso- och sjukvården. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 
1 januari 2010.

Kommunal revision
Med uppdraget som kommunstyrelsen får av fullmäktige följer ett s.k. 
revisionsansvar. Revisionsansvaret innebär att styrelsen är ansvarig inför 
kommunfullmäktige för hur de själva, deras anställda och andra uppdrags-
tagare sköter sina uppgifter. Uppdraget är att genomföra och förverkliga 
fullmäktiges mål och beslut – i enlighet med givna förutsättningar, en-
ligt gällande lagar och föreskrifter och med en tillräcklig intern kontroll 
[37].

Fullmäktige väljer revisorer som ska granska verksamheten under man-
datperioden (9 kap. 1 § KL). Granskningen genomför revisorerna år ligen 
och den omfattar all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksam-
hetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om rä-
kenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom 
nämnderna är tillräcklig (9 kap. 9 § KL). 

Lagen om extraordinära händelser har ålagt kommunerna uppgifter, ut-
över de gängse uppgifterna, som de ska genomföra. Genom sina gransk-
ningar kan den kommunala revisionen bidra till att kvalitetskontrollera 
kommunernas krisberedskap. 



Del 3.  
Kriskommunikation
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Informationen vid en kris utgör underlag för människors beslut och 
handlande. Den måste därför planeras och samordnas noga mellan 
olika aktörer – framförallt mellan kommunen, landstinget och läns-
styrelsen. 

Information måste vara snabb, korrekt och så fullständig som möj-
ligt. Den måste uttryckas så att den går att förstå för alla som bor eller 
vistas i kommunen, d.v.s. även av personer med syn- eller hörselned-
sättning, personer som har svårt att förstå innebörden av det som sägs 
eller skrivs och personer som talar andra språk. 

Den aktuella händelsen avgör vilka metoder som bör användas för 
att informera allmänheten. Informationen kan exempelvis förmedlas 
genom telefonitjänst, webbplats, flygblad, genom riktad information 
till särskilda målgrupper, genom information på vårdcentraler eller 
kommunkontor eller en genom en kombination av flera av ovanstå-
ende alternativ. 

Det här avsnittet ger råd och tips om vad man bör tänka på när det 
gäller planering av kommunikation i en krissituation. Det handlar 
också om behovet av flera olika kommunikations- och informations-
strategier, exempelvis webb, radio, utomhuslarm, tolk och uppsökande 
verksamhet. 

Informationshantering vid en kris
Vid allvarliga händelser och kriser hamnar alltid informations- och kom-
munikationsfrågorna i fokus. Ett stort behov av information ställer stora 
krav på landstingens, kommunernas och myndigheternas kompetens att 
snabbt kunna kommunicera med medborgare, media och samverkande 
aktörer. Om inte informationsbehovet tas på allvar är risken stor för att 
förtroendet skadas. 

För den enskilde drabbade och för allmänheten är det ofta bilden av 
händelsen som är själva händelsen. Det är också bilden av hur händelsen 
hanteras, oftast förmedlad via massmedierna, som påverkar om enskilda 
drabbade och allmänheten har förtroende för de myndigheter, företag och 
organisationer som hanterar krisen. 
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Ansvar för kriskommunikation
Precis som för andra insatser i samband med en kris är det ansvars- och 
likhetsprincipen som gäller för arbetet med information och kommuni-
kation, dvs. att den som ansvarar för frågan under normala förhållanden 
även gör det vid en kris. Den som leder insatserna har alltså huvudansvaret 
för att information och kommunikation fungerar i samband kommunens 
eller socialtjänstens insatser. Denne ska i sin tur ta hjälp av nödvändig 
kompetens – i form av informatörer och pressansvariga – för att planera 
och hantera kriskommunikationen.

Planera kommunikationen 
Ingen kris är den andra lik och det finns inte någon standardlösning för 
hur man ska hantera en sådan situation. Däremot behöver kommunikatio-
nen planeras, både för att fungera bra och effektivt och för att underlätta 
det övriga krisarbetet. Dåligt planerad kommunikationshantering riskerar 
att hindra och försvåra arbetet med krisen. Det kan vara lämpligt att av-
dela någon eller några personer till att analysera, planera och genomföra 
kommunikationsinsatserna. Tänk igenom vilken kompetens och vilka ru-
tiner som behövs och tydliggör ansvars- och rollfördelningen.

Snabb och korrekt information 
I en krissituation är personer ofta oroliga för sin egen och närståendes 
säkerhet och hälsa. De som berörs av krisen i sitt yrke eller som besluts-
fattare behöver veta vilka krav som ställs på dem och vad som behöver 
göras. Dessa personer behöver snabbt få information för att de ska kunna 
hantera situationen – om de inte får tillgång till den nödvändiga informa-
tionen finns risk för att ett informationsvakuum uppstår. I en sådan situa-
tion kan det uppstå onödig oro, rykten kan börja spridas och människor 
kan agera på ett sätt som inte gagnar situationen. Risken finns att krisen 
förvärras, vilket kan skapa en förtroendekris som är värre än krisen i sig.

Även om man inte har tillgång till all information om situationen är det 
alltså viktigt att så snart som möjligt vidarebefordra den information man 
har. Informationen kan då handla om att man just nu inte vet tillräckligt om 
den uppkomna situationen och hur man arbetar för att få fram mer fakta. 

Anpassa informationen till målgruppen 
Det är viktigt att tänka igenom vem som ska ta emot den information 
man förmedlar. Vilken situation befinner han eller hon sig i? Vilken för-
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kunskap har han eller hon? Påverkar personens kulturella bakgrund hur 
denne uppfattar den inträffade händelsen och hur han eller hon kan tän-
kas hantera den? Finns det ett behov av information på andra språk än 
svenska? Hur tar man i så fall fram den och hur når man ut med den? Är 
informationen på webbplatsen även tillgänglig för personer med olika 
typer av funktionsnedsättning o.s.v.?

Massmedier
Radio, TV och press har en viktig roll när det gäller att bevaka krishante-
ringen och informera medborgarna om vad som händer. Kommunen har 
stor nytta av massmedier i kriskommunikationsarbetet, men deras krav 
på dem som leder och hanterar krisen kan samtidigt bli väldigt stora. Det 
finns olika sätt att klara stora krav på information och kommentarer från 
journalister, men olika lösningar passar olika organisationer. 

Ibland kan det vara lämpligt att utse en person eller några alternativa 
talespersoner som svarar på olika slags frågor. Genom att ha aktuell infor-
mation på organisationens webbplats kan man också hänvisa journalister 
dit. Hittar de inte det de söker på webbplatsen kan man i nästa steg hän-
visa till den/de utsedda talespersonerna. Ett vanligt råd som experter på 
kriskommunikation brukar ge, är att hålla dagliga presskonferenser för att 
samla de flesta mediefrågor till ett och samma tillfälle.

Fler råd och tips om vad man bör tänka på när det gäller kommunika-
tion i en krissituation finns t.ex. i KBM:s Handbok i kriskommunikation 
[38]. 

Plan för informationsberedskap
Att i förväg planera för hur information ska hanteras under en kris och 
att upprätta en central informationsberedskapsplan, är av stort värde för 
kommunerna. KBM:s vägledning Kommunens plan för hantering av ex-
traordinära händelser, ger förslag på vilka uppgifter kommunens infor-
mationsberedskapsplan kan innehålla: 
•	 Inriktning av kommunens informationsverksamhet vid en extraordi-

när händelse.
•	 Organisation och rollfördelning mellan den centrala kommunledning-

en, förvaltningar och bolag.
• Informationsansvarig.
• Upplysningscentral, växel.
• Webbplats.
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• Mediekontakter, presscenter.
•	 Övriga kanaler för extern information.
• Intern informationen, rapporteringsrutiner. 
•	 Samverkan med andra myndigheter, frivilligorganisationer, trossam-

fund m.fl.
•	 Omvärldsbevakning, analys.
• Information anpassad till särskilda grupper och drabbade eller särskil-

da invandrargrupper med språksvårigheter.
•	 Utbildning och övning av kommunens informationsorganisation [18].

Underlätta för kontakt med media
Att ha övat kriskommunikation och informationsspridning under stress är 
viktigt. Vid alla typer av övningar är det därför lämpligt att informations-
frågor finns med. För att underlätta kontakterna med media kan kommu-
nen förbereda sig genom att: 
•	 utbilda och informera internt om mediers uppdrag och arbetsvillkor 

vid en kris,
•	 ta kontakt med de lokala medierna och fråga hur de vill få information 

om det skulle inträffa en svår kris i kommunen,
•	 engagera lokala journalister i kommunernas olika krisgrupper, i det 

förebyggande arbetet eller genom gemensam utbildning i exempelvis 
krispsykologi eller första hjälpen, 

•	 arrangera mediespel då myndighetens krisledning utsätts för ett stort 
och plötsligt medietryck,

•	 dimensionera informationsorganisationen ”stort”, dvs. med många 
personer,

•	 upprätta länkar till olika mediers webbplatser från kommunens egen 
webbplats, och 

•	 låta någon kontrollera att informationen på mediernas webbplatser 
och på text-TV stämmer med kommunens egna uppgifter [39]. 

Både modern informationsteknologi  
och alternativa metoder behövs
Både den interna och den externa kriskommunikationen påverkas av den 
moderna informationsteknologin. Till exempel underlättade den nya och 
snabba kommunikationstekniken kontakten mellan olika beslutsfattare 
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vid diskotekbranden i Göteborg, eftersom ledningsstaben kunde vara rör-
lig och kommunicera via mobiltelefon [40].

Under stormen Gudrun slogs telenätet ut i vissa delar av landet, och i 
en del fall fungerade då satellittelefoner som ersättning. En satellittelefon 
är idag en portabel telefon av ungefär samma storlek som en mobiltele-
fon. Den kommunicerar direkt med kommunikationssatelliter som går i 
en bana runt jorden. Det innebär att den kan vara ett bra komplement på 
platser som av olika skäl saknar pålitliga kommunikationssystem. 

Förutom mobiltelefoner används Internet i allt större utsträckning, vil-
ket innebär att nyheter och information sprids snabbt och kan anta en rad 
olika former – filmer, spel, texter etc. Det blir också allt svårare för den 
enskilde individen att förhålla sig till informationens budskap och inne-
håll och ställer också mycket stora krav på den enskilde medborgarens 
möjlighet att kunna hantera källkritik och olika webbplatsers trovärdighet 
[41].

Den nya informationsteknologin minskar betänketiden för beslutsfat-
tare eftersom anhöriga, massmedia och allmänhet i princip får informa-
tionen i samma ögonblick som de ansvariga. Det gör det svårare för myn-
digheter och andra aktörer som skall hantera krisen [40]. 

Krisinformation.se  
– en nationell webbplats för krisinformation 
Våren 2008 öppnades en nationell webbplats för krisinformation,  
www.krisinformation.se. I första hand riktar sig webbplatsen till allmän-
heten, och innehåller information om hur samhället hanterar kriser. Här 
beskrivs vilket ansvar kommunen, landstinget, länsstyrelsen, centrala 
myndigheter och andra aktörer har före, under och efter en kris samt vil-
ken beredskap som finns för att förebygga kriser. 

När det inträffar en allvarlig händelse skapas en särskild krissida som 
ger en översiktlig bild av vad som har hänt och vägledning för att snabbt 
hitta information om olika aktörers ansvar.

När fågelinfluensan närmade sig Sverige i februari 2006, fick berörda 
myndigheter ta emot många frågor från allmänhet och media. Det ledde 
fram till ett beslut om att starta en myndighetsgemensam upplysnings-
tjänst. De myndigheter det gällde var Socialstyrelsen, Jordbruksverket, 
Smittskyddsinstitutet, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Livsmed-
elsverket, Läkemedelsverket, Arbetsmiljöverket, dåvarande Krisbered-
skapsmyndigheten, Länsstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Lands-
ting. Man inrättade därför en telefoncentral dit allmänheten kunde ringa 
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gratis. Frågorna skickades till sakkunniga som returnerade svaret till cen-
tralen. Som komplement skapades också en webbplats med gemensam 
information om hur samhället hanterade fågelinfluensan och vem som 
gjorde vad. 

En av de första uppgifterna var att skapa en gemensam lista över van-
ligt förekommande frågor och svar – en s.k. FAQ-lista (frequently asked 
questions). Resultatet blev 150 gemensamma frågor och svar som fanns 
till hands för telefoncentralen och som också publicerades på webbplat-
sen. För den som önskade mer information innehöll varje fråga–svar 
även en länk till de ansvariga myndigheterna. Med FAQ-dokumentet som 
grund besvarades 95 procent av allmänhetens frågor av telefoncentralen i 
Piteå. Ett omedelbart resultat blev också att de ansvariga myndigheternas 
telefonväxlar avlastades [42].

Kommunens webbplats
En hel del kommuner har en egen webbplats som är förberedd för kris-
kommunikation, och för många kommuninvånare är det naturligt att 
koppla upp sig på kommunens webbplats om något allvarligt händer. 
Man kan göra det möjligt för webbplatsens besökare att prenumerera på 
pressmeddelanden och upprätta en e-postadress för kommunikation di-
rekt med kommunen. 

Vid stormen Gudrun visade länsstyrelsens uppföljning att informatio-
nen på kommunernas webbplatser var mycket värdefull, även för dem 
som var utan el eftersom många hade tillgång till Internet på sin arbets-
plats. Dessutom kunde släkt och vänner i andra delar av landet också få 
fram information och vidarebefordra den. Överhuvudtaget gällde att per-
soner som hade tillgång till Internet spred informationen vidare till dem 
som saknade denna informationskälla. Kommunerna använde också lo-
kalpressen som informationsbärare. Vissa kommuner informerade också 
via flygblad som distribuerades av posten eller som sattes upp på anslag-
stavlor och i trappuppgångar. Lokalradion användes också för att sprida 
information, framförallt i Växjö-, Alvesta- och Ljungbyområdet [43]. 

Särskilda telefonnummer för allmänhet och media
Samtliga berörda kommuner i Kronobergs län inrättade särskilda jourte-
lefonnummer vid stormen Gudrun dit människor kunde vända sig för att 
få information och råd och stöd. Utvärderingen av krishanteringen efter 
stormen visade att tidig och samordnad krisinformation till allmänhet och 
massmedia varit av avgörande betydelse för framgången med länets kris-
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hantering. Via speciella telefonnummer kunde man också arbeta med frå-
gor som rörde specifika områden i respektive kommun, t.ex. olika former 
av stöd till enskilda personer [33]. 

WIS – webbaserat informationssystem 
De aktörer som ska hantera en kris har ett stort behov av att dela infor-
mation med varandra. WIS är ett nationellt webbaserat informationssys-
tem som underlättar informationsdelning mellan aktörerna i det svenska 
krishanteringssystemet, såväl före som under och efter en kris. Systemet 
är utvecklat för att hantera icke-sekretessbelagd information. Med hjälp 
av WIS kan aktörerna dela ledningsinformation med varandra i dagboks-
form och snabbt bilda sig en samlad uppfattning om läget vid en kris. 
Det ger krisledningar ett bra beslutsunderlag för vilka insatser som har 
genomförts och vilka som behöver sättas in. 

WIS är kostnadsfritt för myndigheter, kommuner, landsting och privata 
aktörer med ansvar under en kris. Det är åtkomligt via Internet och behö-
ver inte installeras [32]. 

Rakel – gemensamt radiokommunikationssystem
Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem, som på sikt ska ersätta 
de 200 olika analoga system som hittills använts i Sverige. Systemet inne-
bär att olika enheter kan kommunicera direkt med varandra utan att gå 
omvägen via en operatör. Stora användargrupper är polis, räddningstjänst 
samt ambulans- och akutsjukvård. Utbyggnaden och spridningen av sys-
temet sker i sju etapper, från söder till norr, och beräknas vara avslutad 
2010. 

Tekniken i Rakel är särskilt utvecklad för att klara de krav som ställs 
inom samhällsviktig verksamhet. Då Rakel har ett starkt skydd mot av-
lyssning är det möjligt att kommunicera känslig information utan oro för 
att uppgifterna sprids [44].

Tolkverksamhet
Vid planeringen av krisinformation bör man ta hänsyn till behovet av 
tolkar som kan informera personer som inte talar svenska, liksom hur 
man ska informera personer med olika typer av funktionsnedsättning och 
andra som kan ha svårt att få information eller att ta den till sig. 

Sveriges Dövas Riksförbund har en organisation med regionala kris-
grupper för döva (KGD) på flera platser i landet. Dessa krisgrupper sam-
arbetar med kommunerna i en rad olika krisberedskapsfrågor. Vid en kris 
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kan de bl.a. informera på teckenspråk via TV, och de ser till att det finns 
SMS-funktioner i alla kommuner, som möjliggör massutskick med snab-
ba varningsmeddelanden. Informationsspridning via Internet har också 
visat sig underlätta för hörselskadade när kriser inträffar. Mer information 
om krishantering för teckenspråkiga döva finns på www.sdrf.se/sdr

Varning och information vid störningar och svåra olyckor
Det finns flera system för att informera och varna allmänheten vid stör-
ningar av normal verksamhet i samhället och i samband med svåra olyck-
or. Stora grupper människor kan nås med hjälp av Viktigt meddelande till 
allmänheten (VMA) och Myndighetsmeddelande. I län med kärnkraftverk 
finns dessutom ett särskilt Kärnkraftslarm. En annan informationstjänst 
är Sveriges Radios OJJE-system, som bland annat informerar om stör-
ningar i elförsörjning, telekommunikationer och trafiksystem.3

I propositionen 2005/06:133 Samverkan vid kris – för ett säkrare sam-
hälle, slår regeringen fast att radio och television även i fortsättningen är 
de bästa kanalerna för att varna och informera allmänheten vid olyckor 
och andra allvarliga händelser. I och med den översyn av VMA-systemet 
som dåvarande Räddningsverket gjorde 2007, har användningsområdet 
utvidgats och fler aktörer har fått behörighet att begära sändning av med-
delanden. VMA kan nu användas vid andra allvarliga händelser, vid svåra 
störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband 
med extraordinära händelser. Det innebär exempelvis att flera kommu-
nala förvaltningar nu kan utnyttja systemet för att snabbt kunna lämna 
viktig information till kommuninvånarna [45].

Utomhuslarm och VMA i radio och TV
För att varna allmänheten när det finns risk för skada på liv, egendom 
och miljö, används en kombination av utomhuslarm (”hesa Fredrik”) och 
meddelande via radio och TV. 

Utomhuslarmets signal varar i minst två minuter, och består av sju 
sekun der långa ljudstötar som sänds med fjorton sekunders tystnad emel-
lan. När signalen sänds är det en uppmaning att man ska gå inomhus, 
stänga fönster och dörrar, samt eventuell ventilation, och lyssna på radion 
för mer information. Utomhuslarmet testas fyra gånger per år – den första 
helgfria måndagen i mars, juni, september och december, klockan 15.00.

När utomhuslarmet har utlösts ska det alltid följas av ett varningsmed-
delande som sänds i Sveriges Radio och Sveriges Television. Sändnings-

3 Systemet har fått sitt namn efter två radioprofiler: Ove Joanson och Jan Engdahl.
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behörighet och former för sändning av VMA i radio och TV är reglerat 
genom överenskommelser mellan Räddningsverket och Sveriges Radio 
AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB, TV4, Pri-
vata lokalradion, Viasat (TV3, TV6, TV8, ZTV), Kanal 5 och Kanal 9.

Av den överenskommelse som gjordes mellan dåvarande Räddnings-
verket och Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildnings-
radio, framgår bl.a. att det finns två meddelandenivåer:
1. Varningsmeddelande – sänds genast och när det är omedelbar risk för 

skador på liv, hälsa, egendom eller miljö, eller vid risk för spridning 
av en allvarlig, smittsam sjukdom. 

2. Informationsmeddelande – sänds utan krav på omedelbarhet och för 
att förebygga och begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller i mil-
jön, samt vid smittspridning. 

Ett meddelande bör innehålla information om vad som har hänt eller kan 
hända, vad som utgör det akuta hotet mot liv, hälsa, egendom och miljö, 
anvisningar om vad allmänheten ska göra för att skydda sig och för att 
eventuellt underlätta räddningsarbetet. 

SOS Alarm och Sveriges Radios sändningsledning är huvudaktörer 
när det gäller att snabbt och effektivt få ut varning och information till 
allmänheten. Den myndighet som begär sändning av VMA ansvarar för 
informationens innehåll och för att de uppgifter som lämnas är korrekta. 
Informationen lämnas till den regionala SOS-centralen som vidarebe-
fordrar meddelandet till Sveriges Radios sändningsledning som i sin tur 
ansvarar för att meddelandet sänds i SR:s FM-kanaler samt distribueras 
till medverkande TV-företag [46]. 

På SRV:s webbplats finns nedanstående beskrivning av vilka funktio-
ner som har behörighet att begära sändning av varningsmeddelande och 
informationsmeddelande. Fr.o.m. 2009-01-01 går beskrivningen även att 
finna på http://www.msbmyndigheten.se 
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Varningsmeddelande 
Vilka händelser rör det sig om? Vilka har behörighet?

Olyckshändelser eller överhängande fara för 
olyckshändelser (giftig brandrök, utsläpp av ke-
mikalier, explosionsrisk) 

Räddningschef/räddningsledare för kommunal 
räddningstjänst

Utsläpp av radioaktiva ämnen Räddningsledare för statlig rädd ningstjänst samt 
Strål  säkerhetsmyndigheten 

Grov störning av allmän ordning eller svår 
brottslighet som innebär fara

Polismyndigheten 

Överhängande fara för spridning av allvarlig 
smittsam sjukdom

Smittskyddsläkare

Utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen i mark, 
vatten och luft, vid risk för ras och skred samt 
dammbrott vid anläggningar (med tillstånd från 
länsstyrelsen) med farlig verksamhet 

Ansvariga vid anläggningar med farlig verksam-
het, enligt 2 kap. 4 § LSO

Vid allvarliga störningar i alarmfunktionen, t.ex. 
vid blockering av 112-numret 

SOS Alarm

Informationsmeddelande
Vilka händelser rör det sig om? Vilka har behörighet?

Inför och vid extraordinära händelser Regeringen med regeringskansliet samt de myn-
digheter som anges i krisberedskapsförordning-
ens bilaga 

Inför och vid extraordinära händelser Kommuner och landsting

Vid elavbrott Svenska Kraftnät och de största eldistributö-
rerna

Vid avbrott i telekommunikationerna Cirka femton teleoperatörer med egna nät

Händelser som tidigare föranlett varningsmed-
delande

De myndigheter och företag som får begära 
sändning av varningsmeddelande

VMA i mobiltelefon
SRV och KBM har utrett möjligheterna att komplettera nuvarande VMA-
system med textmeddelande (SMS) via mobiltelefon. Som ett första steg 
föreslår utredningen att detta SMS-system bör avse föranmälda tjänster, i 
första hand för hörselskadade och andra grupper i samhället som bedöms 
ha begränsade möjligheter att uppmärksamma varningar genom radio och 
TV eller genom varningssignaler utomhus. Enligt utredningen finns det 
för närvarande en rad tekniska begränsningar, men föreslår ändå en fort-
satt utveckling av systemet. 
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Redan nu kan SMS-systemet användas för informationsmeddelanden 
till mottagare i utlandet, under förutsättning att det är möjligt att göra en 
geografisk avgränsning och att antalet mottagare är relativt litet [47]. 

Myndighetsmeddelande 
Det framgår av sändningstillstånden för Sveriges Radio och Sveriges Te-
levision att public serviceföretagen ska sända myndighetsmeddelanden 
som är av vikt för allmänheten kostnadsfritt. Det gäller i situationer när 
normal verksamhet inte längre kan bedrivas, till exempel när skolskjutsar 
måste ställas in på grund av snöväder, när det är störningar i vatten- och 
elförsörjning eller i liknande situationer som i ett kort perspektiv inte ut-
gör någon fara för liv eller hälsa. 

Så går det till i praktiken
Den som har beslutat sig för att begära sändning kontaktar den regionala 
SOS-centralen, som vidarebefordrar meddelandet till sändningsledningen 
på Sveriges Radio. De har ansvar för att meddelandet sänds i SR:s FM-
kanaler, och för att ett underlag till textremsa skickas till de TV-kanaler 
som ingår i överenskommelsen med dåvarande Räddningsverket. 

Alternativa informationsvägar 
Det är nödvändigt att planera för informationsinsatser som inte förutsätter 
elförsörjning och fungerande telefoner, både när det gäller information till 
allmänheten och när det gäller information till brukare inom socialtjäns-
tens verksamhetsområden. Uppsökande verksamhet kan bli nödvändig. 
När stormen Gudrun drog in över Kronobergs län fick personer med bevil-
jade insatser besök omedelbart. Övriga fick besök efter ett par dagar och 
då prioriterade man äldre och personer utan el och telefon som bodde en-
samma. Den uppsökande verksamheten krävde betydligt mer personal än 
normalt, vilket i sin tur påverkade uthålligheten hos organisationen [33]. 

Under teleavbrottet i Uppsala 2002 gick det inte att nå socialjouren och 
inga trygghetslarm i serviceboenden fungerade. Det gick således inte att 
ringa in extrapersonal som kunde besöka brukarna, och det gick heller 
inte att kontakta brukarna eftersom kontakten via trygghetslarmen var 
bruten [20]. 

Vid översvämningen i Prag 2002 förmedlades information om den 
evakuering som skulle ske via uppsökande verksamhet av poliser, rädd-
ningstjänstpersonal, socialtjänsten och frivilliga. Eftersom Sverige är ett 
mångkulturellt land bör möjligheten att kunna informera både skriftligt 
och muntligt på olika språk ingå i krisplanen [48].
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Samhällets krisberedskap baseras i huvudsak på ansvarsprincipen och 
på det geografiska områdesansvaret. Det kan också uttryckas som att 
god krishanteringsförmåga kan uppnås genom att varje aktör dels tar 
ansvar för sina uppgifter, dels samverkar med andra aktörer. Regering-
en och centrala myndigheter ansvarar för samordning mellan tvärsek-
toriella åtgärder på nationell nivå medan länsstyrelsen och kommunen 
har det regionala respektive lokala områdesansvaret.

I den här delen har vi valt att lyfta fram ett antal aktörer på central, 
regional och lokal nivå som bedöms ha särskild betydelse när verksam-
heter inom socialtjänstens område ska planera för sin krisberedskap. 

Aktörer på central, regional och lokal nivå 
God krishanteringsförmåga handlar i hög grad om förmåga att samspela 
med andra aktörer. En viktig förutsättning för samverkan är kunskap om 
vilket ansvar andra aktörer har i krishanteringssystemet. I den här delen 
ger vi en kortfattad orientering om några aktörer och deras uppgifter och 
roll i krishanteringssystemet. 

Regeringen
Regeringen utövar det geografiska områdesansvaret på nationell nivå. Hur 
ansvaret fördelats mellan regering, departement och förvaltningsmyndig-
heter, beskrivs bl.a. i propositionen 2007/08:92 Stärkt beredskap - för 
säkerhets skull. Av propositionstexten framgår att regeringen har ansvar 
för den övergripande samordningen, prioriteringen och inriktningen av 
samhällets krisberedskap. En av regeringens uppgifter är att säkerställa 
en effektiv krishantering på övergripande nivå, och att kommunicera ef-
fektivt och trovärdigt med allmänhet och media. Regeringen ansvarar 
också för kontakten med andra länder, EU och internationella aktörer som 
kan beröras av en kris i Sverige. Det nationella områdesansvaret under en 
kris omfattar de samlade krishanteringsåtgärder som regeringen har. Till 
sin hjälp har man Regeringskansliet eller förvaltningsmyndigheterna. Re-
geringen har delegerat delar av den operativa verksamheten till ett antal 
förvaltningsmyndigeter som fått ett särskilt ansvar för krisberedskapen. 
Vilka dessa myndigheter är nämns i bilagan till krisberedskapsförord-
ningen. 
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Regeringskansliets krishantering
Statsrådsberedningen leder och samordnar arbetet i Regeringskansliet. I 
Regeringskansliet finns sedan 2008 ett kansli för krishantering som leds 
av en chefstjänsteman och ett departementsråd. För att tidigt kunna fånga 
upp situationer och händelser som kan innebära att regeringen behöver 
agera, är kansliet bemannat dygnet runt och följer hot- och riskutveck-
lingen i omvärlden. Vid kriser ska kansliet kunna larma, initiera krishan-
teringsarbetet, stödja beslutsfattare och ansvara för att samordna Reger-
ingskansliets krishanteringsarbete. En viktig roll för kansliet är att stödja 
departementen i deras arbete med att utveckla sin krisberedskap.

Även i Regeringskansliet ligger ansvarsprincipen till grund för arbetet 
med krisberedskap och krishantering. Vid kriser ansvarar departementen 
för sakfrågor inom sina ansvarsområden, medan kansliet för krishante-
ring svarar för samordning, stöd och analys. Varje departement ansvarar 
för sin krishanteringsplan och att det finns en övad krisledningsgrupp. 
Departementen ska därför också ha en tjänsteman i beredskap som kan 
larma berörda inom den egna organisationen och kontakta och samverka 
med myndigheter inom departementets ansvarsområde. 

Försvarsmakten
Av förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten, fram-
går att myndigheten ska bidra till att stärka det svenska samhället vid 
svåra påfrestningar i fred. Det ska man göra genom att samverka med 
andra myndigheter och kunna ställa resurser till förfogande (2 §). Genom 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor kan kommunernas räddnings-
tjänst begära stöd från Försvarsmakten via räddningsledaren (6 kap. 7 §). 
Både militära förband och hemvärnet, som också tillhör Försvarsmakten, 
har gjort stora insatser vid naturkatastrofer som drabbat Sverige – exem-
pelvis vid snöovädret i Gävle, efter stormen Gudrun och under de senaste 
årens översvämningar. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
I propositionen 2007/08:92 Stärkt beredskap – för säkerhets skull, redogör 
regeringen för sitt förslag att inrätta en ny myndighet som ska förhindra 
olyckor och kriser. Den nya myndigheten, som inrättades den 1 januari 
2009, heter Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Myn-
digheten har tagit över ansvar och uppgifter från Statens Räddningsverk 
och Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar, 
vilka avvecklades i och med utgången av 2008. 
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Regeringen skriver i propositionen att 

”Den nya myndigheten bör ha sammanhållande och stöd-
jande uppgifter före, under och efter en kris. Under en kris 
bör myndigheten få i uppgift att stödja samordningen av de 
centrala myndigheternas åtgärder genom att bl.a. underlätta 
kontakter över administrativa och geografiska gränser. Myn-
digheten bör vara pådrivande och inriktande, stödja andra 
aktörer på området samt utveckla och följa upp arbetet med 
samhällets krisberedskap.” 

Den inledande bestämmelsen i förordningen (2008:1002) med instruktion 
för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anger myndighetens 
verksamhetsområde. Här sägs att MSB har ansvar för frågor om skydd 
mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte en 
annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder, före, under och 
efter en olycka eller en kris. 

Myndigheten ska
1 utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser och 

vara pådrivande i arbetet med förebyggande och sårbarhetsreduceran-
de åtgärder,

2. arbeta med samordning mellan berörda aktörer i samhället för att före-
bygga och hantera olyckor och kriser,

3. bidra till att minska konsekvenser av olyckor och kriser,
4. följa upp och utvärdera samhällets krisberedskapsarbete, och
5. se till att utbildning och övningar kommer till stånd inom myndig-

hetens ansvarsområde.område.

Stödstyrkan
I MSB:s uppgifter ingår också att vidta förberedelser så att de kan stödja 
utlandsmyndigheter och nödställda svenskar som råkat ut för en allvar-
lig händelse i utlandet (8 §). I den stödstyrka som bildats för att kunna 
genomföra dessa uppgifter ingår, förutom MSB, även Socialstyrelsen, 
Rikspolisstyrelsen, Svenska kyrkan samt Röda korset och Rädda barnen. 
Uppdraget regleras i respektive myndighets instruktion och i särskild ord-
ning för respektive organisation. 

Polisen
Rikspolisstyrelsen (RPS) är polisväsendets centrala förvaltningsmyndig-
het, vilket regleras i förordningen (1989:773) med instruktion för Riks-
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polisstyrelsen. Till Rikspolisstyrelsen hör också Rikskriminalpolisen (där 
nationella insatsstyrkan ingår), Säkerhetspolisen samt Polishögskolan 
(1 §). Myndigheten har ett särskilt ansvar för krisberedskapen inom sam-
verkansområdena Farliga ämnen samt Skydd, undsättning och vård. Det 
ingår också i RPS uppgifter att vidta förberedande åtgärder för att kunna 
stödja utlandsmyndigheterna och nödställda svenskar som råkat ut för 
en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet, detta enligt propositionen 
2007/08:138 Katastrofmedicin som en del i svenska insatser utomlands.  
RPS ansvarar för den polisiära insatsen i stödstyrkan som bildats för att 
kunna genomföra dessa uppgifter. 

Tjugoen polismyndigheter, där varje län utgör ett polisdistrikt, utför 
det dagliga polisarbetet. Av den inledande bestämmelsen i polislagen 
(1994:387) framgår att polisens arbete ska syfta till att upprätthålla all-
män ordning och säkerhet samt i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd 
och annan hjälp (1 § PL).

Efter terrordåden i USA den 11 september 2001 tillsattes en utred-
ning för att kartlägga och analysera myndigheters och andra offentliga 
organs samlade beredskap och förmåga att förhindra, bekämpa och i öv-
rigt hantera omfattande terroristattentat och andra liknande händelser. I 
propositionen 2005/06:111 Försvarsmaktens stöd till polisen vid terro-
rismbekämpning, föreslog regeringen att polisen skulle få större möjlig-
heter att begära stöd av Försvarsmakten. I och med införandet av lagen 
(2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämp-
ning, som trädde i kraft 2006, har Rikspolisstyrelsen mandat att begära 
stöd från Försvarsmakten vid terrorismbekämpning. Stödet kan innebära 
användning av våld och tvång mot enskilda (1–3 §§). 

Rikspolissyrelsen får begära sådant stöd om
1. stödet behövs för att förhindra eller på annat sätt ingripa mot en hand-

ling som kan utgöra brott enligt lagen (2003:148) om straff för ter-
roristbrott,

2. ingripandet kräver resurser av särskilt slag som polisen inte har till-
gång till, och

3. regeringen har lämnat sitt medgivande. 

Regeringens medgivande behövs inte i sådana brådskande fall som kan 
innebära fara för människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse 
av egendom. Rikspolisstyrelsen skall omedelbart underrätta regeringen om 
stöd har begärts utan regeringens medgivande. Därefter skall regeringen 
pröva huruvida beslutet att begära stöd skall undanröjas eller bestå (1 §). 
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Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen är förvaltningsmyndighet för hälso- och sjukvård, smitt-
skydd, hälsoskydd samt socialtjänst. Enligt förordningen (2007:1202) 
med instruktion för Socialstyrelsen, ska myndigheten samordna och 
övervaka planläggningen av den civila beredskapen inom nyss nämnda 
områden (5 §). Krisberedskapsförordningen slår fast att Socialstyrelsen, 
i likhet med andra förvaltningsmyndigheter, varje år ska analysera om 
det finns sårbarhet, hot eller risker som allvarligt kan försämra förmågan 
inom myndighetens ansvarsområde (9§ och 10§). 

Genom sin smittskyddsenhet har Socialstyrelsen ett samordnande an-
svar för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar. I dessa frågor 
samverkar myndigheten främst med Smittskyddsinstitutet och landsting-
ens smittskyddsläkare. 

Socialstyrelsen har fått ett särskilt ansvar för den fredstida krishante-
ringen inom samverkansområdena skydd, undsättning och vård (SUV) 
samt farliga ämnen (FÄ). Det innebär att Socialstyrelsen ska planera och 
vidta förberedelser som kan förebygga, motverka och begränsa sårbarhet 
och risker som har identifierats. I krisberedskapsarbetet ska Socialstyrel-
sen särskilt samverka med länsstyrelserna, övriga statliga myndigheter, 
kommunerna, landstingen och övriga berörda, vilket framgår av krisbe-
redskapsförordningen (11 §). 

Mot bakgrund av en bestämmelse i HSL (32a §), har ett underlag till en 
förordning tagits fram. Regeringen kan snabbt fatta beslut om att förord-
ningen ska träda i kraft om det uppstår ett läge där nationens samlade hälso- 
och sjukvårdsresurser måste tas i anspråk. Enligt förslaget kan regeringen 
ge Socialstyrelsen mandat att omfördela resurser mellan landstingen och 
regionerna. I praktiken betyder det att Socialstyrelsen då kan besluta hur 
landstingens vårdplatser ska utnyttjas, samt om personal, förnödenheter 
eller patienter ska förflyttas. Förordningen föreslås också omfatta hälso- 
och sjukvårdspersonal som är verksamma i kommunerna [48]. 

Enligt propositionen 2007/08:138 Katastrofmedicin som en del i svens-
ka insatser utomlands, ingår Socialstyrelsen i den stödstyrka som på be-
gäran från Utrikesdepartementet ska kunna bistå berörd utlandsmyndig-
het om något händer och svenskar drabbas. Genom lagen (2008:552) om 
katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands, som gäller 
fr.o.m. den 1 september 2008, har landstingen möjlighet att tillhandahålla 
sjukvård vid allvarliga olyckor och katastrofer utomlands. Utifrån lag-
stiftningen utarbetar Socialstyrelsen föreskrifter för hälso- och sjukvår-
dens insatser i stödstyrkan. 
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Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
Sedan halvårsskiftet 2008 är Strålsäkerhetsmyndigheten förvaltnings-
myndighet inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Den nya myn-
digheten har tagit över ansvar och uppgifter från Statens strålskyddsinsti-
tut (SSI) och Statens kärnkraftsinspektion (SKI), vilka upphörde den 30 
juni 2008. Uppgifterna i det här avsnittet är hämtade från myndighetens 
webbplats: www.stralsakerhetsmyndigheten.se 

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har ett samlat nationellt ansvar 
inom områdena kärnsäkerhet och strålskydd. Myndigheten arbetar för att 
skydda människor och miljö från skadlig verkan av strålning. Därför har 
myndigheten beredskap för att hantera händelser som exempelvis kärn-
tekniska olyckor och olyckor vid transporter med radioaktivt material. 
Som expert inom strålskydd och kärnteknik ger myndigheten råd och re-
kommendationer i första hand till dem som leder arbetet med att hantera 
händelsen eller olyckan.

Myndighetens uppgifter vid en strålningsolycka
Den svenska beredskapen består av ett nätverk av myndigheter på alla ni-
våer i samhället. De har olika ansvarsområden och roller och vid olyckor 
måste de kunna samverka för att på bästa sätt skydda människor och miljö 
mot onödig påverkan från strålning. Strålsäkerhetsmyndigheten har som 
uppgift att bedöma risker och tänkbara kärntekniska och andra strålnings-
olyckor och hur dessa kan påverka Sverige. Dygnet runt har myndigheten 
en tjänsteman i beredskap som är nåbar via SOS Alarm.

Målet för Strålsäkerhetsmyndighetens beredskap är att vid olycka mi-
nimera påverkan på människor och miljö och därmed att:
• förhindra akuta strålskador på människor, 
• minska strålningens effekter på lång sikt, 
• begränsa följderna av en strålningsolycka i samhället, och 
• värdera den tekniska hotbilden vid en kärnenergiolycka. 

Länsstyrelsen
I sin ordinarie myndighetsroll har länsstyrelsen uppgifter inom en rad 
olika verksamhetsområden i länet, bl.a. naturvård och miljöskydd, social 
omvårdnad, kommunikationer, livsmedelskontroll, djurskydd, lantbruk, 
rennäring, fiske, jämställdhet, kulturmiljö, regional tillväxt, hållbar sam-
hällsplanering och boende, civilt försvar, fredstida krishantering, rädd-
ningstjänst och mottagande av skyddsbehövande som beviljats uppehålls-
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tillstånd. Uppgifterna framgår av förordningen (2007:825) med länssty-
relseinstruktion (3 §).

Genom sin verksamhet ska länsstyrelsen minska sårbarheten i samhäl-
let och bevaka att risk- och beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen 
(52 §). Länsstyrelsen är en av de myndigheter som är ålagda att ha en 
tjänsteman i beredskap för att kunna initiera och samordna det inledande 
arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kri-
ser som berör länet 53 §).

Det regionala områdesansvaret
Av krisberedskapsförordningen (7 §) framgår att länsstyrelsen är geogra-
fiskt områdesansvarig myndighet och ska vara en sammanhållande funk-
tion mellan lokala aktörer och den nationella nivån. 
Myndigheten ska verka för att 
• regionala risk- och sårbarhetsanalyser sammanställs,
• nödvändig samverkan inom länet och med närliggande län sker konti-

nuerligt,
• under en kris samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och 

myndigheter samt informationen till allmänhet och massmedia, och 
• efter beslut från regeringen prioritera och inrikta statliga och interna-

tionella resurser som ställs till förfogande. 

Av länsstyrelsens instruktion (54 §) framgår att myndigheten ska vara 
sammanhållande inom länet avseende krisberedskap och verka för sam-
ordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas före, 
under och efter en kris. 
När det gäller krisberedskap ska myndigheten särskilt
1. ansvara för att en samlad regional lägesbild sammanställs vid krissi-

tuationer,
2. stödja de aktörer som är ansvariga för krisberedskapen i länet avse-

ende planering, risk- och sårbarhetsanalyser samt utbildning och öv-
ning,

3. ha ett regionalt råd för skydd mot olyckor och krisberedskap, i vilket 
representanter för länsstyrelsen och berörda aktörer i krishanterings-
systemet bör ingå, för att skapa nödvändig samordning,

4. upprätta regionala risk- och sårbarhetsanalyser som ska kunna använ-
das som underlag för egna och andra berörda aktörers krisberedskaps-
åtgärder,
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5. följa upp kommunernas tillämpning av lagen om extraordinära hän-
delser,

6. årligen till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rapportera 
vilka beredskapsförberedelser som kommuner och landsting vidtagit 
och samtidigt redovisa en bedömning av effekten av de vidtagna för-
beredelserna, samt

7. verka för att den verksamhet som berörda aktörer bedriver inom länet 
avseende krisberedskap bidrar till att en grundläggande förmåga till 
civilt försvar uppnås.

Länsstyrelsen har särskilt ansvar vid kärntekniska olyckor
Genom lagen (2003:778) och förordningen (2003:942) om skydd mot 
olyckor, har länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar och Hallands län fått utö-
kade krisberedskapsuppgifter. Uppgifterna gäller säkerheten kring kärn-
kraftverken i länen och risken för utsläpp av farliga ämnen. 

Om det inträffar utsläpp vid en kärnteknisk anläggning i en sådan om-
fattning att det krävs särskilda åtgärder för att skydda allmänheten, eller 
om det föreligger en överhängande fara för ett sådant utsläpp, ska länssty-
relsen i dessa län ansvara för räddningstjänsten. Länsstyrelsen ansvarar 
också för saneringen efter utsläpp från en kärnteknisk anläggning (4 kap. 
6 och 8 §§ LSO samt 4 kap 15 § FSO). Av förordningen framgår också 
att länsstyrelsen ansvarar för att säkerställa allmänhetens behov av snabb 
och korrekt information vid en sådan olycka (18 §). 

Landstinget 
Landets 18 landsting har, tillsammans med två regioner (Västra Göta-
land och Skåne) och Gotlands kommun, ansvar för hälso- och sjukvård, 
smittskydd samt kollektivtrafik. Det innebär att landstingen är en mycket 
viktig aktör i samhällets krisberedskap och krishantering. 

Den medicinska katastrofberedskapen baseras på de krav som hälso- 
och sjukvårdslagen ställer på landstinget att erbjuda god hälso- och sjuk-
vård till alla som är bosatta inom landstinget. De som bara vistas inom 
landstinget ska vid behov av omedelbar vård erbjudas sådan (3, 3b, 3c 
och 4 §§ HSL). Landstinget ska också planera sin hälso- och sjukvård 
så att det är möjligt att upprätthålla en katastrofmedicinsk beredskap (7 
§ HSL). Landstinget har ständig katastrofberedskap – en tjänsteman har 
jour och kan nås dygnet runt.

Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fredstida kata-
strofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap (SOSFS 
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2005:13), framgår att varje landsting ska ha beredskap för psykiatriskt 
och psykosocialt omhändertagande. Dessutom ska det finnas minst en 
katastrofledningsgrupp (PKL) som kan leda och samordna hälso- och 
sjukvårdens krisstöd av drabbade, anhöriga och personal vid en allvarlig 
händelse (4 kap. 11 §). I föreskrifterna står det också att PKL-gruppen 
bör samverka med kommunerna för att drabbade och anhöriga ska få den 
hjälp och det stöd som de behöver (4 kap. AR). 

Lagen om extraordinära händelser reglerar landstingets specifika upp-
gifter i krishanteringssystemet. Enligt lagen har landsting och regioner 
samma skyldighet som kommuner att genomföra risk- och sårbarhetsana-
lyser, fastställa en plan för hantering av extraordinära händelser, utse en 
krisledningsnämnd, utbilda och öva förtroendevalda och anställd perso-
nal samt rapportera inför och vid en extraordinär händelse. Kommuner 
och landsting får på begäran hjälpa andra kommuner och landsting som 
drabbats av en extraordinär händelse i fredstid (se 4 kap. 1 § LXO och 
26 c § HSL). På begäran ska man också bistå ett annat landsting eller en 
annan region med hälso- och sjukvårdsresurser (2 kap.1–6 och 8–9 §§ 
LXO). Landstingen har till skillnad från kommuner och länsstyrelser inte 
något eget geografiskt områdesansvar. 

Enligt smittskyddslagen (2004:168) ska varje landsting ha en smitt-
skyddsläkare som är ansvarig för att planera, organisera och leda arbe-
tet med att skydda befolkningen mot allvarliga smittsamma sjukdomar 
(1 kap. 9 § och 6 kap. 1 § SML).

Efter flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004, då många svenskar drab-
bades, fattade riksdagen beslut om en ny lagstiftning som ger Sverige möj-
lighet att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser till svenskar som befinner 
sig utomlands, något som inte var möjligt enligt tidigare lagstiftning. Den 
nya lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser 
utomlands, gäller fr.o.m. den 1 september 2008. I korthet innebär lagen 
att landstingen i Stockholm, Östergötland, Uppsala och Västerbotten samt 
region Skåne och Västra Götalandsregionen är skyldiga att ha beredskap 
för att kunna genomföra katastrofmedicinska insatser utomlands. Övriga 
landsting får också upprätthålla sådan beredskap (6 §). Socialstyrelsen är 
den myndighet som beslutar om att inleda eller avsluta katastrofmedicin-
ska insatser. Det är också Socialstyrelsen som ska leda och samordna in-
satserna, i nära samverkan med övriga berörda myndigheter (5 §). Lands-
tingen har rätt till ersättning för kostnader som direkt kan hänföras till den 
katastrofmedicinska beredskap som avses i lagen (7 §).
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Primärvården
Primärvården är en resurs i landstingets katastrofmedicinska beredskap, 
och en viktig aktör vid allvarliga händelser. I små och medelstora kom-
muner, och särskilt i glesbygd, är det väsentligt att utnyttja de möjligheter 
som finns genom en nära samverkan mellan primärsjukvård, företagshäl-
sovård, räddningstjänst, polis, socialtjänst, skolhälsovård, frivilligorgani-
sationer och trossamfund. 

Som tidigare nämnts ansvarar landstinget för att planera hälso- och 
sjukvården så att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls. Plane-
ringen ska även avse den hälso- och sjukvård som erbjuds av privata och 
övriga vårdgivare (7 § HSL). Det är således landstingens ansvar att se till 
att katastrofmedicinska aspekter skrivs in i de avtal som de sluter med 
andra vårdgivare. 

I Socialstyrelsens underlag för landstingens pandemiplanering framgår 
att primärvården och särskilt hemsjukvården kommer att spela en viktig 
roll i de hembesöksgrupper som behöver etableras för att minska riskerna 
för smittspridning och för att möta den ökade belastningen på hälso- och 
sjukvården [23]. 

I och med ädelreformen överfördes ansvaret för hälso- och sjukvård 
i särskilda boendeformer och dagverksamheter till kommunerna. Cirka 
hälften av landets kommuner har därutöver också genom avtal helt eller 
delvis tagit över ansvaret för hemsjukvården i ordinärt boende (förutom 
läkarinsatser). Det faktum att verksamheten sköts av flera aktörer gör det 
än mer nödvändigt att huvudmännen samverkar i sin planering för att 
uppnå en god krishanteringsförmåga i samhället. 

Kommunen 
Sveriges 290 kommuner, som svarar för merparten av samhällsservicen i 
landet, uppvisar mycket stora skillnader i folkmängd och geografisk yta. 
Varje kommun har skyldighet att bedriva vissa verksamheter, exempelvis 
förskola, skola, vård och omsorg om äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, hälso- och miljöskydd, 
renhållning och avfallshantering, vatten och avlopp, kollektivtrafik (till-
sammans med landstingen) och räddningstjänst. 

Kommunerna har en nyckelroll i krishanteringssystemet. Basen är 
den ordinarie förvaltningsstrukturen och den ordinarie verksamhetens 
planering för att upprätthålla befintlig verksamhet och hantera tillkom-
mande uppgifter. Det innebär att kommunallagen (1991:900) och övrig 
lagstiftning som gäller för kommunens verksamheter är utgångspunkten 
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även för krisberedskapsarbetet. För att säkerställa att kommunerna vidtar 
nödvändiga åtgärder för att minska sin sårbarhet och uppnå god krishan-
teringsförmåga finns särskild lagstiftning t.ex. lagen och förordningen om 
extraordinära händelser. 

Kommunal räddningstjänst
Staten och kommunen ska svara för de räddningsinsatser som är nödvän-
diga för att förhindra och begränsa skador på människor och miljö vid en 
olyckshändelse, eller vid överhängande fara för en olyckshändelse. Detta 
ansvar regleras i lagen om skydd mot olyckor (LSO), som också omfattar 
bestämmelser om den enskildes ansvar. Varje kommun ansvarar för rädd-
ningstjänsten inom kommunen, och bör också utnyttja möjligheten att ta 
vara på grannkommunernas resurser inom området (7 §). 

Staten ansvarar för vissa typer av räddningstjänst, exempelvis fjäll-
räddningstjänst (Polisen), flygräddningstjänst (Luftfartstyrelsen) sjörädd-
ningstjänst (Sjöfartsverket), räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva 
ämnen och sanering efter kärnkraftsutsläpp. Dessa uppgifter regleras i 
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) (4 kap. 1–20 §§). 

SOS Alarm
SOS Alarm har en central larmfunktion och en samordnande roll vid större 
händelser. Sveriges nationella nödnummer är 112 och sköts av operatörer 
på SOS Alarm. Operatören skickar ut ett s.k. förlarm så snart denne vet 
i vilket område som den aktuella händelsen har inträffat. När operatören 
har inhämtat mer information larmas räddningstjänst, polis, ambulans, 
socialjour eller andra delar av samhällets hjälpresurser. Vilken verksam-
het som operatören larmar beror på vad som har inträffat.

Frivilligorganisationer
Kommunernas samverkan med frivilligorganisationer kan variera stort 
inom ett län. Under stormen Gudrun blev det tydligt att samverkan kom 
igång snabbt i de kommuner där det fanns etablerade nätverk sedan tidi-
gare, medan det knappt förekom någon samverkan alls i andra kommuner 
[33]. 

Efter flodvågskatastrofen i Asien 2004 svarade frivilligsektorn för en 
betydande del av det psykologiska stödet till drabbade personer. Med stöd 
av medel från Allmänna Arvsfonden samverkade Röda Korset, Rädda 
Barnen, Bris och Referenspunkt Ersta under 2005 och 2006 med att pla-
nera och genomföra stödhelger för drabbade samt aktiviteter kring årsda-
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gen. De nämnda organisationerna ledde också egna samtalsgrupper med 
olika målgrupper [49]. 

Vid den uppföljning som Socialstyrelsen gjorde 2006 på uppdrag av 
regeringen, kom det fram att dessa organisationer hade genomfört sam-
talsaktiviteter i ett 70-tal grupper med barn eller vuxna som hade drabbats 
av katastrofen [34].

Frivilliga försvarsorganisationer
Genom krishanteringssystemet har fokus flyttats från militär beredskap 
och krig till civil beredskap och extraordinära händelser i fredstid. Av 
förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten framgår 
det att den ska bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrest-
ningar i fred (2 §). De frivilliga försvarsorganisationerna utgör därför en 
viktig förstärkningsresurs för kommunerna. Frivillig försvarsverksamhet 
omfattar bl.a. rekrytering och utbildning av frivilliga för uppgifter inom 
totalförsvaret. Det finns ett 20-tal frivilliga försvarsorganisationer i Sve-
rige (2007) med sammanlagt cirka 600 000 medlemmar. Det är MSB och 
Försvarsmakten som fördelar och betalar ut organisationsstöd till de fri-
villiga försvarsorganisationerna, och som i samverkan med andra berörda 
myndigheter kommer överens med organisationerna om deras uppdrag 
inom totalförsvaret. Detta regleras i förordningen (1994:524) om frivillig 
försvarsverksamhet (1 och 5 §§). 

Frivilliga försvarsorganisationer är självständiga, opolitiska, ideella 
sammanslutningar som också är fristående i förhållande till varandra och 
till myndigheterna. Frivilliga Försvarsorganisationernas samarbetskom-
mitté (FOS) är det organ som samordnar frågor kring organisationernas 
verksamhet. FOS finns på riksnivå, regionalt i vissa län samt lokalt i ett 
antal kommuner.

Några exempel på frivilliga försvarsorganisationer är Svenska Röda 
Korset (SRK), Svenska Blå Stjärnan (SBS), Frivilliga Automobilkåren 
(FAK), Riksförbundet Sveriges Lottakårer (SLK) och Svenska Bruks-
hundsklubben (SBK). 

Svenska Röda Korset (SRK)
SRK är den numerärt största frivilligorganisationen, med 280 000 med-
lemmar. Organisationen beskriver sig som en allmännyttig förening med 
syfte att lindra och förhindra mänskligt lidande genom att komplettera 
samhällets övriga skyddsnät. 
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Alla rödakors-föreningar arbetar inom fyra huvudområden: 
1. Att sprida kunskap om humanitära rättigheter och bidra till att dessa 

rättigheter efterlevs. 
2. Att bistå vid katastrofer i världen. 
3. Att bygga upp beredskap för katastrofer. 
4. Att arbeta med hälsa och social omsorg i lokalsamhället. 

Cirka 40 000 av SRK:s medlemmar är verksamma som frivilligarbetare i 
Sverige. Basen i organisationen är de drygt 1 300 lokalföreningarna (kret-
sar) som arbetar utifrån de lokala behov som finns i kommunerna. SRK:s 
målsättning är att år 2011 ha en kontaktperson i varje kommun som kom-
munen kan kontakta vid en krissituation. Uppgifterna är hämtade från 
Röda korsets webbplats, www.redcross.se

Efter flodvågskatastrofen 2004 och under Libanonkriget 2006 var be-
lastningen på de större flygplatserna i Sverige mycket stor. Dessa erfaren-
heter har lett till att Luftfartsverket (LFV) vill säkerställa möjligheterna 
till medmänskligt stöd i samband med allvarliga händelser. SRK och LFV 
har därför ingått ett samarbetsavtal, som innebär att SRK ska tillhanda-
hålla flygplatsbaserade krisstödsgrupper. Inledningsvis gäller överens-
kommelsen endast Arlanda, Landvetter och Sturup, men LFV:s önskemål 
är att alla flygplatser ska ha tillgång till en frivilligresurs år 2011 [51]. 
SRK ingår också i den stödstyrka som bildades efter flodvågskatastrofen 
2004 och som snabbt ska kunna bistå svenskar i utlandet som drabbats av 
en allvarlig händelse.

Rädda barnen (RB)
Svenska Rädda barnen ingår i en världsomspännande barnrättsorganisa-
tion, The International Save the Children Alliance, med verksamhet i 120 
länder. Organisationen beskriver sig som en internationell och politiskt 
obunden folkrörelse. I Sverige bedriver Rädda barnen verksamhet regio-
nalt och lokalt. 

Ett exempel på hur organisationen arbetar utomlands, är arbetet med 
att lyfta fram barns behov och rättigheter i de asiatiska länder som drab-
bades av flodvågskatastrofen 2004. Uppgifterna är hämtade från organi-
sationens webbplats, www.rb.se

Rädda barnen ingår i den stödstyrka som bildades efter flodvågskata-
strofen.
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Frivilliga resursgrupper (FRG)
Frivilliga resursgrupper (FRG) kan beskrivas som en strukturerad form 
av samarbete mellan en kommun och frivilliga, och är en frivillig resurs 
för kommunal krishantering. Det innebär att varje kommun själv avgör 
om man vill inrätta FRG eller inte. 

Information om FRG finns på Civilförsvarsförbundets webbsida [52] 
www.civil.se/resursgrupper/index.pbs Drygt 120 kommuner, fördelade 
på samtliga län, hade i december 2008 slutit avtal med frivilliga resurs-
grupper. En frivillig resursgrupp består av olika områdeskompetenser 
som kommunen efterfrågar, och syftet är att kommunen ska få tillgång 
till extra personalresurser vid svåra påfrestningar. En förutsättning för att 
kunna ingå i en resursgrupp är att personen först har utbildats genom 
den egna försvarsorganisationen, sedan får resursgruppen en gemensam 
FRG-utbildning som är anpassad till den egna kommunens förhållanden. 
Civilförsvarsförbundet har i uppdrag att utbilda FRG-ansvariga som i sin 
tur svarar för kontakten med kommunen och för att rekrytera, planera och 
genomföra gruppens utbildningar. Genom att kommunen tecknar avtal 
med varje enskild medlem i FRG tydliggörs det hur ansvaret kommer att 
fördelas vid en insats, vilka försäkringar som gäller och vilken ersättning 
som utgår vid övning och insats. 

Den hittills mest omfattande skogsbranden i Sverige inträffade som-
maren 2006 i Bodens kommun – då ett 300 hektar stort område brann 
upp. Vid branden i Bodträskfors gjorde de lokala FRG-grupperna viktiga 
insatser. Släckningsarbetet blev långvarigt då branden pågick under när-
mare fyra veckor. Förutom räddningstjänstens personal deltog den lokala 
FRG-gruppen varje dygn med mellan 20 och 30 personer i tre-skift. De 
uppgifter som FRG-gruppen utförde var exempelvis att evakuera drab-
bade byar, bemanna uppsamlingslokaler, svara för alla mattransporter 
till brandplatsen (160 portioner/ dag), transportera personal och material, 
bemanna vägspärrar och bevaka evakuerade hus. På Civilförsvarsförbun-
dets webbsidan finns mer att läsa om denna händelse [53].

Trossamfund 
I Sverige finns kristna samfund liksom judiska, islamska och andra för-
samlingar. I lagen (1998:1 593) om trossamfund definieras begreppet på 
följande sätt: ”Med trossamfund avses i denna lag en gemenskap för reli-
giös verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst” (2 §). 

Förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund reglerar vilka 
samfund som får statsbidrag (3 §). Sammantaget är 40 trossamfund med 
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cirka 3 000 församlingar bidragsberättigade. Statsbidraget fördelas av 
myndigheten Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) [54].

Cirka 80 procent av Sveriges befolkning tillhör Svenska kyrkan, vilket 
gör den till landets största trossamfund. Fram till år 2000 var Svenska 
kyrkan statskyrka och hade en roll som samordnare av trossamfundens 
beredskapsfrågor. Svenska kyrkan är inte längre statskyrka, men den har 
alltjämt en särställning eftersom lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan 
slår fast att kyrkan ska vara en rikstäckande och öppen folkkyrka med 
församlingar som bedriver gudstjänst, diakoni, undervisning och mission 
(2 och 4 §§). 

När det gäller krisberedskap återstår två lagstadgade uppgifter: Av be-
gravningslagen (1990:1144) framgår att Svenska kyrkan har skyldighet 
att vidta beredskapsförberedelser i fråga om begravningsplatser (1 kap. 
1 §), och lagen (1988:950) om kulturminnen reglerar Svenska kyrkans 
ansvar att förvalta de kyrkliga kulturminnena (4 kap. 1 och 2 §§).

Också Svenska kyrkan ingår i den stödstyrka som bildades efter flod-
vågskatastrofen och som snabbt ska kunna bistå svenskar i utlandet som 
drabbats av en allvarlig händelse.

I samband med kriser och katastrofer är det vanligt att samfunden, utö-
ver andlig och själslig verksamhet, håller lokaler öppna och bidrar med 
stödsamtal, medmänsklighet, tröst och aktivt lyssnande. Trossamfundens 
själavårdare, som deltar i krisstödsarbete, är vana att samtala med drab-
bade och gör detta i sin vanliga yrkesroll inom samfundet, dvs. som präst, 
pastor, imam, pater, rabbin, församlingsledare etc. Trossamfundens guds-
tjänster, ritualer och ceremonier kan ofta vara viktiga när den drabbade 
ska bearbeta sina traumatiska upplevelser. 

Vid en allvarlig händelse kan trossamfundens uppgifter vara att bistå 
polisen med att meddela dödsbud, att vara med vid avsked av en avliden 
och hålla en andakt om så önskas, att förbereda och genomföra begrav-
ningsgudstjänster, att förmedla kontakt med företrädare för trossamfund 
på andra orter som berörs av katastrofen, att ordna minnesstund och tack-
sägelsegudstjänst, att erbjuda en helande miljö där människor kan samlas, 
att inbjuda till sorge- och anhöriggrupper.

Eftersom Svenska kyrkan har församlingar i varje svensk kommun 
finns det en lång tradition av samarbete med kommunerna när det gäl-
ler praktiskt, socialt och psykologiskt krisstöd vid allvarliga händelser. 
En del kommuner har också slutit lokala avtal med trossamfund. Lunds 
kommun t.ex., har slutit avtal med Svenska kyrkan om att kunna använda 
några av kyrkans församlingshem som samlingsplatser vid större kriser 
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och katastrofer. I avtalet har man bl.a. reglerat hur bemanningen i dessa 
lokaler ska se ut.

Av SST:s årsbok för 2007, framgår det att det finns en viss tröghet när 
det gäller att inkludera samfund utanför Svenska kyrkan i kommunernas 
lokala krisberedskap [54]. 

Sjukhuskyrkan 
Sjukhuskyrkan är det samlande namnet för den andliga vård som de 
kristna församlingarna utför på sjukhus. Den finns representerad på alla 
svenska sjukhus och är till för patienter, anhöriga och personal. 

Verksamheten organiseras lokalt och drivs av Svenska kyrkan i ekume-
niskt samarbete med övriga kristna samfund. Sjukhuskyrkan ska förmedla 
kontakt med övriga samfund och med företrädare för andra religioner.

Representanter för sjukhuskyrkan finns också inom landstingets psy-
kologiska och psykiatriska katastrofledning (PKL), som har till uppgift att 
planera, leda och samordna stödet på sjukhusen till drabbade och anhö-
riga vid allvarliga händelser. Anställda inom sjukhuskyrkan deltar också 
som resurspersoner i stödet till drabbade. 





Del 5.  
Exempel på allvarliga händelser 
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Allvarliga händelser kan vara av många slag - det är krisens karaktär 
som avgör vilka krishanteringsinsatser som behövs. I många fall har 
inträffade allvarliga händelser resulterat i viktiga lärdomar för verk-
samheten och kommunen. För att få ytterligare spridning av erfarenhe-
ter och ge ökad kunskap om krishantering publicerar myndigheter och 
organisationer rapporter och analyser.

Ett exempel är Socialstyrelsens observatörsrapporter i KAMEDO-
serien, från katastrofer runt om i världen. Ett annat exempel är Na-
tionellt Centrum för Krishanteringsstudier vid Försvarshögskolan - 
CRISMART – som ger ut en studieserie med rapportskrifter. Från då-
varande Krisberedskapsmyndigheten finns exempel på rapporter både 
från svenska och internationella kriser. Energimyndigheten och flera 
länsstyrelser är andra exempel på aktörer som medverkar till att sprida 
kunskap och erfarenheter. 

I del 5 finns exempel på hur inträffade allvarliga händelser har han-
terats av olika aktörer. Det handlar om naturkatastrofer, el- och teleav-
brott, olyckor med farliga ämnen, omfattande bränder, svåra busso-
lyckor, hot och våld, katastrofer med svenskar utomlands, influensa-
pandemier, terrorattacker mot allmänna kommunikationer och konse-
kvenser av klimatförändringar. 

Naturkatastrofer 
Snöovädret i Gävle vintern 1998
I början av december 1998 drabbades Gävle av ett ihållande snöfall under 
ett par dygn, vilket ledde till ett snödjup på närmare 150 cm. Stark vind 
skapade snödrivor på upp till fyra meter så att gator, vägar och tågräls 
blev oframkomliga. Ingångar till bostäder och andra fastigheter block-
erades och hundratals bilister och ett persontåg fastnade i snömassorna. 
Människor fick svårt att ta sig till sina arbetsplatser, och skolor, daghem 
och en del butiker och industrier hölls stängda. Inkvartering ordnades för 
tågresenärer som inte kunde lämna staden.

Militära resurser rekvirerades – bl.a. användes Försvarsmaktens band-
vagnar och helikoptrar till sjuktransporter och för att hemtjänsten skulle 
nå fram med hjälp till isolerade invånare. Efter fem dagar fungerade el-
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försörjningen normalt och efter en vecka hade snömassorna avlägsnats 
från gator och vägar så att livet i Gävle kunde återgå till det normala. 

Informationsbehovet visade sig bli mycket stort. För kommunledning-
en gällde det dels att snabbt få in korrekt information från operativa enhe-
ter och från samverkande funktioner, dels att tillgodose behovet av infor-
mation till allmänheten. För att samordna information och för att sprida 
den till allmänhet och massmedia, inrättade man en upplysningscentral 
som var gemensam för kommunen, polisen, länssjukhuset och räddnings-
tjänsten. Den var i funktion i tio dygn [55].

Översvämningen i Arvika hösten 2000
Som en följd av ihållande regn under oktober och november 2000 steg 
vattennivån oroväckande mycket i Glafsfjorden. Första veckan i no-
vember steg vattnet till närmare två meter över normalvattenståndet och 
i slutet av månaden uppmättes en vattennivå på mer än tre meter över 
den normala. Från mitten av november och fram över årsskiftet pågick 
befolkningens och kommunens kamp mot vattenmassorna dygnet runt. 
Gator översvämmades och när vattennivån var som högst hotades den 
tekniska infrastrukturen, bostadsfastigheter, fritidshus, kontor, vårdhem 
och affärs- och industrifastigheter. 

Det var stor risk för att vatten skulle tränga in via ledningsnätet i hund-
ratals fastigheter, eftersom dagvatten- och spillvattenledningarna blev 
kraftigt överbelastade. För att säkra VA-försörjningen upprättades därför 
en särskild åtgärdsplan. Åtgärderna innebar en omfattande invallning av 
byggnader och anläggningar samt länspumpning och bevakning dygnet 
runt. För att nå ut med information och för att få till stånd effektiva mot-
åtgärder, s.k. proppning av ledningar, fick alla fastighetsägare personligt 
besök och möjlighet till praktisk hjälp av personal från den tekniska för-
valtningen. Genom stora insatser klarade personalen att hålla både av-
loppsreningsverk och avloppspumpstationer i drift under översvämning-
en [56].

Utrymningen av ett äldreboende till sjukhusets lokaler under tre veckor 
kom att bli den enskilt största insatsen för socialförvaltningen. I övrigt 
följde man kontinuerligt upp situationen för äldre personer och för per-
soner med funktionsnedsättning. Ett 20-tal personer hade beredskap för 
att kunna ge stöd till direkt drabbade och allmänhet, men de behövde inte 
aktiveras. 
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När vattenmassorna sjunkit undan återstod ett långvarigt arbete för 
kommunen med att bland annat:
• sanera, torka och återställa byggnader, avloppsverk, pumpstationer, 

gator och parkmark,
• forsla bort skyddsvallar (20 000 ton grus), pumpar och provisoriska 

ledningar,
• ta bort proppar, undersöka och reparera 2,5 mil vattenledning, samt 
• städa.

Genom god samverkan mellan kommunens förvaltningar och bolag och 
med militär, polis, hemvärn, flera statliga myndigheter och många frivil-
liga krafter, kunde en katastrof undvikas. Räddningsinsatsen pågick dyg-
net runt, från mitten av november fram till nyåret 2001 [57].

Översvämningarna i Tjeckien och Tyskland sommaren 2002
Efter en regnrik sommar i Alperna och häftiga regnväder i augusti 2002 
steg vattnet i floderna Moldau och Elbe 7,5 meter respektive 9,4 meter 
över medelvattenståndet. Översvämningarna ledde till att byar, städer, 
åkermark, vägar, gator och industriområden översvämmades. Sjukhus 
fick utrymmas och tusentals människor fick lämna sina hem. Trots om-
ständigheterna uppstod ingen panik eller kaos.

I Prag evakuerades sammanlagt 48 000 personer, varav 25 000 var 
äldre personer. Två stadsdelar i Prag evakuerades helt och hållet, främst 
med buss. Man inrättade evakueringscentraler i skolor, studenthem och 
militärförläggningar, men endast tio procent av dem som måste lämna 
sina hem, utnyttjade den möjligheten, istället valde de privata lösningar. 
Det var den enskildes eget ansvar att lämna sitt hem – evakueringen var 
så omfattande att man inte hann kontrollera att alla boende hade evaku-
erats. I både Tyskland och Tjeckien underlättades evakueringen av att 
institutionsboende fortfarande är vanligt där. 

När fem stora sjukhus i Dresden omslöts av vatten evakuerades sam-
manlagt mer än 5 000 patienter. Elektricitet, telefoner, värme, vatten och 
sanitet slogs ut och därigenom omöjliggjordes också databaserad infor-
mationsspridning och journalhantering. Försvarsmakten svarade för den 
storskaliga evakueringen av patienterna från Dresden till andra sjukhus i 
Tyskland [48]. 



111

Erfarenheter från inträffade händelser

Stormen Gudrun i Sydsverige vintern 2005
Under lördagskvällen den 8 januari 2005 drog ett våldsamt oväder in 
över de södra delarna av Sverige – stormen Gudrun. Träd rasade över el- 
och telefonledningar och vägar blockerades av nedfallna träd. De län där 
skogsbestånd och elnät fick mest skador var Kronobergs län, Jönköpings 
län, Kalmar län och Blekinge län. Vid stormtillfället rådde ett för årstiden 
milt väder, och eftersom marken saknade tjäle var skogen mer känslig för 
de hårda vindarna. Men att de mänskliga konsekvenserna inte blev ännu 
värre kan nog också tillskrivas den milda väderleken, och det faktum att 
stormen inträffade en lördagseftermiddag efter en långhelg då många 
människor haft en längre ledighet och då näringslivet höll stängt [58].

700 000 elabbonenter utan ström
Inom loppet av ett par timmar fälldes liks mycket skog som avverkas 
under ett helt år i hela landet. Det inträffade fick både ekonomiska och 
psykologiska följdverkningar för de skogsägare som drabbades. Stora 
delar av södra Sverige blev strömlöst och de närmaste månaderna ef-
ter stormens framfart kom att karaktäriseras av el- och telebortfall samt 
oframkomliga vägar och järnvägar. Energimyndighetens undersökningar 
har visat att närmare 700 000 elabonnenter blev utan ström. De flesta 
återfick strömmen inom ett dygn, men det fanns hushåll som fick vänta 
i mer än sex veckor innan elförsörjningen fungerade. De totala kostna-
derna i landet för stormens skadeverkningar har uppskattats till cirka 10 
miljarder kronor. 

I butikerna tog lagren av batterier, stearinljus och fotogen snabbt slut. 
För hushåll utan egen eldstad eller gasspis blev det en stor mental påfrest-
ning att inte kunna sköta matlagning, hygien och tvätt och att tvingas leva 
i allt kallare hus. Även för dem som hade vedeldade värmepannor innebar 
det svårigheter, eftersom cirkulationspumpar drivs med elektricitet [58]. 

Tätorterna berördes inte i samma utsträckning som landsbygden, och 
Smålandslänen, som har mycket skog och många lantbruk med djurhåll-
ning, drabbades särskilt hårt. 

Kommunen har det yttersta ansvaret för dem som vistas där, och följ-
aktligen blev socialförvaltningen en viktig aktör. Behoven var stora – vär-
me, mat, vatten, personlig omsorg för dem som inte kunde klara sig själva 
på grund av ålder, funktionsnedsättning eller av andra skäl. 

Många aktörer deltog i uppsökande verksamhet
Länsstyrelsen i Kronobergs län har sammanställt en rapport baserad på 
intervjuer med kommunernas socialchefer. Av rapporten framgår att per-
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sonal från hemtjänst och hemsjukvård kom igång snabbt med uppsökande 
verksamhet hos personer som var beviljade insatser av något slag, t.ex. 
trygghetslarm, hemtjänst och matdistribution. Den mer allmänt inriktade 
uppsökande verksamheten pågick så länge det var elavbrott och riktade 
sig till äldre och personer som bodde ensamma utan el och telefon. I någ-
ra kommuner fick även barnfamiljer besök. Som underlag för besöken 
användes kartor och invånarregister från de tekniska kontoren. I första 
hand var det personal från Försvarsmakten som genomförde besöken, 
men också Postens lantbrevbärare hjälpte till. Information om vilka per-
soner som kunde vara i behov av hjälp lämnades sedan till socialtjänsten. 
Främst hemtjänsten och hemsjukvården fick en ökad arbetsbelastning på 
grund av stormen, medan t.ex. verksamheter inom individ- och famil-
jeomsorg bara påverkades marginellt. 

De problem äldreomsorgen mötte var framför allt
• obrukbara trygghetslarm, eftersom varken el eller telefonlinjer fung-

erade. För att lösa situationen erbjöds drabbade pensionärer tillfälligt 
boende eller ett utökat antal hembesök, 

• avsaknad av el, vatten och värme. Socialtjänstens personal hjälpte 
till med ved och vatten och distribuerade färdiglagad mat. I någon 
kommun har socialtjänsten prioriterat, fördelat och distribuerat reser-
velverk. I andra fall man erbjudit tillfälligt boende i t.ex. servicehus. 
Sammanlagt var cirka 300 personer i länet evakuerade under ett eller 
flera dygn. Andra har valt att sova i den egna bostaden, men har till-
bringat dagarna i någon värmestuga. Eftersom många privatpersoner 
ställde sina bostäder till förfogande hade socialtjänsten kapacitet att ta 
emot ett betydligt större antal evakuerade än vad som visade sig nöd-
vändigt. I några fall har socialtjänsten stött på personer som farit illa, 
men som inte har velat acceptera evakuering. Personalen har hanterat 
situationen genom att utöka antalet besök i bostaden.

I rapporten påpekar länsstyrelsen att socialtjänsten i huvudsak har varit 
inriktad på att klara sin normala verksamhet, medan man har varit mindre 
aktiv med att ta reda på om personer som normalt klarar sig själva var i 
behov av stöd och bistånd p.g.a. stormen. Länsstyrelsen reflekterar också 
över att socialtjänsten inte har dokumenterat hur man hanterade händel-
sen. 

I Alvesta kommun fick man god hjälp med uppsökande verksamhet av 
Röda korset, hemvärnet och enskilda personer. En del isolerade personer 
behövde undsättas med hjälp av helikopter. Många äldre som inte kunde 
bo kvar i sina bostäder fick i stället bo hos släkt och vänner. Ett 60-tal 
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äldre personer fick lov att evakueras och tillfälligt inkvarteras med hjälp 
av äldreomsorgen [33].

Ljungby kommun
I Ljungby kommun dröjde det 39 dygn innan de sista kunderna fick till-
baka strömmen. Arton värmestugor upprättades i kommunen, och där 
kunde allmänheten duscha, tvätta kläder, laga mat och få information. 
Telekommunikationerna fungerade inte heller, vilket ledde till att trygg-
hetslarmen inte fungerade och att personalen istället fick åka runt i länet 
och lämna respektive hämta information. Verksamheten blev på det sät-
tet betydligt mer personalkrävande än normalt och det medförde också 
en viss risk för de anställda. För att ha möjlighet att bistå personer som 
inte hade stöd från socialtjänsten sedan tidigare blev det också nödvän-
digt med uppsökande verksamhet. Tillsammans med räddningstjänstens 
personal och militären, gjorde hemtjänstens personal hembesök hos alla 
personer över 70 år redan under lördagskvällen, för att försäkra sig om 
att de skulle klara sig. Många av de äldre kunde klara sig i bostaden tack 
vare att de hade vedspis och egen vattenbrunn. Cirka 110 personer evaku-
erades tillfälligt till olika äldreboenden och efter cirka en månad väntade 
drygt 25 personer fortfarande på att få komma hem. Som mest behövde 
75 personer samtidigt tillfällig plats i äldreboende [58].

Värnamo kommun
I Värnamo kommun i Jönköpings län hade man redan erfarenhet av kris-
hantering sedan Lagan svämmade över under 2004. Under hösten 2004 
hade man noterat brister i sin beredskap och hyrt in reservaggregat inför 
vintern, vilket ledde till att kommunen var bättre rustad för de elavbrott 
man nu ställdes inför. Kommunens äldreboenden fick tillbaka strömmen 
efter något eller några dygn. 

En följd av strömavbrottet blev att behovet av personalinsatser ökade 
kraftigt, eftersom man måste lösa de uppkomna situationerna. Här följer 
några exempel på erfarenheter som man gjorde till följd av elavbrottet i 
äldreomsorgen: 
• En batteribackup till en eldriven säng räcker som mest till två lyft.
• När kod- och larmanordningarna till demensenheterna sätts ur funk-

tion kan de boende ta sig ut på egen hand med risk att hamna i situa-
tioner som de inte klarar av.

• Utan fungerande spis kan ingen mat eller varm dryck tillagas i äldre-
boendet – mat, kaffe, te fick levereras från annat håll.
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• Utan varmvatten är det svårt att sköta omsorgstagarnas hygien.
• När larmfunktioner inte fungerar behöver man istället göra täta hem-

besök.
På landsbygden är det nödvändigt att samarbeta i vardagen och många 
problem efter stormen har sannolikt lösts tack vare det lokala samar-
betet, till exempel lägger lantbrevbärarna märke till om brevlådor inte 
töms. De här fallstudierna visar också på väl fungerande nätverk och på 
ett stort frivilligt engagemang. Förutom grannar och vänner har frivilliga 
organisationer, såsom kyrkan och lantbrukarnas egen organisation, utfört 
stora insatser efter stormen. Trots att Sverige har en väl utbyggd offent-
lig sektor är kommunerna starkt beroende av frivilliga krafter i samband 
med allvarliga händelser. En fråga att ställa sig är hur konsekvenserna av 
strömavbrottet hade hanterats om stormen huvudsakligen hade drabbat 
tätorter istället [58].

Alla kommuner som drabbats av konsekvenserna av stormen och el-
avbrotten har fått betydande kostnader, till största delen på grund av upp-
röjning och reparationer. Som ett resultat av erfarenheterna från stormar 
och översvämningar har regeringen tillsatt en särskild utredning som lagt 
fram förslag till ett ersättningssystem för kommunerna [59].

Omfattande el- och teleavbrott
Elavbrott i Stockholm vårvintern 2001
I mars 2001 inträffade en brand i en kabeltunnel som ledde till elavbrott 
i flera kommuner i nordvästra Stockholm. Därmed blev 50 000 personer 
utan ström under ett och ett halvt dygn 16 000 hushåll och företag med ca 
30 000 anställda drabbades av elavbrottet. 

Sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter stördes kraftigt. Samt-
liga fem servicehus i området drabbades och sjuka och gamla kunde inte 
få den hjälp de behövde. Telefonerna på sex vårdcentraler tystnade och ett 
stort antal trygghetslarm slutade fungera. 

Matlagning i hushållen fungerade inte, människor blev instängda i his-
sar, leveranser av mat och varor försvårades, låsnings- och säkerhetssys-
tem slutade fungera, så även vatten, avlopp och uppvärmning. Entrepre-
nörer som skulle leverera mat till skolor, förskolor och äldreboenden fick 
problem med sina åtaganden. 

Informationen till medborgarna försvårades på grund av elavbrottet, 
och i de drabbade områdena kunde endast de som hade batteriradio få 
direkt information om vad som hände. Strömavbrottet gjorde att ingen 
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information heller kunde lämnas via kommunernas webbplatser. Både det 
fasta och det mobila telenätet slogs ut, liksom TV-nätet, vilket bl.a. bidrog 
till att de interna kommunikationskanalerna blev ineffektiva. På grund av 
språkliga hinder hade man dessutom svårt att nå ut med information till 
den relativt stora gruppen invandrare som bor i de drabbade områdena 
[60]. 

Teleavbrott i Uppsala hösten 2002
Teleavbrottet i Uppsala den 2 oktober 2002 ledde till att telefoner, larm-
funktioner och TV-sändningar var ur funktion under fem timmar. Avbrot-
tet, som drabbade hela Uppsala län och delar av norra Stockholm, berörde 
230 000 abonnenter. Det gick inte att nå polis, socialjour, sjukhus eller 
att ringa till eller från SOS Alarm. Inga trygghetslarm fungerade och inte 
heller vissa bankomater och automatiska dörrlås. 

TV-sändningar via marknätet och radiobasnätet, som är beroende av 
det fasta telefonnätet, slutade fungera. Radio Uppland kunde dock fort-
sätta sina sändningar och fick tjäna som kommunikationscentral utåt. 

För att upprätthålla nödvändig kontakt mellan polis och socialjour 
inrättades en ”löpare” mellan myndigheterna. Hemtjänstens personal 
uppmanades via lokalradion att komma till socialjouren. Därifrån kunde 
sedan personalen skickas ut till de gamla för att kontrollera att allt fung-
erade. Via lokalradion uppmanades människor att titta till sina anhöriga 
som de visste hade trygghetslarm. Personalen inom individ- och famil-
jeomsorgen vidtog också förberedelser för att kunna göra utryckningar 
till institutioner för barn- och ungdom, jourlägenheter och jourfamiljer. 

Polisen och räddningstjänsten placerade fordon i och omkring Uppsala 
för att ge människor med akuta problem en möjlighet att komma i kon-
takt med ambulans, räddningstjänst och polis. Länets krisberedskap hade 
baserats på fungerande telefoner och larmanordningar, vilket försvårade 
krishanteringen [20]. 

Olyckor med farliga ämnen
Ammoniakolyckan i Kävlinge våren 1996
Under senare år har det inträffat flera transportolyckor med stor risk för 
giftutsläpp. 1996 spårade ett tåg med fem vagnar lastade med ammoniak 
ur mellan Kävlinge och Furulund. Olyckan orsakade storlarm i hela re-
gionen och räddningskårer från tio kommuner deltog i räddningsarbetet 
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Man beslutade att evakuera cirka 9 000 invånare medan vagnarna 
lyftes bort med hjälp av lyftkranar. Vid beslutet om evakuering tryck-
tes 15 000 flygblad som distribuerades med hjälp av tidningsbud och 
brevbärare. Information gavs också med hjälp av polisens högtalarbilar. 
Evakuerings platser ordnades i servicehus, församlingshem, bygdegårdar 
och en semesteranläggning. Även i Lund och Lomma, på räddnings skolan 
i Revinge och hos Försvarsmakten inkvarterades Kävlingebor. Det är den 
största evakuering som genomförts i Sverige i modern tid. 

För äldreomsorgens del berörde evakueringen ett sjukhem, tre service-
hus, tre gruppboenden, personer med demenssjukdomar samt äldre per-
soner i ordinärt boende. Dessutom utrymdes två gruppbostäder för perso-
ner med psykisk funktionsnedsättning och sju områden inom skolan och 
barnomsorgen. Vid evakueringstillfället fanns det 500–600 utomnordiska 
personer, varav många var nyanlända flyktingar, boende i kommunen. 
Socialtjänsten såg till att två erfarna socialsekreterare fanns att tillgå då 
man befarade att evakueringen skulle väcka obehagliga krigsminnen, 
speciellt hos de nyanlända flyktingarna [61].

Gasololyckan i Borlänge våren 2000 
I Borlänge inträffade en tågurspårning på stationsområdet i april 2000. 
Godståget, med nio gasolvagnar på släp, hade hållit dubbelt så hög has-
tighet än vad som var tillåtet när det spårade ur. Eftersom gas var inblan-
dat fattade man beslut om att området skulle evakueras. Enligt kommu-
nens beredskapsplan ansvarar socialtjänsten för eventuella evakuerings-
insatser, och innan bärgningen av vagnarna kunde påbörjas evakuerades 
cirka 630 personer. Alla som skulle evakueras fick ett personligt besök 
av social sekreterare, men endast ett 60-tal personer behövde kommunens 
hjälp med transporter och logi – av dessa transporterades 30 personer till 
ett sjukhem. Efter en veckas räddningsarbete kunde de evakuerade åter-
vända till sina bostäder [62].

Kommunens informationsinsatser till allmänheten och media var om-
fattande. En lärdom från olyckan i Borlänge är att information via lokal-
radio inte når fram till alla, eftersom den yngre generationen har andra 
radiovanor än den äldre. Under hela krishanteringen sköttes det operativa 
arbetet främst av räddningstjänsten och socialtjänsten. En slutsats som 
framförts i de utvärderingar som genomförts efter olyckan är att en bi-
dragande orsak till att kommunen kunde klara av en hotfull situation så 
framgångsrikt var att man agerade i enlighet med rutinerna i beredskaps-
planen [63].



117

Erfarenheter från inträffade händelser

Svavelsyraolyckan i Helsingborg vintern 2004 
I Helsingborg rämnade i februari 2004 en cistern fylld med 16 000 ton 
svavelsyra. Svavelsyran rann ut i Kemiras hamnbassäng och gav upphov 
till ett gasmoln som svävade över industriområdet. Efterverkningarna av 
läckaget ledde till intensiva insatser från flera myndigheter och innebar 
stora påfrestningar för åtskilliga invånare i staden. 

Händelsen inträffade den 4 februari tidigt på fredagsmorgonen. Ett s.k. 
viktigt meddelande till allmänheten sändes via radio där de 7 000 perso-
ner som bodde inom riskområdet, ombads stanna inomhus med stängda 
fönster och dörrar. Sent på söndagseftermiddagen, dvs. efter två och ett 
halvt dygn, hävdes avspärrningarna. En olycka av den här omfattningen, 
där stora områden spärras av, ställer stora krav på samverkan mellan olika 
aktörer så att de drabbades behov av information, mat, läkemedel och 
andra förnödenheter kan tillgodoses. Ingen människa skadades vid olyck-
an, men arbetet med att sanera området tog lång tid och krävde stora och 
kostsamma insatser. 

För att dra lärdom av den inträffade händelsen och för att utveckla 
stadens förmåga att nå ut med information till viktiga målgrupper, ge-
nomfördes en attitydundersökning. Veckan efter händelsen genomförde 
en oberoende utredare närmare 700 telefonintervjuer. Målgrupper var 
kommuninvånare innanför och utanför avspärrat område, representanter 
för medier, samverkande myndigheter samt förvaltningschefer och infor-
matörer. 

Sammanfattningsvis visade undersökningen att en klar majoritet av de 
tillfrågade tyckte att man fått tillräckligt med information för sina behov 
och önskemål. Resultatet visade också att förtroendet för kommunens 
förmåga var stort, både generellt sett och när det gäller olyckor av den 
här arten. I några avseenden visade undersökningen att det också fanns 
möjligheter till förbättring. Det gällde uppgifter som hade upplevts som 
motstridiga eller otydliga, nämligen uppgifter om: hur farlig gasen var, 
huruvida man skulle vara inne eller ute, var avspärrningarna gick samt 
när man bedömde att dessa skulle upphöra [64].

Omfattande bränder
Branden i Borås stadshotell sommaren 1978
En av de mer omfattande bränder med många döda eller skadade som 
Sverige har erfarenhet av, förutom diskotekbranden i Göteborg, är exem-
pelvis branden i Borås stadshotell, natten efter skolavslutningen den 10 
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juni 1978. När branden startade befann sig 180 personer på de båda res-
taurangerna. Av dessa omkom 20 ungdomar och 66 överlevde med mer 
eller mindre omfattande skador. Inom några timmar inrättades en ”krisav-
delning” på den psykiatriska kliniken. Dit hänvisades alla personer som 
på något sätt var berörda av branden. 

Posttraumatiska symtom rapporterades i varierande grad av de flesta 
överlevande, såväl under den akuta fasen som vid senare uppföljningar. 
Slutsatserna av den uppföljning som gjorts 25 år efter branden är att ande-
len som utvecklat PTSS är lägre än förväntat eller drygt 10 procent. Drygt 
en femtedel av respondenterna uppger att händelsen alltjämt påverkar de-
ras dagliga livsföring på ett avgörande sätt [65].

Branden på passagerarfärjan Scandinavian Star, våren 1990
Natten den 7 april 1990 utbröt en brand på passagerarfärjan Scandinavian 
Star, som var på kryssning mellan Oslo och Fredrikshamn. Ombord fanns 
99 besättningsmän och 383 passagerare. Förutom en mindre grupp dans-
kar och några svenskar var flertalet passagerare från Norge. Vid olyckan 
omkom 158 personer, medan 324 kunde räddas. Arbetet med att ta hand 
om de omkomna leddes av norsk polis med stöd av svensk polis och fri-
villig ambulanspersonal. 

Olyckan inträffade på internationellt vatten väster om Lysekil och det 
primära omhändertagandet av överlevande och tillresande anhöriga ställ-
de stora krav på ett välfungerande skandinaviskt samarbete. 

Det psykologiska stödet på katastrofplatsen gavs främst av räddnings- 
och akutsjukvårdspersonal. Ett kriscenter för överlevande och anhöriga 
upprättades inledningsvis på ett av de större hotellen i Oslo, i samverkan 
mellan rederiet och katastrofpsykiatrin. Efter några dygn flyttade stödtea-
met sin verksamhet till ett centralt beläget sjukhus, och två veckor efter 
branden avslutade teamet sin verksamhet. De överlevande behövde psy-
kologisk första hjälp och praktiskt stöd i form av skor och kläder. Drab-
bade fick skriftlig information om normala stressbetingade reaktioner och 
vad den överlevande själv och hans anhöriga kan göra för att klara av 
detta. De överlevande fördes sedan till sina hemländer där man upprät-
tade beredskap för att kunna bistå direkt och indirekt [66].

Diskoteksbranden i Göteborg hösten 1998 
Den 29 oktober 1998 utbröt en anlagd brand i Makedoniska föreningens 
lokaler på Backaplan i Göteborg. Lokalen hyrdes den kvällen av några 
ungdomar som arrangerat ett diskotek och cirka 390 ungdomar, varav 
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många med invandrarbakgrund, befann sig i lokalen. Branden spred sig 
mycket snabbt och det utbröt panik när ungdomarna försökte ta sig ut. 
Vid branden omkom 63 ungdomar, 74 behövde intensivvård och ytterli-
gare 66 ungdomar fick skador som krävde vård [67]. 

Kommunledningen bestämde tidigt att ungdomarna och deras anhöriga 
skulle få stöd – och att det skulle vara långsiktigt. Man byggde upp fem 
stödcentra med utgångspunkt från ungdomsmottagningarna och anställde 
en socialarbetare med ansvar att samordna arbetet. Stödarbetet fick som 
målsättning att ”ge det meningslösa mening”, och skulle som längst pågå 
under tre år. Kommunstyrelsens ordförande lade annat arbete åt sidan och 
rörde sig mycket ute bland folk. Redan första natten fattade kommun-
styrelsen beslut om att ungdomarna och deras familjer kunde åka taxi på 
kommunens bekostnad och senare fattades beslut om att alla drabbade 
familjer fick en summa pengar som hjälp för omkostnader. För att stödja 
personalen kallade man in den norske krispsykologen Atle Dyregrov till 
en storsamling. Händelsen bekräftades rituellt på flera sätt, exempelvis 
genom besök av medlemmar ur regeringen och kungahuset, minnesstun-
der, minnesplats och genom att lokalen så småningom kunde användas av 
anhöriga och av föreningen för brandoffrens anhöriga [68]. 

Svåra bussolyckor
Att färdas i buss anses vara ett av de säkraste transportsätten på land, där 
endast tåg är säkrare. Trots det inträffar svåra bussolyckor som leder till 
dödsfall och kroppsligt och psykiskt lidande. Vid bussolyckor med svårt 
skadade eller döda människor aktiveras oftast krisstödsgrupper från både 
landstinget och kommunen. Det är vanligt att kommuner och församling-
ar öppnar samlingslokaler där drabbade, närstående och vittnen kan få 
information, stöd och hjälp [69]. 

Det var bussolyckan i Måbödalen i Norge 1988, då tolv ungdomar och 
fyra vuxna dödades, som kom att bli inledningen till hur vi numer mö-
ter människor som drabbats av allvarliga händelser. Dessförinnan fanns 
det knappast något krisstöd i organiserad form i Sverige. Prästen i Kista 
församling blev den som ledde arbetet med att stödja familjerna, de över-
levande barnen och kamraterna. 
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Nedan ges en sammanställning över större bussolyckor i Sverige och 
utomlands där svenskar skadats eller omkommit sedan slutet av 1980-ta-
let

År Plats Antal döda Antal skadade
2007 Rasbo/Uppsala län 6 30-tal

2006 Arboga/Västmanlands län 9 50-tal

2004 Ängelsberg/Västmanlands Län 6 40-tal

2002 Råneå/Norrbottens län 2 15

2002 Gedser/Danmark 4 13

2002 Mantorp/Östergötlands län 1 44

2001 Granån/Västerbottens län – 34

2001 Indal/Västernorrlands län 6 3

2001 Köpenhamn/Danmark 2 30-tal

1999 Brulborn/Tyskland 2 30-tal

1998 Fjärdhundra/Uppsala län – 50-tal

1997 Knivsta/Uppsala län – 25

1994 Grekland 2 20-tal

1988 Måbödal/Norge 16 18

Hot och våld
Det finns flera exempel på händelser som har sin grund i socialt utanför-
skap, t.ex. upploppen i franska förorter under hösten 2005, när unga män-
niskor i socialt utsatta områden under några veckor drabbade samman 
med poliser och satte bilar och byggnader i brand. Ett annat exempel är 
kravallerna i England under sommaren 2001, som orsakade stora materi-
ella skador och skadade flera hundra poliser. I båda exemplen handlar det 
om unga människor i socialt utsatta områden där det råder hög arbetslös-
het, hög brottslighet och låg utbildningsnivå [6].

I augusti 1998 hittades en fyraårig pojke död på stranden av Glafsfjor-
den inte långt från sitt hem i Arvika. Händelsen uppfattades först som 
en drunkningsolycka, men det visade sig istället att han dödats av andra 
barn. Uppgifterna om att barn dödat ett annat barn väckte så starka käns-
lor bland kommuninvånarna att kommunens ledning bedömde att det fö-
relåg en uppenbar risk för samhällsstörning och därför aktiverade bered-
skapsplanen. 

Krisarbetet försvårades till en början av formella murar mellan olika 
aktörer, inom och utom kommunen, t.ex. mellan kommunen, räddnings-
tjänsten och landstinget. Efterhand ledde händelsen emellertid till ett 
unikt samarbete mellan polis, barnpsykologer och socialsekreterare, vil-
ket sannolikt bidrog starkt till att man kunde lösa mordet. 
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Händelsen kom att påverka kommunen och dess invånare under lång 
tid, vilket också uppmärksamheten i media bidrog till. I ett par års tid 
efter mordet pågick stödarbete från socialtjänsten [70].

Katastrofer med svenskar utomlands 
Estonias förlisning hösten 1994
När passagerarfartyget Estonias förliste hösten 1994 tog det bara 25 mi-
nuter från nödanropet tills det att fartyget hade försvunnit ner i djupet. Av 
de 989 passagerarna miste 852 livet – 501 av dessa var svenskar. 

Dödsoffren kom från orter runt om i landet och händelsen var i den 
meningen en nationell katastrof. Några kommuner, exempelvis Borlänge, 
Norrköping och Vilhelmina, drabbades särskilt hårt eftersom det från 
dessa orter hade arrangerats gruppresor för personal inom kommunernas 
verksamheter. Det fanns arbetsplatser som förlorade nästan all personal. 

Den utredning som gjordes efter händelsen, SOU 1999:48 Lära av Es-
tonia, visar på flera brister i det offentliga Sveriges bemötande av över-
levande och anhöriga. Anhöriga och överlevande har uttryckt att de ställ-
des åt sidan, att de saknade inflytande i frågor som betydde mycket för 
dem och som påverkade deras möjligheter att gå vidare i sitt sorgearbete. 
Hanteringen av bärgningsfrågan är ett annat exempel som väckt starka 
känslor och som bidragit till den förtroendeklyfta som uppstod mellan 
myndigheter och de berörda [71].

Flodvågskatastrofen i Sydostasien julen 2004
I förhållande till sin befolkning var Sverige det land i Europa som drab-
bades hårdast i samband med flodvågskatastrofen i Sydostasien. Flodvåg-
skatastrofen ledde till att 543 svenskar från 113 kommuner miste livet. 
Ungefär en fjärdedel av dessa var barn under 18 år. På grund av den om-
fattning som katastrofen fick och erfarenheterna från tidigare katastrofer, 
främst Estoniakatastrofen, beslutade regeringen att tillsätta ett nationellt 
råd för samordning av myndigheternas information dit överlevande och 
anhöriga kunde vända sig för att få vägledning och information. Rådet var 
verksamt under cirka ett år [72]. 

Även om det mesta stödet kom från de närstående visade katastrofen 
också på betydelsen av att det finns ett väl uppbyggt kontaktnät mellan 
socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård, frivilligorganisationer och tros-
samfund, för att snabbt komma igång med stödinsatser. Samtalsstöd i 
grupp var en av de stödformer som efterfrågades och som i huvudsak till-
handahölls av frivilligorganisationer, såsom Röda Korset, Rädda Barnen, 
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Bris, Referenspunkt Ersta och Svenska kyrkan. När det gäller stödet till 
barn och ungdomar var skolor och förskolor också viktiga aktörer [50]. 

Vid katastrofen miste 15 barn båda sina föräldrar, vilket blev mycket 
märkbart i några kommuner och stadsdelar. I Beredskapsplan för skolan – 
vid kriser och katastrofer, refererar Atle Dyregrov till en större undersök-
ning efter diskotekbranden i Göteborg som visade att ungefär en fjärdedel 
av de överlevande ungdomarna antingen hade slutat skolan eller tvingats 
gå om en årskurs. De flesta tyckte att skolarbetet kändes svårare, särskilt 
när det gällde ämnen som matematik, fysik och grammatik som krävde 
mer koncentration. Med kunskapen om att traumatiska situationer påver-
kar barn och ungdomars förmåga till inlärning, finns det både humanitära 
och pedagogiska skäl att se till att barn och unga får adekvat hjälp och 
stöd efter allvarliga händelser [28]. 

Som en följd av de svenska erfarenheterna av flodvågskatastrofen har 
Sverige bildat en snabbinsatsstyrka och en stödstyrka. Utrikesdeparte-
mentets snabbinsatsstyrka har till uppgift att förstärka utlandsmyndighe-
ten på plats vid allvarliga kriser eller katastrofer. Stödstyrkan har bl.a. till 
uppgift att hjälpa nödställda med sjukvård, krisstöd och information och 
att bedöma behovet av hjälp från Sverige samt planera för förstärkning. 
Stödstyrkan har byggts upp i samarbete mellan dåvarande Räddnings-
verket, Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Svenska Röda Korset, Rädda 
Barnen och Svenska kyrkan. Både stödstyrkan och insatsstyrkan var ak-
tiva under Libanonkrisen.

Statens ansvar för att bistå svenskar vid kris- och katastrofsituationer 
utomlands har också utretts i SOU 2008:23 Konsulär katastrofinsats. Er-
farenheterna från flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004 har visat att det 
främst handlade om att evakuera skadade och oskadade från katastrof-
området, transportera hem avlidna, samt att bistå med sjukvård, mat och 
inkvartering.

Att det är en angelägen fråga som kan komma att beröra många män-
niskor blir tydligt av det bakgrundsmaterial som utredningen har tagit 
fram. Av det framgår att cirka en halv miljon svenskar bor och arbetar 
tillfälligt eller varaktigt i andra länder. Därutöver befinner sig uppskatt-
ningsvis 200 000 svenskar på resa utomlands, varje månad. 

Utredningen betonar att det som ska vara avgörande för statens ansvar 
är händelsens karaktär, följder och omständigheter. Det betyder att det 
exempelvis handlar om: 
• händelser i utlandet som går utöver det vanliga konsulära biståndet,
• oförutsedda situationer där den enskilde oförskyllt har hamnat i situa-

tionen,
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•	 humanitära katastrofinsatser som syftar till att rädda enskilda männis-
kors liv och att minska lidande, och 

•	 att det ska vara praktiskt möjligt att genomföra en katastrofinsats. 

Evakueringen från kriget i Libanon sommaren 2006
Som en följd av kriget i Libanon sommaren 2006, beslutade regeringen 
om evakuering av svenska medborgare till Sverige. De evakuerade an-
lände med flyg till Arlanda flygplats i Sigtuna kommun, Landvetters flyg-
plats i Härryda kommun och Sturups flygplats i Svedala kommun. När 
evakueringen från Libanon var avslutad hade cirka 8 400 personer anlänt 
till Sverige, varav flertalet anlände via Arlanda. 

Personal från socialtjänsten i flygplatskommunerna och från angräns-
ande storstadskommuner, liksom personal från landstingen, fanns på flyg-
platserna och tog hand om de som anlände. Många av de evakuerade 
behövde praktisk eller ekonomisk hjälp för övernattning, mat och vidare-
transport till andra kommuner. När många människor behöver hjälp och 
stöd samtidigt, såsom var fallet vid mottagandet efter evakueringen, får 
prövningen av de enskildas behov lov att anpassas efter vad som är möj-
ligt i den aktuella situationen. 

Regeringen hade gjort utfästelser om hjälp för att de evakuerade skulle 
komma hem. Vad som avsågs med begreppet ”komma hem” visade sig 
vara möjligt att tyda på fler än ett sätt. Inledningsvis ledde det till osä-
kerhet både för flygplatskommunerna och för mottagande kommuner om 
vem som skulle svara för de kostnader som uppstod i samband med resor 
och boende. Först efter några dagar meddelade regeringen att man skulle 
ersätta kommunerna för utlägg som de haft för de evakuerade, t.ex. resor 
inom landet, logi och måltider. 

Socialtjänstlagen ger entydigt vistelsekommunen ansvaret för dem 
som vistas där (2 kap. 2 § SoL). Den som inte själv kan tillgodose sina 
behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin 
försörjning och för sin livsföring i övrigt. 

Kommunerna kan omöjligen förebygga en sådan händelse som Liba-
nonevakueringen och de kan heller inte påverka de ökade utgifter som det 
leder till. Sigtuna kommun har uppskattat sina kostnader till drygt en halv 
miljon kronor avseende löner för extrapersonal på Arlanda flygplats. Det 
är betungande utgifter för en liten kommun. Kommunen har ansökt hos 
regeringen om att få ersättning för dessa merkostnader, men ansökning-
arna har hittills avslagits [73].



124

Erfarenheter från inträffade händelser 

Influensapandemier
Influensapandemier har drabbat världen med oregelbundna intervall, åt-
minstone sedan 1500-talet. En pandemi är en epidemi som får spridning 
över stora delar av världen. De tre pandemier som ägt rum under 1900-ta-
let har uppvisat stor variation när det gäller sjuklighet och dödlighet. Ge-
mensamt för dessa pandemier är att ett stort antal människor insjuknat 
samtidigt under sex till åtta veckor, varefter infektionen fortskridit i min-
dre omfattning under flera månader. Influensan återkom sedan i flera vå-
gor. Insjuknandefrekvensen har varierat mellan 15 och 80 procent [74].

Spanska sjukan 1918–1920
Under slutfasen av första världskriget inträffade Spanska sjukan, som är 
den influensaepidemi som hittills skördat flest dödsfall. Viruset spreds 
snabbt och ungefär en tredjedel av jordens befolkning insjuknade. En 
stor andel unga patienter utvecklade bakteriella lunginfektioner som inte 
kunde behandlas på den tiden, eftersom antibiotika ännu inte fanns till-
gängligt. Andra fick direkta viruseffekter som ledde till lungödem och 
blödningar i lungvävnaden. De flesta dödsfallen inträffade sex till elva 
dagar efter insjuknandet. En stor del av dem som avled var unga vuxna, 
vilket skiljer denna epidemi från andra influensasjukdomar, som vanli-
gen främst drabbar äldre personer och barn. Enbart i Sverige avled drygt 
34 000 personer till följd av Spanska sjukan, och man har beräknat att 
20–50 miljoner människor dog i sviterna av influensan. Det betyder att 
Spanska sjukan skördade många fler liv än första världskriget. 

Mellan 23 och 50 procent av den svenska befolkningen insjuknade och 
på en del orter i norra Sverige insjuknade 75 procent av invånarna. Till-
gången på medicinsk sakkunskap var mycket låg, eftersom det rådde akut 
brist på läkare och sjuksköterskor. Med så många insjuknade personer, 
varav de flesta i arbetsför ålder, och så många dödsfall, måste påfrest-
ningarna på samhället ha varit oerhörda, särskilt som ingen bot fanns att 
få mot sjukdomen [74]. 

Asiaten 1957–1958
Den influensaepidemi som fick namnet Asiaten, utbröt i norra Kina i maj 
1957. Den spreds vidare över världen under sommaren och först i okto-
ber hade smittan nått Skandinavien. Det största antalet insjuknade per-
soner i Sverige noterades i början av november, därefter avtog epidemin 
och faran ansågs vara över i maj 1958. Statistik från sjukkassan visar på 
en översjuklighet på minst 15 procent av befolkningen under september 
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1957 till april 1958. Medicinalstyrelsen uppskattade antalet insjuknade 
till cirka en miljon personer. Dödligheten var förhållandevis låg (0,25 
procent) och den vanligaste dödsorsaken var lunginflammation. 

Den omfattande sjukfrånvaron påverkade samhället, men det fanns 
betydande arbetskraftsreserver att sätta in. Extrapersonal kallades in till 
Postverket och med hjälp av pensionerade lärare kunde skolorna i stort 
sett hållas öppna. Stockholms Spårvägar reducerade trafiken, sjukkassor-
na hade betydande personalbrist och man införde permissionsförbud för 
värnpliktiga. På sjukhusen infördes besöksförbud, antalet hembesök öka-
de kraftigt och intagningen av patienter på Karolinska Sjukhuset minska-
des på grund av att en stor del av personalen insjuknat. Medicinalstyrel-
sen utfärdade ”Råd till allmänheten i influensatider” som publicerades i 
dagspressen, med en redogörelse av sjukdomens förlopp, vad man skulle 
göra om man smittats och åtgärder för hur man skulle försöka undvika att 
bli smittad. 

Tillgången på vaccin var knapp, varför endast personer i nyckelpositio-
ner vaccinerades: epidemisjukhusens personal, hemvårdande sjukvårds-
personal, ambulanspersonal, poliklinisk personal och trafikpersonal inom 
Spårvägen. Efterhand gavs också vaccin till riskgrupper t.ex. personer 
med svår hjärt- lungsjukdom. 

Den stora sjukfrånvaron gjorde att Asiaten blev kostsam för samhället. 
Kostnaden beräknades till 130 miljoner kronor och på Statens Bakterio-
logiska Laboratorium menade man att den kostnaden kunde ha halverats 
om man genomfört en fullstädig vaccination [74]. 

Hongkonginfluensan 1968–1970
I juli 1968 insjuknade en halv miljon människor i influensa i Hong Kong. 
Sverige drabbades av den första vågen av Hongkonginfluensan under 
vintermånaderna 1969, och en andra kraftigare pandemivåg svepte över 
landet vid årsskiftet 1969/1970. Jämfört med Asiaten var det färre som 
insjuknade och färre som dog. 

Influensans konsekvenser för samhället tycks ha varit relativt små. 
Sjukvården blev överlastad, man fick skjuta upp operationer och införa 
besöksförbud, men i övrigt finns ingen större påverkan på samhället under 
pandemin – inga skolor behövde stängas och allmänna kommunikationer 
kunde fortgå. Regeringen fick ta emot viss kritik för dålig beredskap, där 
man menade att en bättre tillgång till vaccin tidigare skulle ha minskat 
antalet insjuknade [74]. 
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Fågelinfluensan vintern 2006
Redan för 100 år sedan upptäcktes fågelinfluensa och sjukdomen har se-
dan dess brutit ut i olika virusvarianter runt om i världen. När fågelin-
fluensan i februari 2006 närmade sig Sverige fick det starkt genomslag 
i medierna eftersom denna variant av influensaviruset hade lett till att 
även människor smittats när de haft nära kontakt med sjuka djur. Många 
oroliga människor kontaktade svenska myndigheter med ansvar för män-
niskors och djurs hälsa. Som exempel kan nämnas att Jordbruksverket 
besvarade cirka 500 samtal per dag i mitten av februari 2006.

Det ökade trycket från allmänhet och medier ledde fram till ett beslut 
om att starta en gemensam upplysningstjänst för ett antal myndigheter. 
De myndigheter det gällde var Socialstyrelsen, Jordbruksverket, Smitt-
skyddsinstitutet, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Livsmedelsverket, 
Tandvårds- och läkemedelsverket, Arbetsmiljöverket, Krisberedskaps-
myndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting. Man inrättade där-
för en telefonitjänst – en telefoncentral – med generösa öppettider dit 
allmänheten kunde ringa gratis. Frågorna skickades till sakkunniga som 
returnerade svaret till centralen. Som komplement ordnades en gemen-
sam webbplats där berörda myndigheter lämnade information om hur 
samhället hanterade fågelinfluensan och vem som gjorde vad. 

En av de första uppgifterna var att skapa en gemensam lista över van-
ligt förekommande frågor och svar, en s.k. FAQ-lista (frequently asked 
questions). Resultatet blev 150 gemensamma frågor och svar som fanns 
tillhands för telefoncentralen och som publicerades på webbsidan. Varje 
fråga–svar länkades till ansvariga myndigheter för den som önskade mer 
information. Med FAQ-listan som grund besvarades 95 procent av all-
mänhetens frågor av telefoncentralen i Piteå. Ett omedelbart resultat var 
också att ansvariga myndigheters telefonväxlar avlastades. 

Smittspridningen blev inte så omfattande som man först befarade. Som 
en service till allmänhet och media valde myndigheterna ändå att upp-
rätthålla telefonitjänsten och webbsidan även efter det att faran var över 
[42]. 

Terrorattacker mot allmänna kommunikationer
Terrorbombning i Madrid våren 2004
Sammanlagt tio bomber sprängdes på fyra olika tåg i Madrid inom lop-
pet av några minuter, morgonen den 11 mars 2004. Sprängladdningarna, 
som placerats i ryggsäckar och sportbagar ombord på tågen, utlöstes via 
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alarmfunktionen på mobiltelefoner. Ytterligare fyra bomber var förbered-
da men detonerade aldrig eftersom timern var inställd tolv timmar senare. 
Totalt 191 personer dödades och fler än 1 500 skadades. Resurser från 
flera kommuner i regionen behövde tas i bruk, vilket i sin tur ledde till att 
både den regionala och den nationella ledningsnivån aktiverades – något 
som aldrig tidigare hade skett i Spanien. 

Det största sjukhuset hade ingen planering för psykologiskt och socialt 
stöd till drabbade och anhöriga i sin katastrofledningsplan. Det innebar i 
sin tur att det inte fanns någon planering för vare sig lokaler eller anhöri-
ginformation. På sjukhusen blev trycket från de anhöriga så stort att man 
beslöt att bryta mot sekretessen genom att läsa upp namn på de skadade 
varje halvtimme och att då bryta mot sekretessen. Senare beslutade inri-
kesministeriet att lägga ut patientlistorna på en särskild webbsida. 

Drabbade barn och ungdomar visade till en början inget behov av psy-
kologiskt krisstöd, men när en mobil enhet började besöka skolor ökade 
antalet besök kraftigt, liksom när man öppnade eftermiddagsmottagning-
ar i de svårast drabbade områdena. Ett år efter händelsen var dessa mot-
tagningar alltjämt öppna [75].

Terrorattack mot tunnelbanan i London sommaren 2005
På morgonen den 7 juli 2005 inträffade de första självmordsbombning-
arna någonsin i Västeuropa. Tre tunnelbanetåg sprängdes samtidigt och 
ytterligare ett tåg efter någon timme. Sammanlagt 56 människor dödades 
av attentatet och 755 människor skadades.

Den allmänna bedömningen är att hanteringen av terrorattentatet var 
lyckad och att den därför ger värdefulla lärdomar för Sveriges del. De brit-
tiska myndigheterna hade före händelsen lagt ner tid och kraft på att öva 
och planera inför kriser och stora terrordåd. Man hade genomfört samver-
kansövningar med myndigheter, samverkansforum samt de privata företag 
som driver kollektivtrafiken. De gemensamma övningarna hade gett posi-
tiva spin-off-effekter genom att man lärt känna varandra och lärt sig an-
vända samma terminologi, så att onödiga missförstånd kunde undvikas. 

I Sverige förordas likhetsprincipen när det gäller krishantering. Hante-
ringen i England visade att man på det strategiska planet kan komma långt 
med planering och strukturer samt kunskap i form av erfarenheter och 
inarbetade rutiner. I det operativa arbetet på skadeplatserna organiserades 
dock arbetet på annat sätt än enligt de vanliga rutinerna och krisplanerna. 
Rapportförfattarna menar att det krävs utrymme för kreativ improvisation 
och att man möjligen borde omvärdera likhetsprincipen [76].
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Konsekvenser av klimatförändringar
Den senaste tioårsperioden är den varmaste som hittills registrerats i Eu-
ropa. När klimatet blir varmare ökar risken för extremt väder i form av 
köldrekord, värmeböljor, torrperioder, översvämningar och kraftiga vin-
dar. Under åren 2001–2004 steg genomsnittstemperaturen i Europa med 
nästan en grad jämfört med perioden 1961–1990. Den största förändring-
en har skett under vintern [77].

En värmebölja är en period på tre eller flera dagar med en lufttempera-
tur som överstiger 32,2 grader Celsius. Under sommaren 2003 dog drygt 
30 000 människor i södra Europa till följd av långvarig värme. Det var 
främst nyfödda, äldre personer och personer med hjärt- och lungsjukdo-
mar som drabbades. Värmeslag inträffar när kroppens förmåga att reglera 
temperatur slås ut, vilket innebär att svettningen upphör. 

Klimatförändringen kan komma att påverka folkhälsan i både posi-
tiv och negativ riktning. Man kan förutspå att köldrelaterade besvär och 
sjukdomar avtar, men att värmerelaterade besvär ökar. För Sveriges del 
kan det leda till en ökad spridning av fästingar. Pollenallergierna kommer 
sannolikt att öka p.g.a. förändrade växtsäsonger och p.g.a. att en ökad 
koldioxidhalt leder till ökad förekomst av pollen, kvalster och mögel. En 
ökad bildning av marknära ozon kan också ge andningsrelaterade besvär 
[78]. 

En konsekvens av klimatförändringen kan bli en omfattande migration 
till Nordeuropa och Sverige, eftersom många platser i södra Europa och 
främst på södra halvklotet riskerar att bli obeboeliga p.g.a. ökad dygns-
temperatur. 

Klimatförändringarna kan också påverka samhällets infrastruktur, bl.a. 
elförsörjning, telekommunikationer och transportsystem, vilket kan för-
sämra samhällets förmåga att ge stöd och hjälp till utsatta och sårbara 
grupper såsom äldre, personer med funktionshinder och barn. 



Del 6.  
Förkortningar, termer och källor 
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Förkortningar som rör lagstiftning 
AML Arbetsmiljölagen 
BrB Brottsbalken 
HSL Hälso- och sjukvårdslagen 
FSO Förordningen om skydd mot olyckor
KL Kommunallagen 
LXO Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
FXO Förordningen om kommuners och landstings åtgärder inför och 

vid extraordinära händelser och höjd beredskap
LSO Lagen om skydd mot olyckor
LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
LVU Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
LYHS Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
PL Polislagen 
RF  Regeringsformen
SekrL Sekretesslag 
SoL  Socialtjänstlag 
TF Tryckfrihetsförordningen

En lag som nämns vid ett flertal tillfällen i texten är lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap. Efter kontakter med Försvarsdepartementet 
och KBM har det framkommit att det ännu inte finns någon allmänt ac-
cepterat förkortning på lagen och att samma förhållande gäller för mot-
svarande förordning (2006:637) om åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. 

I löpande text används i vägledningen beteckningen lagen/förord-
ningen om extraordinära händelser medan förkortningarna LXO/FXO 
används när det rör sig om hänvisning till en särskild bestämmelse. 
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Övriga förkortningar 
ASS Akut stresssymdrom
CRISMART Crisis Management Research and Training
Dir.  Kommittédirektiv
FRG Frivilliga resursgrupper
FÄ Farliga ämnen
KASAM Känsla av sammanhang
KBM  Krisberedskapsmyndigheten
MSB  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Prop.  Proposition
PTSS Posttraumatiskt stressymdrom
RPS Rikspolisstyrelsen
RB Rädda barnen
SAM  Systematiskt arbetsmiljöarbete
SK  Svenska Kommunförbundet 
SOU  Statens offentliga utredningar
SKL Sveriges Kommuner och Landsting
SSM Strålsäkerhetsmyndigheten
SRK Svenska röda korset
SST  Nämnden för statsbidrag till trossamfund 
SUV Skydd, undsättning och vård
ÖCB  Överstyrelsen för civil beredskap 
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Definitionerna nedan är hämtade från Socialstyrelsens termbank om inget 
annat anges.

Allvarlig händelse
Samlingsterm för händelser som är så omfattande eller allvarliga att re-
surserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt.

Extraordinär händelse
En händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning 
eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunk-
tioner och som kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett lands-
ting (1 kap. 4 § LXO).

Katastrof
Allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande 
till det akuta behovet och belastningen är så hög att normala kvalitetskrav 
trots adekvata åtgärder inte längre kan upprätthållas.

Kris
En händelse som drabbar många människor och stora delar av samhäl-
let och hotar grundläggande värden och funktioner. Kris är ett tillstånd 
som inte kan hanteras med normala resurser och organisation. En kris 
är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga och att lösa krisen kräver 
samordnade åtgärder från flera aktörer. 4

Krisberedskap 
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. 5 

Krisberedskapsförmåga
Krisberedskapsförmåga är ett sammanfattande begrepp för krislednings-
förmåga, operativ förmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att 
motstå allvarliga störningar. 

4 Proposition 2007/08:92 Stärkt beredskap – för säkerhets skull
5 4 § förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap 
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Krisledningsförmåga
Förmågan inom ett verksamhets- eller ansvarsområde att vid allvarliga 
störningar leda den egna verksamheten, fatta beslut inom eget verksam-
hets- eller ansvarsområde, sprida snabb, korrekt och tillförlitlig informa-
tion och vid behov kunna samverka i samordning och koordinering med 
andra aktörer och deras åtgärder.

Krisstöd
Sammanfattande benämning på stödjande åtgärder som kan ges till drab-
bade vid en allvarlig händelse.6

Operativ förmåga
Förmåga inom ett verksamhets- eller ansvarsområde att snarast påbörja 
åtgärder för att hantera eller medverka i hanteringen av konsekvenserna 
av inträffade händelser, genomföra de åtgärder som krävs för att avhjälpa, 
skydda och lindra effekterna av det inträffade.7 

PKL-grupp
Ledningsgrupp inom landstinget med uppgift att leda och samordna häl-
so- och sjukvårdens psykologiska, sociala och psykiatriska stödinsatser 
till drabbade, närstående och personal vid allvarlig händelse. 

Riskanalys
Systematisk identifiering och bedömning av risker i ett visst samman-
hang.

Samhällsviktig verksamhet
En verksamhet är samhällsviktig ur ett krisberedskapsperspektiv om den 
uppfyller det ena eller båda av följande villkor:
•	 Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller 

tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort 
tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.

6 Definitionen ännu inte fastställd i Socialstyrelsens termbank
7 Proposition 2007/08:92 Stärkt beredskap – för säkerhets skull 
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•	 Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan 
inträffad händelse ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så 
små som möjligt. 

Stor olycka
Allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande 
till det akuta behovet, men där det genom omfördelning av resurser och 
förändrad teknik är möjligt att upprätthålla normala kvalitetskrav.
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Betänkanden från riksdagsutskott och annat material  
från Sveriges Riksdag
Försvarsutskottets betänkande 2001/02:FöU10. Samhällets säkerhet och bered-
skap

Regeringsbeslut
Regeringsbeslut Fö2006/2843/CIV. Uppdrag avseende bedömning av samhällets 
samlade krisberedskaps- respektive försvarsförmåga från och med 2007. 
Regeringsbeslut Fö2008/1937/SSK. Indikatorer på krisberedskapsförmåga och 
mall för förmågebedömningar 

Propositioner
Prop. 1979/80:1 Om socialtjänsten
Prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap
Prop. 2001/02:184 Extraordinära händelser i kommuner och landsting 
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