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Abstrakt: 
Detta arbete syftar till att undersöka vilka förändringar den svenska hälso- och sjukvårdens 

beredskapsförmågor har genomgått under en dryg 30års period mellan 1980-tal fram till idag 

samt att identifiera vilka utmaningar hälso- och sjukvården och även samhället ställs inför 

gällande säkerhets- och beredskapsfrågor. Samverkan upplevs som den största utmaningen 

och förmågan att se svensk beredskap ur dess helhet. Aktörers förmåga att identifiera sig 

själva och andra aktörer som delar i en enhet måste förbättras. Ekonomiska faktorer är också 

avgörande där strävan efter ekonomisk effektivitet begränsar och försvårar beredskap och 

säkerhetsförberedande arbete inom Sveriges hälso- och sjukvård. 

Nyckelord: Säkerhet, säkerhetisering, krishantering, beredskap, hälso- och sjukvård, 

krisberedskap, krigsberedskap, ekonomisk effektivitet, samverkan  
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1. Inledning 
 

Den 18e februari 2012 publicerade DN en ledare som löd under rubriken ”Katastrofplan – vår 

beredskap är usel”¨
1
. Artikeln berörde ett tidigare seminarium hos Folk och Försvar där 

svensk livsmedelsförsörjning och dess sårbarheter behandlades. Med artikeln menar man på 

att den svenska beredskapsplaneringen upphörde med kalla kriget. Skribenten menar också att 

utvecklingen av svensk beredskap är en trög och långsam process.  

Media rapporterar regelbundet om resursbrister och påfrestningar i samhällsviktig verksamhet 

som hälso- och sjukvård, omsorg och räddningstjänst. Om daglig verksamhet är svår och 

påfrestande innebär det att situationen blir ännu jobbigare och ohållbar i händelse av kris eller 

katastrof. Jag upplever att människor i stort inte har en uppfattning och förståelse om vad 

krishantering och beredskap innebär och kunskapen om samhällets sårbarheter är också 

förhållandevis låg. Det finns en känsla av att ”det där kan inte hända oss” men kriser, 

katastrofer och stora påfrestningar kan visst drabba oss och det kommer det också att göra 

inom en framtid. Därför måste samhället också ha en fullgod beredskap för att hantera 

väntade och oväntade händelser oavsett dess natur.  

Mina intentioner med detta arbete är att belysa samhällets beredskap och de sårbarheter och 

utmaningar som beredskapen ställs inför. Min uppfattning är att svenska beredskapsförmågor 

inte är så goda som de bör vara. Jag vill genom detta arbete ta reda på om min uppfattning 

stämmer och i så fall identifiera vad svårigheterna beror på. Jag har valt att avgränsa mig till 

att titta på hälso- och sjukvårdens beredskap för att hälsa är en av de essentiella byggstenarna 

för människans säkerhet och överlevnad. Syftet är att studera svenska beredskapsförmågor ur 

ett sjukvårdsperspektiv och undersöka hur det har förändrats över tid med utvecklingen från 

krigsberedskap till krisberedskap. Syftet är också att identifiera styrkor och svagheter i den 

nuvarande beredskapen samt att kort diskutera och reflektera över den nuvarande dynamiken 

för sjukvårdsberedskap. Arbetet kommer utgå från följande frågeställningar: 

 Hur har den svenska sjukvårdsberedskapen förändrats från krigsberedskap till 

krisberedskap?  

                                                           
1
 http://www.dn.se/ledare/signerat/katastrofplan-var-beredskap-ar-usel (hämtad 2013-04-03) 

http://www.dn.se/ledare/signerat/katastrofplan-var-beredskap-ar-usel
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- Hur har hotbilden förändrats? 

- Vilka beredskapsorganisatoriska förändringar har genomförts? 

- Vilka är de största skillnaderna/likheterna mellan då och nu?  

 Vad finns det för uppfattningar om hälso- och sjukvårdens beredskap idag? 

– Vilka är de största utmaningarna? 

– vad finns det för brister? 

De två övergripande frågeställningarna Hur har den svenska sjukvårdsberedskapen förändrats 

från krigsberedskap till krisberedskap? och Vad finns det för uppfattningar om hälso- och 

sjukvårdens beredskap idag? Kommer att besvaras genom två olika delar. Den första frågan 

med tillhörande underfrågor hör främst till den första delen av arbetet, kapitel 4, som är 

utformad som en fallstudie om hälso- och sjukvårdens beredskap och dess förändring från 

början av 80-talet fram till idag. Den andra frågan med tillhörande underfrågor kommer 

besvaras i del två, kapitel 5, som är en enkätstudie baserad på beredskaps- och 

säkerhetssamordnare inom Sveriges olika landsting.   

2. Metod 
 

Arbetet är uppdelat i två delar. Den första delen är utformad som en upptäcktsstyrd fallstudie 

där syftet är att utforska hur den svenska beredskapsorganisationen för hälso- och sjukvården 

har förändrats över tid samt jämföra den beredskapsorganisation som fanns under kalla kriget 

mot den organisation man har idag. Slutligen ska jag beskriva den förändring som skett
2
. 

Den andra delen utgörs av en kvalitativ enkätstudie för att identifiera åsikter kring 

sjukvårdsberedskapens förhållanden och dess svårigheter och utmaningar. Kvalitativa 

enkätstudier med öppna frågor leder till många olika svar som kan vara mer eller mindre 

utförliga. Genom denna metod kan man åskådliggöra viktiga och kanske avgörande 

synpunkter för arbetet
3
. Jag har av denna anledning valt att genomföra enkäten utifrån detta 

tillvägagångssätt.  

                                                           
2
 M. Denscombe, 2009, Forskningshandboken sid 63  

3
 Mc Millan & Weyers, 2010, Studera smart – så lyckas du med uppsatser och rapporter sid. 129 
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Öppna frågeställningar innebär att frågan utformas på ett sådant sätt att jag som forskare inte 

påverkar respondentens svar och avgränsar svarsmöjligheten. Frågan ska kunna besvaras så 

fritt och brett som möjligt
4
. De frågeställningar som har använts återfinns i bilaga 1. 

Respondenterna har valts ut med en kombination av ett subjektivt och ett slumpmässigt urval. 

Urvalet har varit subjektivt i den mening att jag valde att endast kontakta personer inom 

landstingsverksamhet som jobbar dagligdags med beredskaps- och säkerhetsfrågor, dvs. 

beredskapssamordnare inom landstinget. Detta val har gjort med baktanken att dessa personer 

har en både djup och bred kunskap kring beredskapsfrågor inom hälso- och sjukvård som 

också är av avgörande betydelse för undersökningen
5
. Det slumpmässiga urvalet har 

genomförts genom att respondenterna slumpmässigt valts ut från Stockholms läns Landsting 

och Sveriges Kommuner och Landstings databaser och kontaktlistor över beredskaps- och 

säkerhetssamordnare. I dessa kontaktlistor fanns inte alla landsting representerade men jag 

upplever ändå att variationen av de utvalda ändå speglar svenska förhållanden för 

beredskapen. Mer detaljerad beskrivning av respondenter finns i inledande stycken kapitel 5. 

För säkrandet av personlig integritet och anonymitet har jag givetvis följt Personuppgiftslagen 

(1998:204) samt vetenskapsrådets dokument god forskningssed (vetenskapsrådets rapportserie 

1:2011).  

Enkäten är utformad med 6 öppna frågeställningar (se bilaga). Frågeformuläret utformades 

som ett formulär via e-post. För att möjliggöra en ökning av svarsfrekvensen fick jag tillåtelse 

av dåvarande praktikplats på Locum AB, att använda en mejladress från företaget. (Locum är 

en del av Stockholm läns landsting och verkar också inom beredskapsfrågor rörande 

infrastrukturell säkerhet för sjukvården). 

Enkäten är också utformad som en småskalig undersökning där Denscombe uppmanar att 

storleken på urvalet inte bör vara under 30 personer
6
, jag har därför valt att skicka ut enkäten 

till 33 personer enligt de urvalsgrunder som presenterats ovan. Av de 33 tillfrågade inkom 17 

svar.   

                                                           
4
 Mc Millan & Weyers, 2010,  sid 117 

5
 M. Denscombe, 2009, sid 37 

6
 Ibid. Sid. 51 
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Jag har slutligen valt att analysera fallstudien och enkäten utifrån Köpenhamnsskolan och 

säkerhet baserat på tre olika referensobjekt, statlig säkerhet, samhällelig säkerhet och 

mänsklig säkerhet. Jag har också valt att belysa ekonomisk säkerhet då jag anser det vara av 

relevans för undersökningen. Ekonomisk säkerhet är dock inget referensobjekt utan snarare en 

säkerhetssektor. Syftet är att identifiera vilket säkerhetsperspektiv som är mest applicerbart på 

den nuvarande beredskapsorganisationen. 

2.1 Material och källkritik 
Materialet till fallstudien utgörs främst av propositioner fakta från myndigheter men också av 

en bok om hälso- och sjukvården i krig av bl.a. Gunnar Wennström. Denna bok beskriver 

resurser för hälso- och sjukvården under krigsberedskapstiden (80-tal) men det saknas källor i 

boken. Författarna till de olika kapitlen representeras av socialstyrelsen, överstyrelsen för 

ekonomiskt försvar, försvarets sjukvårdsstyrelse och Landstingsförbundet. Boken är också 

ämnad att vara en handbok för hälso- och sjukvården i krig och jag anser att bristen på 

källförteckning i boken avvägs med författarnas bakgrund och bokens syfte.  

Jag har också använt mig av nyhetskällor men endast för att beskriva händelser som relaterar 

till viktiga synpunkter i enkätstudien. Jag upplever inte att dessa nyhetskällor påverkar 

resonemang i arbetet eller dess legitimitet. 

2.2 Avgränsning 
Till att börja med har jag avgränsat mig i den svenska beredskapsorganisationen genom att 

titta på hälso- och sjukvårdens beredskapsorganisation. Området är ändå väldigt komplext och 

stort vilket har inneburit att jag endast belyst beredskapsorganisationen utifrån generella 

principer. En djupgående beskrivning av beredskapens beståndsdelar skulle vara alldeles för 

stort för detta arbete. Jag har istället valt att låta enkätstudien ta en större plats i helheten än 

vad jag tänkt från början och på så vis beskriva och gestalta en något mer djupgående bild av 

sjukvårdens beredskapsförmågor.  

 

2.4 Tidigare forskning och studiens bidrag 
Genom sökningar på diva-portal.org har jag hittat 3 uppsatser som rör sig nära mitt eget 

ämnesval men där ingen av dem som direkt berör sjukvårdens beredskapsförmågor. Jag kan 

därför bidra med att belysa beredskapsfrågan ur ett nytt perspektiv genom att titta på 
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beredskapen utifrån ett sjukvårdsperspektiv och samtidigt bygga vidare på säkerhetsforskning 

genom att belysa sjukvårdsberedskapen utifrån olika referensobjekt för säkerhet. 

 

3. Teori 

 

Kalla krigets upplösning med en avsaknad av den traditionella militära konflikten blev 

startskottet för ett vidgat säkerhetsbegrepp. Köpenhamnsskolan är en teori som på ett 

beskrivande sätt förklarar koncepten bakom vidgningen av säkerhet. Det essentiella målet 

med säkerhet är frihet från hot och aktörers förmåga till överlevnad. Köpenhamnsskolan 

fokuserar inte på att identifiera olika hot och dess natur, snarare handlar teorin om att förstå 

hur konceptet av säkerhet konstrueras, påverkas och förändras beroende på hur 

säkerhetsaktörer talar och tänker kring säkerhet och vad aktörerna har för förutsättningar, 

natur och omgivning. Konceptet bakom säkerhet är inte skrivet i sten utan en individuell 

företeelse som innebär att en aktörs uppfattning av säkerhet, aldrig kommer vara den samma 

som för någon annan. Köpenhamnsskolan är en vidgande säkerhetsteori i och med att de 

förflyttar fokus från den traditionella bilden av staten som det enda betydande 

referensobjektet för säkerhet till att inkludera en variation av referensobjekt som existerar 

både över, längst med och under staten. Utöver det förflyttar Köpenhamnsskolan fokus från 

en rent militär hotbild till att även belysa andra kategoriseringar av hot, även kallade 

säkerhetssektorer, så som ekonomiska, miljömässiga, samhälleliga och politiska hot. Staten 

ses fortfarande som en avgörande aktör för säkerhet men teoretiker inom Köpenhamnsskolan 

har på senare tid även börjat resonera att samhället spelar en minst lika avgörande roll. Men 

Köpenhamnsskolan väljer medvetet att se förbi individens behov av säkerhet. Istället har det 

utvecklats som en egen teori inom säkerhetsstudier kallat Human Security.   

Teorin kan ses som en kritisk säkerhetsteori som ifrågasätter det statcentrerade perspektivet 

på säkerhet och belyser istället individer som referensobjekt.  Konceptet dök först upp i 

kapitel två av 1994 års UNDP Human Development Report ”new dimensions of human 

security”. ”Human Security” skulle vara ett nytt sätt att se på FN:s olika åtaganden, ett nytt 
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par glasögon. Konceptet syftade också till att belysa hot på ett nytt sätt och igenkännandet av 

svårigheter som tidigare inte räknats som hot
7
.  

”Human Security means, ’first, safety from such chronic threats as hunger, disease and 

repression. And second, in means protection from sudden and hurtful discriptions in the patterns 

of daily life – whether in homes, in jobs or in communities’”.8   

Teorin kan ses som ett sätt att hantera utvecklingsfrågan efter kalla kriget. Främst då utifrån 

ett mänskligt perspektiv som exempelvis bekämpning av fattigdom. Human Security (hädan 

efter även kallat mänsklig säkerhet) är starkt relaterat till konflikthantering. Man menar på att 

dagens konflikter utsätter civila för stora påfrestningar där konflikterna ofta sker inom svagare 

stater mellan det politiska styret, rebeller och sociala grupper. Således kopplar man samman 

utvecklingsfrågan med konflikt som har en stor påverkan både lokalt, regionalt och globalt
9
.  

Men mänsklig säkerhet uppmärksammar också, likt Köpenhamnsskolan, att säkerhet inte bara 

handlar om militära hot, detta kommer diskuteras djupare i avsnitt 3.2. Man kan beskriva 

mänsklig säkerhet som en normsättande teori med syfte att uppmärksamma vikten av 

gemensamma globala normer. Detta skyddar inte bara individer och fyller ett moraliskt och 

etiskt syfte. Goda normer, menar Kerr, förstärker statlig och internationell säkerhet
10

.  

Relationen mellan Köpenhamnsskolan och Human Security-teorin är svår. Förespråkare för 

mänsklig säkerhet menar att detta perspektiv är nödvändig för att bättre förstå relationen 

mellan hot och risker i den allt mer komplexa och mångfasseterade hotbilden genom att lösa 

upp disciplinära begränsningar. Kritiker till mänsklig säkerhet menar istället att teorin är vag 

och värdeladdad där en stor variation av utmaningar som individer ställs inför 

säkerhetiseras
11

. Waever menar att det medför stora risker för konceptet av säkerhet, 

                                                           
7
 M. Martin & T. Owen, 2010, The second generation of human security: lessons from the UN and EU experience 

sid 213 
8
 UNDP 1994: 23 i A. Collins 2010, Contemporary Security Studies (kap 8 - Pauline Kerr) sid 122  

9
 Pauline Kerr I A. Collins, 2010, kap. 8 sid 122-123  

10
 Ibid. sid 123 

11
 R. F. Inglehart & P. Norris, 2012, The Four Horsemen of the Apocalypse: Understanding Human Security sid 72 
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”Whenever security is defined via individual security there is a high risk that the core of the 

classical security problematique which one is allegedly trying to redefine, not forget, will be 

missed”.12    

Förespråkare för Köpenhamnsskolan menar att säkerhetskonceptet baserat på individnivå är 

en omöjlighet. Om målet är att förstärka och förbättra säkerhet för människor så måste man se 

till och belysa alla hot som samhället utsätts för. Hot mot individer och mindre grupper kan ha 

stor inverkan på samhället i stort. Osäkerhet och orolighet i mindre sociala grupper kan 

påverka stabiliteten i samhället som helhet. Waever menar att man måste intressera sig för 

säkerhet på alla nivåer, även på en individnivå men han menar samtidigt att säkerhet inte kan 

definieras och basers på en individnivå då detta skapar en aggregerad syn på säkerhet
13

. 

Istället för att se säkerhet genom ett system och en helhet skulle man se det som ett väldigt 

brett och osammanhängande koncept.   Buzan håller med om att säkerhet för individer är 

mycket svårdefinierat, människor ska skyddas från fara och känna sig trygga, detta menar 

Buzan är en mycket vag definition av vad som utgör mänsklig säkerhet och därför också 

svåruppnått
14

. Buzan belyser också kopplingen mellan individen och staten. De hot som 

individer ställs inför bygger oftast på situationer som uppstår i ett mänskligt samhälle, där 

hoten kategoriseras som fysiska, ekonomiska, hot mot rättigheter och hot mot en individs 

position eller status. För att hantera och minska hotbilden mot individer krävs något som 

strukturerar och ordnar samhället. Här överger individen lite av sin frihet för att uppnå en 

högre nivå av säkerhet genom staten och dess institutioner. Utan staten ställs individen inför 

kaos och stora hot och faror för individens överlevnad. Statlig och mänsklig säkerhet är därför 

oskiljaktigt.
15

Buzan reflekterar också över staten som ett hot mot individen. Staten kan hota 

individen på flera olika sätt, genom tvingande och lagar, politiskt agerande mot vissa grupper, 

maktkamp över det statliga styret samt satens externa säkerhetspolitik. Buzan håller med 

förespråkare för mänsklig säkerhet att detta har skapat en utveckling där mänskliga rättigheter 

har fått ta en viktig roll i nationella säkerhetsagendor sedan 1970-80 tal där mänskliga 

rättigheter fick ett globalt uppmärksammande
16

. Men eftersom individer är underordnade 

                                                           
12

 Waever m.fl., 1993, sid 24  
13

 Waever m.fl., 1993, sid 20 
14

 B. Buzan, 2009, People, states & fear sid 50 
15

 Ibid. sid 51 
16

 Ibid. sid 59 
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högre nivåer av politiska strukturer kan inte statlig säkerhet definieras ur ett individperspektiv, 

även om staten i sig kan utgöra ett hot
17

. Således motsätter sig Köpenhamnsskolan inte tanken 

om människors trygghet och säkerhet men perspektivet som sådant är både för vagt och 

komplext för att utgöra en god vetenskaplig grund. Statlig, och kanske framför allt 

samhällelig säkerhet ska istället inkorporera det mänskliga behovet som en del i den statliga 

och samhälleliga säkerheten.      

Avslutningsvis ser jag det som att förespråkare av mänsklig säkerhet menar att avsaknaden av 

att se till individers behov har skapat samhällen där medborgaren försummas. Men i 

demokratins grundläggande värderingar är medborgaren den viktigaste och mest avgörande 

aktören, man kan därför se det som att försumma individens säkerhet i slutändan leder till att 

ett helt samhälles säkerhet äventyras. Jag kommer att utgå från Human Security-teorin och 

Köpenhamnsskolans syn på samhällelig säkerhet i min analys. Ur ett sjukvårdsperspektiv kan 

man koppla Human Security till patientsäkerhet där sjukvård är absolut avgörande för 

individers överlevnad. Samhällssäkerhet innefattar att ett samhälle måste ha vissa tryggheter 

eller beståndsdelar där sjukvård är en hörnsten. Statlig säkerhet motsvarar nationell trygghet 

och säkerhet. Ofta ser man detta utifrån ett militärt perspektiv, Sveriges förmåga att stå emot 

externa angrepp. Men i och med uppmärksammandet av andra hot och risker är ett enbart 

militärt perspektiv inte hållbart. Sjukvård har givetvis en viktig roll att spela ur ett nationellt 

perspektiv oavsett vilken typ av kris, hot eller risk Sverige ställs inför men ur ett 

säkerhetsperspektiv är hälso- och sjukvård inte avgörande för statens överlevnad. Detta 

kommer att diskuteras vidare i följande avsnitt.  

 

3.1 Statlig vs. samhällelig säkerhet 
 

Statlig säkerhet 

Barry Buzan, som en av de mer framstående namnen inom Köpenhamnsskolan, följer den 

grundläggande realistiska uppfattningen att världssystemet är anarkiskt. Staten, som den 

dominanta enheten inom det anarkiska systemet är således huvudobjektet för säkerhet
18

. Den 

rådande anarkin påverkar också stater i den meningen att den individuella säkerheten är högst 

                                                           
17

 B. Buzan, 2009, People, states & fear sid 62 
18

 Ibid. sid 37 
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beroende av mellanstatliga relationer
19

. Så länge världssystemet är anarkiskt kan säkerhet 

aldrig vara definitiv utan endast relativ. Stater ses som den absolut starkaste enheten i det 

internationella systemet, de har med tiden utvecklats till att bli en ”universal standard för 

politisk legitimitet”
20

. Buzan menar att stater existerar främst på ett sociopolitiskt plan då de i 

allra största grad existerar och hålls vid liv genom en idé eller tankebildning som är 

gemensam för en större grupp av människor hellre än att det är en fysiskt existerande 

organism
21

.  

”If the heart of the state resides in the idea of it held in the minds of the population, then that 

idea itself becomes a major object of national security… A state without a binding idea might be 

so disadvantaged as to be unable to sustain its existence in a competitive international system”22.    

Men stater har också två andra viktiga komponenter, statens fysiska grund och dess 

institutionella uttryck (regering/ styre). Dessa tre element ses som kriterier för att en enhet ska 

kunna ses som en stat samtidigt som det hjälper till att identifiera vad som definieras med 

statlig säkerhet. Suveränitet, självstyre, är avgörande för de enheter som uppfyller de tre 

elementen
23

. Avsaknad av/svag suveränitet är ett hot mot den statliga säkerheten. Statlig 

säkerhet kan upprätthållas genom att minska sårbarheter eller avvärja hot. Minskning av 

sårbarheter innebär att man arbetar inifrån den egna staten som exempelvis ett nationellt 

krishanteringssystem, medans avvärjning av hot för Buzan innebär hantering av externa hot
24

.  

Buzan menar att statlig säkerhet kan hotas utifrån fem olika sektorer, militära, politiska, 

ekonomiska, samhälleliga och ekologiska hot. Militära och politiska hot är kanske de mest 

essentiella hotbilderna för staten som helt kan omforma statens natur. Men en väldigt 

intressant hotbild i det här sammanhanget är det samhälleliga hotet. Samhälleliga hot kommer 

ofta tillsammans med större militära eller politiska hot.  Dessa hot påverkar den kulturella 

dynamiken och hotar att förändra den nationella kulturen i större eller mindre grad. Språk, 

religion och kulturella traditioner är också viktiga komponenter i uppbyggandet av staten och 

dess identitet. Förändringar innebär också att statens identitet förändras som betyder att den 

                                                           
19

 B. Buzan, 2009, sid 40 
20

 Ibid. sid 66 
21

 Ibid. sid 69f 
22

 Ibid. sid 70 
23

 Ibid. sid 71-72 
24

 Ibid. sid 104 
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stat vi känner idag inte existerar imorgon. Samhälleliga hot kan se som påtvingade 

förändringar eller som en konsekvens av kontakt med andra kulturer. Buzan menar dock att 

samhälleliga hot allt som oftast uppstår inom den egna staten där man förtrycker eller 

homogeniserar mindre sociala identiteter och minoriteter
25

.    

 

Samhällelig säkerhet 

Samhälle och en samhällelig identitet är det som definierar grupper av människor som ”vi”
26

. 

Samhällen har mycket gemensamt med stater och kan vara svåra att skilja på men dessa två är 

inte nödvändigtvis sammansvetsade i varandra
27

. Ett samhälle kan existera utan en stat. 

Waever ser samhällen främst som nationer. Nation och nationalism sammanför en grupp av 

människor under en gemensam identitet. Nationer definieras som, 

”A named human population sharing an historic territory, common myths, and historical 

memories, a mass, public culture, a common economy and common legal rights and duties for all 

members”28.    

Waever vill dock koppla bort den sistnämnda komponenten i beskrivningen om ett 

gemensamt lagligt system. För att återkoppla till statlig säkerhet kan man beskriva det som att 

det första steget mot en stat, en kollektiv identitet också är det som konstituerar ett samhälle. 

En kollektiv identitet är således kärnan i ett samhälle och utgör samtidigt en av byggstenarna 

för bildandet av en stat. Ett gemensamt lagligt system är en nödvändig institution och funktion 

i en stat men det utgör inte en avgörande funktion för samhället. Det som är essentiellt för 

samhällets överlevnad är istället kollektiva minnen och myter. Ett samhälle är symboliskt och 

existerar på ett imaginärt plan. Det betyder dock inte att dessa enheter är overkliga
29

.  Språk 

och kultur är också viktiga komponenter i skapandet av en vi-känsla och kollektiv identitet 

som också har behandlats i avsnitt 3.1.  

Waever definierar samhällelig säkerhet som följer, 

                                                           
25

 B. Buzan, 2009, sid 111f 
26

 Waever, Buzan, Kelstrup & Lemaitre, 1993, Identity, migration and the new security agenda in Europe sid 17 
27

 Ibid. sid 21 
28

 Anthony D. Smith I Waever m.fl., 1993, sid31 
29

 Waever m.fl., 1993, sid 31 
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”… communities can be, or become, based on whatever people take to be the decisive basis for 

them. When this ‘it’ is threatened, ‘our’ identity is threatened, and ‘societal security’ comes into 

play30.”   

Allt som hotar att eliminera eller förändra den kollektiva identiteten är ett hot mot samhället. 

En del förändringar kan dock ses som en del i en naturlig process där identiteten anpassar sig 

efter nya förhållanden men det kan samtidigt råda interna stridigheter för hur man ska 

definiera en förändring
31

. Möjligheten för moskéer att utföra böneutrop kan ses som ett 

exempel. Många människor ser det som en naturlig utveckling i det svenska samhället i och 

med att det svenska samhället idag identifieras utifrån multikulturalism och religionsfrihet 

bland annat. En del samhällsmedborgare ser dock böneutropen som ett hot mot den svenska 

kulturen och identiteten och kan därför klassas som ett säkerhetsproblem för samhället. Hoten 

kan också definieras som något som hindrar ett samhälle att uttrycka sin identitet och förmåga 

att reproducera sig som exempelvis att förbjuda ett språk, hindra utbildning eller religiösa 

uttryck till utvisning och etnisk rensning
32

. Samhällelig säkerhet kan också analyseras utifrån 

olika säkerhetssektorer, militär, politisk, ekonomisk och ekologisk (miljömässig)- sektor. 

När en stat hotas av krig och konflikt, utsätts också samhället för samma påtryckningar och 

hotar samhällets självständighet eller dess hela existens. Staten är en aktör som kan skydda ett 

samhälle mot militära hot.  Den egna statens militära medel kan också vara ett hot mot 

samhället där militärmakt kan användas för förtryck och utpressning av samhället och 

befolkningen som militärregimen i Chile under den senare delen av 1900-talet
33

. Politiska 

institutioner kan också hota det egna samhället på samma vis likaså externa samhällen. Politik 

kan användas för att undertrycka eller homogenisera minoritetsgrupper i samhället
34

. Vid 

ekologiska hot kan samhällets säkerhet riskeras om den kollektiva identiteten är starkt 

förankrad till ett geografiskt område och klimat. Ett samhälle kan vara så väl ampassat till ett 

landskap eller klimatförhållanden att miljömässiga förändringar skakar om samhället 

ordentligt
35

.  
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 Waever m.fl., 1993, sid 40 
31

 Ibid. sid 42 
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 Ibid. sid 43 
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Waever menar slutligen att statlig och samhällelig säkerhet är tätt sammanvävda där 

samhällets säkerhet måste vara tryggad för att staten i sig ska anses stabil och trygg
36

. 

Samhället i sin tur påverkas också av de hot en stat ställs inför men samtidigt kan samhället i 

form av en kollektiv identitet existera utan staten.  

 

3.2 Mänsklig säkerhet 

 

Mänsklig säkerhet handlar om hanteringen av kroniska hot så som hunger, sjukdom och 

förtryck samt plötsliga hot som individer ställs inför i det dagliga livet. Hotbilden är sedan 

indelad i 7 kategorier, ekonomi, mat, hälsa, miljö, personlig, samhälle, och politik
37

. Mänsklig 

säkerhet bygger också på säkerheten för individer och samhällen genom ”freedom from fear” 

och ”freedom from want”
38

, dvs. att ingen människa ska behöva känna rädsla för att utsättas 

mot hot och påfrestningar och att alla har rätten till en tillfredsställande levnadsstandard. Med 

individen som referensobjekt är syftet att hantera hot och sårbarheter som är naturliga eller 

skapas av människan. Samtidigt är det ett synsätt på kriser. Om kris definieras som en 

händelse som representerar ett brådskande hot mot grundläggande värderingar i en 

samhällsform så handlar mänsklig säkerhet om hur man hanterar ett akut fysiskt eller 

materiellt hot mot individer och samhällen. Det handlar inte bara om politisk stabilitet utan 

också om rättvisa och hållbarhet
39

.  

Mänsklig säkerhet är idag ett koncept som framför allt gör sig nyttigvid konflikhantering. Vid 

krig eller konflikt ser man ett stort behov av koordinering och samarbete mellan civila och 

militära aktörer. Genom att inkorporera det mänskliga säkerhetsperspektivet i 

konflikthanteringen där man respekterar och värdesätter mänskliga rättigheter. Militärmakters 

huvudsakliga uppgift i konflikt ska därför vara att skydda alla civila
40

. Jag anser dock att 

konceptet är lika användbart för att analysera samhälleliga problem och brister och hur dessa 

                                                           
36

 Waever m.fl., 1993, sid 57 
37

 M. Martin & T. Owen, 2010, The second generation of human security: lessons from the UN and EU 
experience sid 213  
38

 Kaldor, Martin & Selchow, 2007, Human security: a new strategic narrative for Europe  sid 273 
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 Ibid. sid 279 

40
 Ibid. sid 283f 



 
Försvarshögskolan, institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap 

Handledare Ronnie Hjort 
Caroline Sandberg 901223, Statsvetenskap - säkerhetspolitik 

VT 13 
 

16 
 

påverkar individen. Att beskriva hur individer påverkas av olika risker utifrån de 

säkerhetssektorer som Köpenhamnsskolan belyser är en omöjlighet. Allt som hotar individens 

överlevnad är ett säkerhetshot och jag håller med kritiker som menar att säkerhet baserat på 

individer uppfattning blir mycket komplext och ohållbart. Däremot är det mänskliga 

perspektivet mycket viktigt att ha med i alla diskussioner om säkerhet för att inte försumma 

människovärdet och individers säkerhet. Varken samhällen, stater eller andra politiska och 

internationella enheter och aktörer kan existera utan människor. Fokus för säkerhet bör 

således alltid vara att säkra människans överlevnad. En mänsklig rättighet är rätten till hälsa 

där alla människor ska ha rätt till vård vid händelse av sjukdom. Detta är givetvis starkt 

kopplat till denna uppsats. Mänsklig säkerhet är därför ett bra angreppssätt för att analysera 

hur den svenska sjukvårdsberedskapens förhållanden påverkar den mänskliga rättigheten till 

hälsa
41

. 

 

4. Empiri 

 

4.1 Om kriget kommer – Sjukvårdsberedskap vid händelse av krig 
Statsminister Thorbjörn Fälldin beskriver år 1982 det internationella läget som spänt då 

kapprustningen mellan USA och Sovjet trappats upp vilket bidragit till en tilltagande 

spänning och osäkerhet. Samtidigt drabbas världen av ekonomisk kris och till hög inflation 

och arbetslöshet. Fälldin menar att befolkningens uppfattning om en fredlig framtid präglas av 

osäkerhet, pessimism och tvivel
42

. Målet för den svenska försvarspolitiken löd som följer 

enligt 1968 års försvarsbeslut; 

 

”Sveriges säkerhetspolitik, liksom andra länders, syftar till att bevara landets oberoende. Vårt 

säkerhetspolitiska mål bör därför vara att i alla lägen och i former som vi själva väljer trygga en 

nationell handlingsfrihet för att inom våra gränser bevara och utveckla vårt samhälle i politiskt, 

                                                           
41

 Mer information om mänskliga rättigheter hittas på http://www.un.org/en/documents/udhr/ och hur 
Sverige jobbar med mänskliga rättigheter hittas på www.manskligarattigheter.se. (hämtade 2012-05-23) 
42

 Proposition 1981/82:102 Om säkerhets- och försvarspolitiken samt totalförsvarets fortsatta utveckling sid 3 
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ekonomiskt, socialt, kulturellt och varje annat hänseende efter våra egna värderingar samt i 

samband därmed utåt verka för internationell avspänning och en fredlig utveckling”43. 

 

Statsminister Fälldin menade genom 1982 års försvarsproposition att 

  

”Säkerhetspolitiken syftar till att hindra att Sverige dras in i internationella konflikter och till att 

värna våra demokratiska friheter och rättigheter i en oberoende stat. Den syftar till att lindra 

verkningarna i vårt land av kriser och krig i andra delar av världen”44.  

 

Den svenska säkerhetspolitiken under 80-talet präglades av det internationella läget och 

fokuserades nästan uteslutande mot externa och militära hot. Under denna period baserades 

den svenska beredskapen på totalförsvaret. Där både det civila och militära försvaret hade en 

betydande roll att spela för bevarandet av Sveriges säkerhet och fred. Totalförsvar var på den 

tiden ett samlingsbegrepp för alla de åtgärder som krävs för att landet skulle förberedas mot 

yttre hot. Totalförsvaret delades in i fem underliggande kategorier, militärt försvar, 

civilförsvar, ekonomiskt försvar, psykologiskt försvar och övriga totalförsvarsverksamheter
45

. 

Det militära försvaret skulle, enligt proposition 1981/82:102, rustas upp och förstärkas både 

vad gäller mobilitet och eldkraft för att säkra att ”försvar skall kunna föras över hela vårt 

territorium” med förstärkning vid kust- och gränsområden 
46

. Civilförsvarets förmågor att 

möta effekterna av ett överraskande angrepp skulle förstärkas. Ansvaret för ledning av 

civilförsvar på lokal nivå fördes ned till kommunerna. Man upprättade en s.k. 

”hemskyddsorganisation” och varje kommun fick en egen skyddsplan. Det ekonomiska 

försvarets uppgift var att ”säkerställa den för individens överlevnad och samhällets funktion 

viktigaste försörjningen genom att komplettera det fredstida samhällets resurser”
47

. Här talar 

man om krigsproduktion och åtgärder för att öka landets handlingsberedskap. För övrig 

försvarsverksamhet räknar man in sjukvården, även om sjukvård givetvis är en del av 

civilförsvaret. I propositionen uttrycker man att ”Hälso- och sjukvården i krig förbättras 
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genom att det otillfredsställande beredskapsläget inom sjukvårdssektorn avhjälps”
48

. Fälldin 

menade att sjukvårdens resurser i huvudsak skulle bygga på fredssamhället. Man ansåg att 

lagerhållning för sjukvården var relativt liten och att Sverige hade ett omfattande 

utlandsberoende av resurser
49

.  

 

Hälso- och sjukvård skulle i krig bidra till att viktiga samhällsfunktioner kunde hållas igång 

samt ha en understödjande roll för resterande totalförsvar
50

. Den tidigare krigssjukvårdslagen 

(1953:688) upphävdes genom riksdagsbeslut (proposition 1980/81:57) och ersattes från och 

med 1 juli 1981 av bestämmelser i lag 1964:63 om kommunal beredskap samt lag 1981:292 

om tjänsteplikt för hälsa och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m.m. Grunden till 

detta låg bakom totalförsvarsprincipen – ”ansvaret i fred för en viss verksamhet skall vara 

oförändrad i krig”
51

. Principen innebar att ansvaret för sjukvården förflyttades från 

länsstyrelser till sjukvårdshuvudmännen. Länsstyrelsen svarade tidigare för operativ ledning 

av civil sjukvård inom länen. Men efter 1981 vilade ansvaret på landstingen och 

Länsstyrelsen fortsatte i rollen som högsta civila samordnande totalförsvarsmyndighet på 

regional nivå
52

. Den svenska sjukvården ansågs under denna period vara av mycket god 

standard ur ett internationellt perspektiv framför allt vad gällde resurser. Sjukvården ansågs ha 

en god handlingsberedskap för att behandla akut sjuka och skadade i fredstid samt att man 

erhöll en katastrofberedskap för större påfrestningar. Hälso- och sjukvården ansågs därför ha 

en god fredstida kapacitet som skulle vara väl användbart i händelse av krig. Man 

identifierade dock ett ökat samverkansbehov mellan offentliga aktörer för förebyggande 

åtgärder mot olika hälsorisker, utbyggande av öppensjukvård skulle också främja sjukvårdens 

geografiska spridning som i krig skulle vara av strategisk vikt
53

. Mellan 1950-1984 ökade 

antalet vårdplatser inom sluten sjukvård från 87 000 – 125 000
54

. Vad gällde personella 

resurser hade det skett en ökning under 1950-84 och man väntade fler förändringar. 

Läkarkåren ökade från 5000 – 20 000 år fram till år 1984. 440 000 personer var verksamma 
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inom vården samma år jämfört mot 115 000 ett tio-tal år tidigare
55

.   Läkarkåren beräknades 

öka upp till 30 000 under perioden 1980/90, sjuksköterskor och barnmorskor beräknades öka 

från 75 000 till 105 000 under samma tidsperiod och undersköterskor från 41 000 till 55 000. 

Av de dåvarande 75 000 respektive 41 000 verksamma sjuksköterskor och undersköterskor 

beräknades 25 % resp. 40 % inte vara yrkesverksamma. Med detta menade man att ”Det finns 

sålunda betydande personalresurser som inte utnyttjas i fred med som kan användas under 

krigsförhållanden
56

.   

 

Målbilden för den svenska krigssjukvården var densamma i krig som i fred,  

 

”Varje människa som är i behov därav skall ges den vård som hennes tillstånd kräver så långt 

möjligheterna medger.”57  

 

Man skulle i den mån det var möjligt sträva efter att förhindra dödlighet och invaliditet samt 

återföra personal till deras verksamhet
58

.  

 

Krigssjukvården var indelat i tre organisationer, civil hälso- och sjukvård, civilförsvaret och 

försvarsmakten. Den civila sjukvården bar det övergripande ansvaret och där 

civilförsvarsresurser och försvarsmakten skulle komplettera den civila sjukvårdens 

verksamhet. Dessa kunde bidra med först och främst materiella resurser som läkemedel, 

utrustning, förbrukningsmateriel och transportmedel. Däremot skulle hälso- och sjukvården i 

krig ses som en enda sammanhängande funktion där samverkan mellan flera berörda aktörer 

krävs för att upprätthålla hälso- och sjukvårdens målbild (se ovan). Det övergripande ansvaret 

vilade på civil hälso- och sjukvård. Försvarsmakten skulle bistå den ordinarie sjukvården med 

akut omhändertagande. Alla soldater genomgick en grundläggande sjukvårdsutbildning men 

FM utbildade också sjuksköterskor och läkare specialiserade på krigs och akutsjukvård. Varje 

bataljon (1000 man) hade ett sjukvårdsteam med läkare och sjuksköterskor med 

förbandsplatsgrupper och 2-3 transportgrupper för förflyttning av patienter. Dessa 

sjukvårdsteam skulle bland annat genomföra daglig sjukvård samt omhändertagande av lättare 
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sjukdomsfall, stridsskadade, livräddande kirurgi m.m. Varje etapp om ca 15000 man hade 

istället en sjukvårdsorganisation om ca 300 personer med två tillhörande mobila fältsjukhus 

med 6 kirurgiska lag och mellan 200-350 vårdplatser
59

. På den tiden kunde försvarsmakten 

också upprätta 13 stycken krigssjukhus
60

.     

 

Civilförsvaret skulle istället understödja sjukvården med dess undsättningsverksamhet för att 

så snabbt som möjligt förse människor med professionell vård
61

. Sjukvården i sig är en del av 

civilförsvaret som då samordnades av civilförsvarsstyrelsen, rikspolisstyrelsen, socialstyrelsen 

och veterinärstyrelsen
62

. Målet var att skydda befolkning och egendom genom alarmering, 

utrymning och hantering av skyddsrum samt rädda liv i händelse av krig
63

. Civilförsvaret 

kompletterades av ett verkskydd som innebar upprättandet av en egen civilförsvarsfunktion 

kring viktiga anläggningar och byggnader, exempelvis ett sjukhus. Varje verkskydd skulle ha 

en funktion för ledning, räddning, brand, sjukvårds, gas- och strålning samt bevakning
64

. 

Civilförsvaret styrdes genom ledning av länsstyrelser och civilförsvarschef där länsstyrelsen 

kontrollerade sanitetsplutoner, undsättningskårer samt frivilliga flygkårer. 

Civilförsvarschefens uppgift var att samordna övriga kårer för brand, sjukvård, räddning, 

skydd bevakning och verkskydd
65

.  

 

Krig ställer höga krav på vårdens förmåga till flexibilitet och ampassningsförmåga. Resurser 

måste kunna omfördelas och patienter skall kunna förflyttas. I krig möts sjukvården också av 

nya och allvarliga/livshotande skador. Då såg man också ett starkt behov av en väl fungerande 

förebyggande hälsovård då erfarenheter från omvärlden vittnar om stora påfrestningar för 

befolkningen där krigsföring har orsakat störningar i livsmedelsförsörjning och skador på 

vatten- och avloppssystem samt infrastrukturella störningar som elavbrott. Sjukdomsspridning 

i vatten och livsmedel samt försämrade hygieniska förhållanden har orsakat större 

påfrestningar för sjukvården än själva krigsföringen
66

. I försvarsbeslut från 1977 konstaterade 
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man att sjukvårdens resurser på flera plan var otillräcklig. 1982 hade bristerna behandlats till 

viss del. Kirurgisk operationskapacitet prioriterades genom att förstärka sjukvården med 50 

nya operationssalar och tillhörande avdelningar. Läkemedelsförsörjningen byggdes upp med 

upp till 12 månaders reserv. Detta såg dock olika ut beroende på läkemedel. Socialstyrelsen 

förespråkade att inriktningen efter 1982 genomföra förstärkningsåtgärderna av 

operationskapacitet och komplettera befintlig sjukvårdsutrustning.
67

 Man såg också ett behov 

av ökad utbildning, ”Genom utbildningsinsatser ökar möjligheterna att hålla en hög 

handlingsberedskap och uppnå kortare mobiliseringstider”
68

.  

 

I proposition 1995/96:12 Totalförsvar i förnyelse konstaterar man att det tidigare hotet om ett 

storskaligt krig inte längre föreligger i Europa. ”Det kalla krigets paradoxala kombination av 

politisk spänning och stabilitet har därmed ersatts av ett förhållandevis rörligt och 

svårförutsägbart läge”
 69

. I propositionen uttryckte man även att det tidigare hotet om väpnat 

angrepp tedde sig sannolikt under de nya rådande förhållandena internationellt. 

Totalförsvarets uppgift i närtid skulle istället vara att hävda Sveriges territoriella integritet och 

hantera påfrestningar och konsekvenser av kriser i närområdet. Den dåvarande regeringen 

menade på att eventuella hot om väpnade angrepp inte skulle ske utan ”en betydande politisk 

förvarning” från angripande stater.
70

    

 

Det nya målet för totalförsvaret var att trygga den nationella säkerheten genom att 

upprätthålla militär stabilitet utomlands. Det skulle skapa förtroende för militär alliansfrihet 

och neutralitet i händelse av krig
71

. Sedan proposition 1981/82 har totalförsvarets uppgift 

förändrats. Totalförsvaret tycks här framför allt bestå av militära resurser och där det civila 

försvaret inte omnämns förrän i senare kapitel. Som ovan nämnt var det en stor fokusering på 

fredsfrämjande insatser utomlands där Sverige skulle bistå med både militära och civila 

resurser. Denna förändring är kopplad till hotbilden.  
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”De hot som befolkningen behöver gardera sig emot i dag sammanhänger inte bara med hot om 

väpnade angrepp utan också med tänkbara konsekvenser av den oro, den politiska instabilitet och 

de konflikter som kommit till ytan efter det kalla kriget. Vi upplever i dagens Europa bl.a. en 

ökad risk för gränsöverskridande brottslighet, terroristhandlingar och ett omfattande våld och 

förtryck som ibland leder till direkta krigshandlingar med förödelse och storskaliga 

flyktingtragedier som följd”.72 

 

Hoten upplevdes således fortfarande vara av extern natur men där problemen kan avvärjas 

utanför svenska territorialgränser för att minimera risken av exempelvis storskaliga 

flyktingströmmar som skulle innebära svåra påfrestningar för det svenska samhället. 

Regeringen uttrycker också att ”störningar, hot och risker som förekommer i samhället 

hanteras av ansvariga myndigheter och andra organ”. Totalförsvaret, dvs. försvarsmakten, 

skulle bistå det civila samhället med personella och materiella resurser vid nödsituationer.
 73

 

 

4.2 När krisen är här – från krigsberedskap till krisberedskap 
Den 23 juni 1999 beslutades att en utredning skulle genomföras över det civila försvaret och 

beredskap mot svåra påfrestningar i samhället i fred
74

. Syftet med utredningen var att 

överväga planeringen av utformningen av ett civilt försvar och ge samhället den bästa möjliga 

beredskapsförmågan
75

. Utredningen identifierade en problematik i samarbetet mellan aktörer 

med olika funktioner och hanteringen av kriser på en nationell lednings- och 

samordningsnivå. Ansvarsfördelningen mellan aktörer ansågs vara oklar
76

. Den dåvarande 

hotbilden beskrev i utredningen som en förflyttning av storkrig som hot till att istället 

innefatta invasionshot med skador på infrastruktur och tekniska beroenden som följd. Det 

militära försvarets uppgift föreslog man istället riktas till att ”så långt som möjligt skydda 

väsentliga installationer. Resurser därifrån behövs för att stödja civila myndigheters 
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ansträngningar och återställa funktionen hos infrastruktursystemen”
77

. Det civila försvarets 

ansågs kunna, i vissa delar, minskas eller nedrustas då funktionen att stödja en militär 

mobilisering inte längre var nödvändig. Med detta menade man dock inte en total avveckling 

av civilförsvar. 

”Alltjämt kvarstår kravet att det civila försvaret skall ha anpassningsförmåga för att på viss tid 

bygga upp försvarsförmågan till en nivå som svarar mot ett skärpt säkerhetspolitiskt läge”.78 

Funktionsansvaret hos myndigheter författat i beredskapsförordningen 1993:242 ansågs 

förlegat, utredningen ställde sig också frågande till ett fortsatt användande av 

beredskapsmyndigheter. Från och med 1986 etablerades ÖCB (Överstyrelsen för Civil 

Beredskap) som samordnande myndighet för det civila försvaret. Med det följde också 

förändringar för ledning och samordning. Viktig samhällsverksamhet delades in i ett antal 

funktioner med en central statlig myndighet som ansvarigt organ
79

.  Exempel på funktioner 

var civil ledning, ordning och säkerhet, befolkningsskydd och räddningstjänst, hälso- och 

sjukvård och livsmedelsförsörjning. Ansvariga myndigheter för respektive funktion var (i 

ordning som ovan) Överstyrelsen för Civil Beredskap, Rikspolisstyrelsen, Statens 

räddningsverk, Socialstyrelsen och Statens Jordbruksverk
80

. Alla dessa myndigheter 

definierades också som beredskapsmyndigheter. 

”Med beredskapsmyndighet avses en myndighet vars verksamhet har stor betydelse för 

totalförsvaret. En sådan myndighet skall fortsätta sin verksamhet under höjd beredskap. En 

myndighet som inte är beredskapsmyndighet skall under höjd beredskap fortsätta sin verksamhet 

så långt det är möjligt med hänsyn till tillgången på personal och förhållandena i övrigt”.81 

Beredskapsmyndigheternas uppgift var att samordna, planera och budgetera för 

beredskapsförberedelser, svara för utbildning och övning, genomföra krigsplanläggning samt 

redovisa till regering om beredskapsläget
82

. Denna indelning ansågs enligt utredningen SOU 

2001:68 vara förlegad i och med fokuseringen och inriktning mot krig och avsaknaden av 
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hänsyn till andra allvarliga kriser
83

. Utredningen förespråkade istället ett helhetsperspektiv 

över olika typer av händelser och kriser. Den svenska beredskapen måste kunna hantera alla 

typer av kriser
84

. Utredningen ger förslag till tre nya ansvarsprinciper, områdesansvar, 

bevakningsansvar och samverkansansvar. På varje nivå, nationellt, regionalt lokalt, ska det 

finnas ett organ med det yttersta ansvaret för krishantering och samordning. 

Bevakningsansvar innefattar omvärldsbevakning och upprätthållande av kompetens för att 

säkerställa ampassningsförmåga och krav som ställs vid höjd beredskap. Samverkansansvaret 

innebär att myndigheter åläggs att samverka med andra aktörer vid allvarliga kriser och 

händelser.
85

  

Sveriges civila beredskap har efter utredningen genomgått förändringar. Målsättningen för 

Sveriges säkerhet idag är  

”att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt förmågan att upprätthålla 

grundläggande värden som demokrati, rättsäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter”86.  

Vårt samhälles krishantering bygger idag på sektorsansvar och geografiskt områdesansvar. 

Sektorsansvaret innebär att myndigheter och organisationer inom samma verksamhetsområde 

bär ansvaret för området/sektorn vid en kris. Geografiskt områdesansvar innebär att ansvaret 

fördelas ned i samhällsnivåerna lokalt, regionalt och nationellt. Landet är indelat i sex 

samverkansområden, teknisk infrastruktur, transporter, farliga ämnen, ekonomisk säkerhet, 

geografiskt områdesansvar samt skydd, undsättning och vård
87

. Inom dessa 

samverkansområden samverkar berörda myndigheter och aktörer för att förbättra 

krisberedskapen inom varje område. Svensk krisberedskap följer också ansvarsprincipen, 

närhetsprincipen och likhetsprincipen. Ansvar innebär att den som är ansvarig för en 

verksamhet i vardagen också är ansvarig under en kris. Närhet innebär att krisen ska hanteras 
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av de som är närmast berörda och ansvariga. Likhet innebär att verksamheten ska bedrivas 

likadant i vardag så väl som vid kris, så långt som det är möjligt
88

.   

Landstingen som sjukvårdshuvudmän har inte ett geografiskt områdesansvar utan lyder 

istället under sektorsansvaret samt landets fastlagda krisberedskapsprinciper. Socialstyrelsens 

uppgift inom svensk krisberedskap är att fungera som en central myndighet för svensk hälso- 

och sjukvård samt sprida inriktningar, rådgivning, direktiv och mål till landstingen. Målet för 

Sveriges hälso- och sjukvård är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen
89

. 

Kraven för god vård är god kvalitet, hög hygienisk standard, trygghet för patient, lätt 

tillgängligt, respekt för patientens självbestämmande och integritet, god kontakt mellan 

patient och personal och slutligen kontinuitet och säkerhet
90

.  Landsting och kommuner ska 

vid extraordinära händelser bistå varandra med sjukvårdsresurser, i händelse av krig har 

regeringen rätt att meddela särskilda föreskrifter för hälso- och sjukvården
91

. Genom lag 

2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap skall kommuner och landsting uppnå en grundläggande förmåga 

av civilt försvar.   

Landstingen ska se till att hälso- och sjukvården har goda förmågor och rutiner för hantering 

före, under och efter en kris. Förberedande åtgärder inför kris och extraordinära händelser 

som fastställts enligt lag är Risk- och sårbarhetsanalyser. Enligt 2 kap. 1§ i lag 2006:544 ska 

kommuner och landsting genomföra risk- och sårbarhetsanalyser för att identifiera vilka 

extraordinära händelser som kan inträffa och hur de i så fall påverkar verksamheten. 

Landsting bär också ansvaret för övning och utbildning och ansvarar också själva för att 

tillräcklig övning och utbildning ges för att verksamheten ska kunna bedrivas korrekt vid 

kris
92

. Vid höjd beredskap ansvarar landstingsstyrelsen för verksamheten som ska rapportera 

till myndigheter om det rådande läget
93

.   
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Landstingen arbetar idag med ett omfattande RSA-arbete, upprättar säkerhetsplaner och 

katastrofmedicinska planer samt övning och utbildning. I enlighet med ansvarsprincipen ska 

ansvariga aktörer själva svara för finansieringen av åtgärder för att upprätthålla och stärka 

krisberedskap. Myndigheter och samhällsviktiga aktörer kan söka ett 2:4 anslag, (anslag 2:4 

Krisberedskap) hos MSB som är ett statligt bidrag för åtgärder som stärker och främjar 

samhällets samlade beredskap. Åtgärden ska således förbättra beredskapsförmågan för mer än 

en aktör. Enskilda landsting kan inte söka om bidrag utan ansökan till 2:4 måste gå genom 

Socialstyrelsen
94

. 2012 fick landstingen 18 900 000kr från 2:4 anslaget. 8 900 000 tilldelades 

som stöd för ledning och SSIK-arbetet
95

. Landstingen har rätt till finansiellt stöd för RSA-

arbetet, planering, utbildning och övning, rapportering samt höjd beredskap
96

. Mer om 

angående SSIK-arbetet gör MSB bedömningen att Landstingen själva ska sörja för 

delfinansiering av reservkraft vid akutsjukhus. MSB kommer därför framöver endast ge stöd 

genom teknisk rådgivning
97

.  

Vad gäller totalförsvaret så har det genomförts stora försvarsreformer de senaste åren. 

Försvarsmakten har en helt annan utformning där man inte längre utgår från ett 

invasionsförsvar utan istället har inriktat försvarsmakten mot ett insatsförsvar. Genom 

reformerna har omfattande nedskärningar av material och resurser genomförts vilket innebär 

att försvarsmakten inte kan bistå med personella och materiella resurser i den omfattning som 

man kunde förr (se kapitel 4.1). 2009 avskaffades allmän värnplikt och året innan avskaffades 

civilplikten
98

.  Den civilförsvarsorganisation som fanns förr med civilförsvarschef och 

indelningen i de olika kårerna finns inte kvar idag. Verkskyddsfunktionen, ett extra 

civilförsvar för viktiga byggnader och anläggningar finns inte heller kvar idag. Beredskapen 

bygger istället på att varje aktör ansvarar för att tillskapa egna resurser som sedan ska vara en 

integrerad del i den dagliga verksamheten. I och med likhetsprincipen skall alla aktörer också 

hantera kriser utifrån den dagliga verksamheten vilket innebär att man idag har en och samma 
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organisation i vardag som kris. Förr hade du en organisation i fredstid och sen hade du 

totalförsvaret i höjd beredskap. 

Hotbilden har också förändrats mycket både sedan prop. 1981/82 och prop. 1995/96. Idag 

utgår man från en stor variation av hot och risker som kan vara av både militär och politisk 

natur men också ekonomiska, sociala och miljömässiga. Socialstyrelsen har identifierat 11 

risker som bedöms ha allvarliga eller mycket allvarliga konsekvenser för socialstyrelsens 

ansvarsområden, däribland hälso- och sjukvård. De risker som kommer innebära mycket 

allvarliga konsekvenser är allvarlig smitta, antibiotikaresistens, antagonistiska hot, 

kärnteknisk olycka, naturkatastrofer och klimatförändring, olyckor med farliga ämnen och 

störningar i teknisk infrastruktur (elförsörjning, IT-störning, och Teleavbrott)
99

. (Riskerna i 

sin helhet återfinns i Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2012 avsnitt 4). Det är 

nödvändigt att poängtera att riskbilden kan se annorlunda ut hos respektive landsting och att 

socialstyrelsens RSA är en sammanställning landstingens analyser
100

.  

Allvarlig smitta, antibiotikaresistens, kärnteknisk olycka, naturkatastrofer, antagonistiska hot 

och olyckor med farliga ämnen är händelser som kommer innebära stora påfrestningar för 

sjukvården att upprätta tillräckligt antal vårdplatser. Sjukvårdens personal kommer också 

utsättas för dessa hot, som exempelvis en pandemi, vilket i värsta fall innebär en omfattande 

personalbrist
101

. Kärntekniska olyckor, terrorattentat och farliga ämnen skapar också en 

situation som kräver specialiserad sjukvård och intensivvård som är en begränsad resurs redan 

i vardagen
102

. Stora sjukdomsutfall skapar påfrestningar för materiella resurser som 

vårdutrustning och läkemedel. Situationen kan också kräva utrymning vilket en stor svårighet 

för sjukvården. Händelser som terrorattacker och naturkatastrofer kan orsaka stora skador och 

störningar på teknisk infrastruktur som är ett avgörande beroende för hälso- och sjukvård. 

Sjukvården idag har ett stort tekniskt beroende där ett elavbrott innebär att sjukvård inte kan 

bedrivas. Sjukvården använder en stor variation av teknisk utrustning för att kunna behandla 

och vårda patienter. Elavbrott påverkar och andra infrastrukturella områden som vatten och 

värme vilket i sig skapar stora konsekvenser för sjukvård. Utan vatten kan du inte genomföra 
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operationer, desinfektera vårdmateriel och tvätta patienter, laga mat osv. Utan rätt ventilation 

och värme ökar smittorisken och man kan inte heller genomföra operationer. Socialstyrelsen 

menar att reservkraft finns på alla sjukhus och testas regelbundet. Reservkraften är också 

beroende av drivmedel vilket snabbt kan bli en bristvara vid ett större och omfattande 

elavbrott. Reservkraft kan endast fungera så länge drivmedel finns tillgängligt
103

.  IT-

störningar som en funktionsstörning eller nätattack är en avgörande risk i och med 

sjukvårdens tekniska beroende. Journaler, recept och analys av prover är idag digitaliserat och 

kommer därför innebära stora problem för hälso- och sjukvård om dessa system havererar. 

Teleavbrott försvårar kommunikationen mellan ex. polis, sjukhus och SOS-alarm. 

Samhällsviktiga aktörer använder idag ett gemensamt radiokommunikationssystem, Rakel, 

som ska vara redundant och fungera även om det uppstår störningar i el, tele och IT
104

. Rakel 

ska minska sårbarheten men hur ska allmänheten komma i kontakt med hälso- och sjukvård 

om de inte har något kommunikationsmedel? Och hur ska samhällsviktiga aktörer nå ut med 

viktig information till allmänheten?  

Hälso- och sjukvård är en avgörande funktion i händelse av kris men samtidigt är det mycket 

sårbart, framför allt tack vare det tekniska beroendet och begränsningar i vårdplatser och 

specialistvård. Antalet vårdplatser har genomgått kraftiga minskningar de senaste 

decennierna, en minskning som ännu inte helt har avstannat. Socialstyrelsen menar att Sverige 

har ett litet antal vårdplatser i förhållande till invånare i jämförelse med andra OECD-

länder
105

. 1999 fanns det 32 755 vårdplatser i Sverige, 2009 hade siffran sjunkit till 25862. 

Vid en internationell jämförelse 2007 hade Sverige det minsta antalet vårdplatser per tusen 

invånare med en siffra på 2,6 vårdplatser/ 1000 invånare. Genomsnittet för alla OECD-länder 

var 4,6 vårdplatser/ 1000 invånare
106

. 2008 var ca 115000 sjuksköterskor sysselsatta i Sverige 

varav 100 000 stycken sysselsatta inom hälso- och sjukvård, totalt sett fanns 156000 

sjuksköterskor med svensk legitimering
107

. Inom läkarkåren var 38000 läkare sysselsatta 

samma år varav 34500 av dessa inom hälso- och sjukvård och totalt sett 53000 utbildade 

                                                           
103

 Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2012 sid 26 
104

 Ibid. sid 28 
105

 Ibid. sid 30 
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 Socialstyrelsen, 2010, Tillgången på vårdplatser (artikelnr 2010-5-24) Sid 11-12 
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 Socialstyrelsen, 2011, Prognos över sysselsatta inom hälso- och sjukvården samt tandvården 2009-2025 
(artikelnr 2011-1-26) sid 22 
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läkare i Sverige
108

. Den resterande andelen sjuksköterskor och läkare utöver de 

yrkesverksamma är studenter, arbetslösa, yrkesverksamma utomlands eller pensionerade.
109

 

Inflödet av läkare och sjuksköterskor från svenska utbildningar förväntas öka med 1200 

respektive 4000 individer per år
110

. Ett ökat patienttryck innebär ett stort arbete med att 

omfördela de befintliga vårplatserna och möjligheterna att utöka antalet är mycket begränsad. 

Verksamheten är hårt belastad redan i vardagen.   

Vad gäller resurser och förmågor så varierar det mellan varje landsting. I och med 

ansvarsprincipen svarar varje landsting för sin egen verksamhet och måste göra egna 

prioriteringar efter behov, möjlighet och situation. SOSFS 2005:13 socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning 

inför höjd beredskap visar riktningen för den katastrofmedicinska beredskapen för att skapa 

en enhetlig och likvärdig funktion i alla län. Detta ska, tillsammans med hälso- och 

sjukvårdslagen (182:763) och lag 2002:833 om extraordinära händelser i fredstid hos 

kommuner och landsting, ge styrka för samverkan och samarbete över länsgränser. 

 

4.3 Resultat och slutsatser  
En av skillnaderna mellan beredskapsfunktionerna då och nu är att man förr hade en 

organisation för fredstid och en annan i händelse av krig. Sjukvården skulle utgå från sin 

dagliga verksamhet och resurser om krig uppstod men verksamheten kompletterades 

ytterligare med resurser från civilförsvaret och försvarsmakten. Förr räknade man med 

landsomfattande hot och risker där beredskapsorganisationen var strukturerat som ett paraply 

som fälls ut när regnet faller, det vill säga höjd beredskap påkallas, med staten högst upp som 

förankringen till alla enskilda grenar. Det fanns ett läge i fredstid och ett läge i höjd beredskap 

där hela samhället ställdes om för det stundande hotet. Beredskapsfunktionerna var som en 

enda vilande enhet som, för att återgå till paraplyet, fälldes ut över det fredstida samhället i 

syfte att skydda så mycket som möjligt. Idag arbetar man istället utifrån närhetsprincipen där 

hoten hanteras så långt ut i samhället som möjligt. Man arbetar också utifrån likhetsprincipen 

                                                           
108

 Socialstyrelsen rapport 2011,  sid 28 
109

 I Socialstyrelsens rapport Prognos över sysselsatta inom hälso- och sjukvården… finns utförliga beskrivningar 
och statistik kring varje medicinsk yrkeskategori. Här finns också djupare beskrivning av faktorer kring varför 
andelen yrkesverksamma inte är likställd med den totala andelen legitimerad vårdpersonal.  
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 Socialstyrelsen, 2011, artikelnr 2011-1-26 sid. 26, 33. 
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där verksamheterna ska hantera kriser och katastrofer utifrån den organisation man har i den 

vardagliga verksamheten. Vardaglig verksamhet och krisberedskap är således inte separerade 

från varandra utan det nuvarande beredskapssystemet ställer krav på samhället att inkorporera 

risk och hotbilden i den dagliga verksamhetsplaneringen.  

Utifrån Köpenhamnsskolans resonemang kan man se det som att hot och risker övergår från 

ett säkerhetiserat läge som kräver ett specialiserat agerande till att ingå i en ”normalpolitisk” 

nivå och helt enkelt en del av vardagen. Säkerhetiseringen finns fortfarande där i och med att 

man talar om hot och risker kring vissa typer av händelser men dagens krishanterings- och 

beredskapssystem kan normalisera vissa typer av risker. Genom att ha det system man har 

idag avhjälper man säkerligen vissa problem omedvetet bara med hjälp av den nya 

organiseringen. Samtidigt är dagens hotbild av så komplex natur att det är omöjligt att 

förutspå vilka typer av hot samhället i framtiden kommer utsättas för. Dagens system är därför 

uppbyggt på så vis att aktörer inom samhället ska kunna avvärja hot och risker utan att sätta 

en specifik definition av vad ett hot och en risk är. Man utgår istället från allvarliga händelser 

som definieras som ”en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna måste 

organiseras, ledas och användas på ett särskilt sätt”
111

. Jag tror att detta tenderar att leda till att 

situationer blir svåra att definiera när en situation ska ses som en allvarlig händelse. Nyare 

funktioner som tjänsteman i beredskap har tillskapats för att kan skapa bättre förutsättningar 

för samverkan och hantering av påfrestningar
112

. Men Jag tror att avvägningen att veta i vilket 

läge TIB-funktionen ska uppmärksammas om det rådande läget är svår och alltså definiera 

situationen som något som ska hanteras inom den dagliga verksamheten eller om det ska ses 

som en extraordinär händelse.    

Jag upplever att beredskapssystemet har gått från att ha en fokusering på statlig säkerhet till 

att mer handlar om samhällssäkerhet. Förr fokuserade man enbart på militära hot och att 

skydda Sverige från invasionshot och storskaligt krig. Övriga händelser som inte vara av 

militär natur sågs som naturliga risker i daglig verksamhet och som därför inte kunde klassas 

som säkerhetshot. Hotbilden har förändrats radikalt där hot och risker utgörs av sådant som 

innebär extra påfrestningar för samhället. Beredskapen handlar mer idag om att skydda 
                                                           
111

 Socialstyrelsens risk och sårbarhetsanalys 2012 sid 8 
112

 TIB-funktionen ska samordna arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga 
händelser. Funktionen ska finnas hos de myndigheter som regeringskansliet bedömer har en skyldighet att ha 
en sådan funktion. SFS 2006:942 Förordningen om krigsberedskap och höjd beredskap 12§ 
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befolkning och samhällsstrukturen. Givetvis finns det ett helhetsperspektiv att Sverige som 

stat ska ha en viss beredskap och förmåga att motstå allvarliga händelser och säkra svenska 

demokratiska värderingar osv. men det perspektivet tog en betydligt större plats förr än vad 

det gör idag. 

Vad gäller mänsklig säkerhet så finns befolkningen alltid med på ett hörn i synen av både 

statlig och samhällelig säkerhet i och med att folket är bärare Sveriges identitet. Jag tror dock 

att det rådande beredskapssystemet idag tar hänsyn till individers säkerhet mycket mer än vad 

man gjorde förr. I dagens system ska hot och risker hanteras så fort som möjligt så långt ut i 

samhällsstrukturen som möjligt för att minska påfrestningarna för samhället i det stora hela. 

Man vill helt enkelt lindra effekterna och se till att händelsen inträffar med så liten omfattning 

som möjligt. Förr visste man att om kriget kommer så är det direkt en nationell påfrestning 

som kommer innebära ett stort skadeutfall både vad gäller individer och egendom. Förr 

sjukvården hantera situationen och antalet skadade efter bästa möjliga mån och utifrån de 

förutsättningar som ges. Samma inställning finns idag för extraordinära händelser som skapar 

hårt tryck mot hälso- och sjukvård. Samtidigt rent teoretiskt sätt, tillåter man inte riskering av 

patientsäkerhet. Med det sagt upplever jag att individen får ta större plats i 

beredskapssystemet idag. 

5. Enkätstudie  
 

Enkäten
113

 har skickats ut till 33 personer som jobbar inom landsting som 

säkerhetssamordnare eller motsvarande. Respondenterna har således personlig erfarenhet och 

kunskap om landstingsrelaterad beredskap samt kunskap om sjukvårdens verksamhet och 

sårbarhet. Respondenterna är slumpmässigt utvalda från Stockholms läns landtings och 

Sveriges kommuner och landstings interna kontaktlistor för sjukvårdens 

beredskapssamordnare. Enkäten är utformad som ett frågeformulär med 6st öppna 

frågeställningar. Detta har gjorts för att respondenterna ska kunna svara så fritt som möjligt 

och för att säkra studiens objektivitet. Respondenterna har också själva fått avgöra svarens 

omfattning. Detta har resulterat i att vissa har svarat mer utförligt än andra men det har inte 
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 Se bilaga 1. 
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påverkat studien negativt då alla svar har varit väl innehållsrika oavsett svarens längd. Svaren 

skiljer sig också beroende på vilken region man representerar och vilken organisation man 

kommer ifrån. Landstingen är alla olika med skilda förutsättningar för sin verksamhet, en del 

är mindre och täcker in glesbyggd och ett lägre antal invånare medan andra är mycket stora 

med många kommuner och storstadsområden. 17 personer av de 33 tillfrågade har svarat på 

enkäten, 13 av de tillfrågade jobbar inom Stockholms läns landsting, 3 av dessa svarade på 

enkäten. Resterande 20 personer representerar 12 olika landsting samt intresseorganisationen 

Sveriges Kommuner och Landsting från Region Skåne i söder till Norrbotten i norr. Av dessa 

20 har 14 svar inkommit.  De landsting som inte tillfrågats i enkäten är följande, Blekinge, 

Gävleborg, Kalmar, Uppsala, Kronoberg, Västernorrland, Gotland och Örebro. Dessa 

landsting fanns inte representerade i nätverken/kontaktlistorna över beredskapssamordnare.   

Detta kapitel är uppdelat i fem mindre avsnitt, ett avsnitt för varje fråga i frågeformuläret. 

Frågeställning 6 har fallit bort då svaren från respondenterna i de övriga frågorna även 

besvarar fråga 6. I sammanfattningen identifieras de viktigaste synpunkterna. 

Frågeställningarna finner ni i enkäten, bilaga 1. Respondenterna har numrerats från 1-17, 

svaren finns att tillgå på förfrågan i det externa dokumentet Enkätstudie om sjukvårdens 

beredskapsförmågor - Svar. Delar av svaren i dokumentet har strukits där namn och 

information som kan vara avslöjande för respondenternas identiteter tagits bort.  

 

5.1 Det svenska samhällets beredskap idag 
Synen på hur respondenterna upplever det svenska samhällets beredskapsförmåga är mycket 

varierad. Några har valt att svara mer generellt och övergripande för hela samhället medans 

andra har fokuserat mer på den nationella förmågan ur ett sjukvårdsperspektiv. Generellt sett 

upplever man att samverkan på lokal och regional nivå är tillfredsställande medans 

förtroendet för den centralpolitiska nivån är lägre.  Respondent nr 1 menar att det saknas en 

struktur för nationell samordning vid större händelser.  Respondent nr 5 menar att det råder 

stor okunnighet mellan myndigheter gällande varandras kunskapsområden och vilka resurser 

man kan bistå med. Det saknas en gemensam vision och mål mellan myndigheter och andra 

samhällsaktörer. Här har införandet av TIB-funktionen varit ett sätt att förbättra 
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kommunikationen men det finns mycket kvar att göra
114

 (se kapitel 4 avsnitt 4.3). Det ligger 

ett stort ansvar på enskilda aktörer som en respondent menar kan underlättas med mer 

stöttning från central nivå. Men ytterligare ett problem som identifieras är att den centrala 

nivån har en låg kunskap om verksamheterna på regional och lokal nivå vilket leder till 

minskad förståelse för lokal och regional verksamhet och dess beroenden.
115

 

Flera respondenter har en mer positiv syn.  Nr 2 menar att det skett en bra kunskapsutveckling 

om krishantering inom de flesta myndigheterna. Detta argument förstärks av respondent nr 4 

som menar att samhällets aktörer bedriver ett gediget arbete för att stärka krisberedskapen. 

Här lyfter man ett samverkansprojekt i Stockholms län som exempel, ”Program för 

samverkan Stockholmsregionen”.
116

  

 Nr 15 har valt att svara på fårgan utifrån de olika arbetsnivåerna inom krishantering. Denne 

menar att RSA-arbetet (identifiering och värdering) på lokal, regional och nationell nivå 

bygger upp en bra medvetenhet och kunskap för beredskap. Denne menar också att de tre 

principerna inom krishantering är bra vägvisare, ”det är en tydlig signal att det är där du står 

och verkar som du skall ha beredskap och kunskap att fungera vid kris och katastrof”. Ett 

problem inom RSA-arbetet är dock att aktörer utvecklats olika långt och att alla inte talar 

samma språk. Det finns svårigheter i att jämföra resultaten vid olika RSA-arbeten då det inte 

finns en utarbetad metod och mall för hur en risk- och sårbarhetsanalys ska genomföras menar 

respondenten.
117

  

Resurser och kunskapsförmåga är ett stort problem för beredskapen som identifieras av de 

allra flesta tillfrågade. Ekonomiska resurser är en avgörande faktor för sjukvårdens beredskap. 

Tidigare har sjukvården haft rätt till statligt bidrag från Socialstyrelsen för utbildning och 

övningsverksamhet inom krisberedskap. Denna möjlighet togs bort 2012 med hänvisning till 

ansvarsprincipen. Numera är det landstingens ansvar att se till att det finns tillräckliga 

resurser
118

. Här skapas det dock en stor problematik. 6st av de tillfrågade
119

 menar att antalet 

utbildningar och övningar minskar på grund av knappa ekonomiska resurser och att det är 
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 Bilaga 2, Enkätastudie om sjukvårdens beredskapsförmågor – Svar, Respondent nr 1 sid 1-2 och nr 5 sid 7 
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118

 Ibid. Respondent nr 4 sid 5f 
119

 Ibid. Respondent nr 4 sid 5, nr 7 sid 9f, nr 9 sid 12, nr 11 sid 14, nr 14 sid 19, nr 15 sid 20-21 



 
Försvarshögskolan, institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap 

Handledare Ronnie Hjort 
Caroline Sandberg 901223, Statsvetenskap - säkerhetspolitik 

VT 13 
 

34 
 

svårt att få låss personal från den dagliga verksamheten för utbildning och övning. Några 

respondenter har uttryckt följande,  

”Vad detta kommer att innebära för beredskapen i framtiden är svårt att säga men det är redan 

nu uppenbart att antalet genomförda utbildningar och övningar har fått lov att minska  i antal 

med hänseende på kostnaderna, vilket innebär att färre får den kunskap och erfarenhet man 

behöver för att verka i en kris”.120  

”Konkurrens och vinstuttag gynnar inte Sveriges beredskap att hantera sällan händelser”. 121 

”Man har inte alls förstått konsekvenserna av att de nationella bidragen för detta har lagts på 

landstinget självt. Kunskapen som vi byggt upp under många år kommer nu i rask takt försvinna 

och sjukhuset kommer att vara i ett mycket sämre läge vid en allvarlig händelse”.122  

”Utbildningar dras in och verksamheterna på sjukhusen är så slimmade att det är svårt att släppa 

iväg folk på befintliga utbildningar”. 123 

”Där finns ännu en bit att gå att se till att krisberedskapen kommer högre på agendan i olika 

beslutande-organ vad gäller budget”. 124 

En av respondenterna poängterar också att ingen vill ta ansvar för den problematik som 

bortfallet av ekonomiska bidrag har skapat. Centrala aktörer hänvisar till de fattade besluten 

men det saknas konsekvensbeskrivningar för beslutens åverkan.
125

  

Materiella resurser och samarbete är givetvis också essentiellt för beredskapsförmågan. Flera 

respondenter menar att samhället och sjukvården har en god förmåga att hantera händelser 

som kan ses som mer väntade eller ”normala” kriser. Exempel på detta är bränder, 

trafikolyckor, tåg, flyg osv. Man menar att det finns en vana att hantera dessa typer av 

händelser på en prehospital nivå
126

 och att samhället generellt sett är mer rustat och förberett 

på att allvarliga händelser kan inträffa
127

. Beredskapen fungerar dock sämre vid oväntade och 
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ovanliga händelser som skulle kräva stor insats på kort tid. Respondent nr 8 menar att 

problematiken ligger i att förstå nya händelser och kunna agera flexibelt. Operativa 

organisationer och aktörer är oftast mer tränade och väl övade för mer förväntade kriser
128

. 

Det tycks också vara så att man är bättre förbered på kriser som ligger inom ramen för 

verksamheten och ett specifikt kunskapsområde. Som exempel poängterar respondent nr 6 att 

sjukvården har en god beredskap för medicinska katastrofer men har inte samma kompetens 

att hantera den kris som uppstår vid ”interna händelser så som driftavbrott”
129

.  

”Vi lever i ett oerhört sårbart samhälle där alla är beroende av varandra, ingen klarar en kris själv 

idag.” 130  

Samarbete och samverkan är två ledord för krishantering som också måste upprätthållas vid 

normalläge för att säkerställa beredskap. Sjukvården samarbetar med andra samhällsviktiga 

aktörer för att det krävs för att upprätthålla en nationell beredskap men också, precis som 

respondenten ovan identifierat, att det finns ett starkt beroende. Nedskärningar hos 

samhällsviktiga aktörer påverkar hela dynamiken inom den nationella beredskapen. 

Respondent nr 7 menar att resursnedskärningar hos samhällsviktiga aktörer försvårar 

samverkan och samordning då det inte finns några marginaler. En stor del i det hela är 

avvecklingen av totalförsvaret då denne menar att det har blivit ”mindre kostnadseffektivt, 

mindre samordnat och försämrad användning av ideella resurser”
131

.  En annan menar att 

möjligheten för stöd från Försvarsmakten, i och med försvarets förändrade situation, minskat 

avsevärt
132

. Detta har haft en betydande påverkan på samhällets förmåga att hantera 

exempelvis naturkatastrofer.  Andra resursbrister som identifieras är exempelvis ECMO, 

brännskadeplatser och helikopterresurser
133

. 

 

5.2 Beredskapens utveckling 
Beredskapen har genomgått en stor förändring de senaste 15-20 åren menar respondenterna. 

En skillnad är att man förr hade olika organisation för kris och vardag medan 
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beredskapsorganisationen idag bland annat bygger på likhetsprincipen som innebär att 

organisationen ska vara den samma i kris och i krig. Man arbetar utifrån samma metodik och 

med samma resurser oavsett vilken situation samhället ställs inför
134

. Detta skapar en mer 

effektiv beredskap menar respondenten. En annan respondent uttrycker det som att man har 

gått från krigsberedskap till krisberedskap. Statliga myndigheter och staten i sig hade en 

mycket större roll att spela samt att staten också hade mycket större förmåga att påverka 

viktiga funktioner. Beredskapen mot påfrestningar var sämre än idag men man hade betydligt 

mer resurser.
135

 (se även kapitel 4) 

Det har också skett en utveckling vad gäller kunskapen om kriser och hot. Idag 

uppmärksammas inte bara masskadehändelser utan även kritiska beroenden och 

infrastrukturella störningar samt att hotbilden i sig har förändrats och byggts ut
136

. Samhällets 

sårbarheter uppmärksammas mer. Man tar också vara på erfarenheter från händelser i Sverige 

och i omvärlden
137

. Två respondenter nämner tsunamikatastrofen som en viktig brytpunkt för 

svensk krishantering, det har blivit en mycket större fokus på samverkan, samordning och 

RSA-arbete, lagar har stärkts och planer har utvecklats
138

. En av respondenterna menar att ”… 

samhället är mer rustat och förberett på att allvarliga händelser kan uppstå”
139

. Respondent nr 

5 lyfter upp jourverksamhet i form av TIB-funktionen och diskussions- och samverkansforum 

som viktiga komponenter för beredskapsutvecklingen, det har således blivit en bredare dialog 

mellan samhällsviktiga aktörer men respondenten poängterar samtidigt att en klar och tydlig 

målsättning krävs för att optimera krisberedskapen
140

.  

Samverkan i dagens bemärkning är också något nytt. En respondent menar att förr skulle varje 

aktör endast se till sitt eget ansvar utan att söka stöd från andra aktörer, idag har man 

utarbetade samverkansplaner- och former som skapar en dialog
141

. 

Den stora förändringen är att samhället förväntas kunna möta oförutsedda händelser och stora 

påfrestningar till skillnad från för 20 år sedan då fokus låg på att ha kapacitet att möta det 
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väntade, främst hotet om krig. Respondenterna menar att den tekniska utvecklingen har varit 

avgörande där man idag kan få en mycket snabbare lägesbild vid en händelse men samtidigt 

har det bidragit till ett mycket mer sårbart samhälle
142

.  Respondenterna har också identifierat 

problem och hinder som försvårar samhällets förmåga att hänga med i utvecklingen av 

hotbilder och olika beroenden. Som också poängterades i föregående avsnitt spelar de 

ekonomiska resurserna en avgörande roll. Bristande ekonomiska resurser och minskade 

statliga bidrag och medel har inneburit en negativ utveckling för beredskapen, främst vad 

gäller kunskap och övning
143

.  Bristande resurser innebär också en svårighet att motivera och 

engagera beredskapsfrågor ”när man knappt har tid för vardagsfrågorna”, uttrycker 

respondent nr 6. Detta bidrar till att robustheten försämras
144

. Och som man även identifierade 

i föregående kapitel, kan denna utveckling innebära negativa konsekvenser för samverkan i 

och med knapphändiga resurser. Principen om ”just in time”-leveranser har för sjukvården 

inneburit att man är totalt beroende av externa aktörer för att få de resurser som krävs för att 

sjukvård ska kunna bedrivas. Lagerhållning finns inte alls i den utsträckning som det gjorde 

förr.
145

  

 

5.3 Sjukvårdens samverkan med andra aktörer 

Som noterat i föregående avsnitt har sjukvården fått ett ökat beroende av andra aktörer. 

Respondent nr 5 menar att flera myndigheter inte är fullt medvetna om vilket roll sjukvården 

spelar vilket leder till att landsting faller ut ur viktiga diskussioner och forum. Samhället 

tenderar att se landstingets uppgifter som en del i kommunal verksamhet istället. Den stora 

törnen i detta är att landsting och kommuner är två helt olika aktörer med vitt skilda 

verksamheter och med olika intresseområden
146

. Respondent nr 5 ser också en problematik i 

att alla landsting är strukturerade på olika sätt och jobbar utifrån samma lagstiftning men med 

olika metoder. Man upplever att hälso- och sjukvården måste bli mer enhetlig
147

. Respondent 

nr 13 går emot argumentet om att aktörer inte värdesätter sjukvården som en egen aktör, 

denne menar istället att andra aktörer ser hälso- och sjukvård som en viktig komponent. Men 
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informations- och kunskapsspridning mellan aktörer är svår på grund av avsaknad av 

gemensamma informationsdelningssystem. Detta resulterar i att det finns bristande kunskaper 

om hur varje aktör fungerar vilket leder till missförstånd och onödiga friktioner
148

. 

Men över lag menar de flesta respondenterna att samverkan fungerar bra både lokalt och 

regionalt och med kommunala aktörer och blåljusverksamhet
149

.  

”Vi har bra dialoger och transparens i beredskapsarbetet. Det som saknas är en tydlighet och 

drivkraft hos den som har det regionala geografiska områdesansvaret.”150  

Respondent nr 15 menar att staten måste ta ett helhetsgrepp och vara mer tydlig och aktiv att 

följa upp för att säkerställa att regionalt områdesansvar tas på allvar. En annan respondent 

poängterar istället ett gott samarbete med länsstyrelsen som samlar aktörerna och driver på 

samverkan
151

. Respondent nr 10 menar att det finns väl utarbetade samarbetsformer mellan 

sjukvården och andra aktörer men det är en svårighet att överblicka aktörers resurser på grund 

av outsourcing
152

. En annan tycker istället att det allt för ofta är landstingen själva som måste 

ta initiativet för samverkan med andra aktörer
153

. En tredje respondent poängterar att resurs- 

och tidsbrist försvårar de olika samverkansformerna men att man ändå gör det bästa utifrån 

situationen
154

. respondenterna lyfter också upp samverkan mellan sjukvården och privata 

aktörer och näringslivet där man anser att samverkan måste bli betydligt bättre
155

. 

Hur man ser på samverkan varierar stort mellan län, regioner och samhällsviktiga aktörer. En 

av respondenterna upplever att samverkan varierar över tid och är beroende av enskilda 

individers kapacitet och kompetens. Samverkan, övning och utbildning är inte 

”karriärsdanande” då det ofta kan ses som störande för daglig verksamhet
156

. Detta är ett 

intressant resonemang då man kan se det som att beredskapsarbetet över lag inte värdesätts så 

                                                           
148

 Bilaga 2 respondent nr 13 sid 18 
149

 Ibid. Respondent nr 1 sid 2, nr 3 sid 4, nr 4 sid 6, nr 11 sid 15, nr 12 sid 16, nr 14 sid 20, nr 16 sid 23 och nr 17 
sid 25 
150

 Ibid. Respondent nr 15 sid 22 
151

 Ibid. Respondent nr 6 sid 9 
152

 Ibid. Respondent nr 10 sid 14 
153

 Ibid. Respondent nr 9 sid 12-13 
154

 Ibid. Respondent nr 10 sid 14 
155

 Ibid. Respondent nr 3 sid 4 
156

 Ibid. Respondent nr 7 sid 10 



 
Försvarshögskolan, institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap 

Handledare Ronnie Hjort 
Caroline Sandberg 901223, Statsvetenskap - säkerhetspolitik 

VT 13 
 

39 
 

som det borde för att det inte finns någon personlig vinning att jobba med dessa frågor eller 

för att man inte vill vara besvärlig för någon annan.  

 

5.4 Sjukvårdens förmåga vid stort skadeutfall 
Respondenterna anser att sjukvårdens förmågor begränsas eller försvåras på grund av knappa 

resurser och för lågt antal vårdplatser. I fråga om vårdplatser nämner respondenterna främst 

IVA-platser (intensivvård) och resurser för specialistsjukvård. En händelse med stort 

skadeutfall som exempelvis en flygplanskrasch eller en terrorattack skapar en situation där 

antalet skadade är många och där ett stort antal individer är mycket allvarligt skadade. Ett 

nära exempel är Bostonbomberna som inträffade den 15 april i samband med Boston maraton 

i USA. 3 dödades och 170 individer skadades
157

 där ett flertal tvingades amputera stora 

kroppsdelar vilket sätter stor press på sjukvården både vad gäller den prehospitala vården ute 

på fält samt förberedelser för kirurgiska ingrepp. Respondenterna menar att hälso- och 

sjukvården verkar närmre kapacitetstaket, Intensivvårdsavdelningar och akutmottagningar kan 

redan i vardagen vara fullbelagda samt att det på flera håll i landet finns personalbrist
158

 (se 

statistik kapitel 4.2). Respondent nr 10 beskriver det som att det är ”en tajt kostym som lätt 

spricker i sömmarna när mer utrymme behövs”
159

. Detta innebär att höjd beredskap och 

inställelse för kris måste sättas ingång mycket tidigare. Skadeutfallet vid en händelse behöver 

därför inte vara så stort för att det ska klassas som en katastrof. 

”katastrofmedicinsk ledning handlar i grunden om att tillskapa resurser utifrån det behov som 

uppstått. Att ha en beredskap med resurser ”som står och väntar” på att nyttjas, är idag inte 

ekonomiskt försvarbart.”160  

Flera respondenter har tidigare påpekat svårigheterna med lagerhållning i dagsläget då det inte 

är ekonomiskt försvarbart, särskilda prioriteringar är därför avgörande och samverkan med 

andra landsting har därför också en överhängande betydelse för resursutbyte och förflyttning 
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av patienter över länsgränser
161

. Att tidigt stärka upp ledningsförmågan är också avgörande 

162
.  Respondent nr 3 problematiserar dock förmågan att evakuera patienter och personal samt 

avsaknaden av planer och reglering för större evakueringar
163

. Patienter är också ofta så sjuka 

idag att förflyttning blir en omöjlighet
164

. Ytterligare en respondent menar att man inte kan 

ställa krav på hjälp från andra landsting då alla lider av brist på vårdplatser, personal och 

materiella resurser
165

.  

Respondent nr 2 menar att personal inom akutsjukvård är väl utbildade där stora trauman och 

kritiska förhållanden är en del av vardagen. Denne ser dock en brist vad gäller kunskapsnivån 

hos läkare och sjuksköterskor vad gäller katastrofmedicin.  

”Den katastrofmedicinska delen inom läkar- och sjuksköterskeutbildningar har tyvärr försvunnit 

eller också kallar man det katastrofmedicin men innehållet är något helt annat, det är mycket 

viktigt att denna del kommer redan i utbildningen.”166  

Respondenterna menar att hälso- och sjukvård har en god förmåga att hantera kända och 

övade risker
167

 medans oväntade och större händelser är svåra att visualisera och förstå 

verkningarna av. Respondent nr 7 fortsätter i resonemanget och menar att förmågorna är 

begränsade, minskat bidrag för övning och utbildning är en av orsakerna. Samma respondent 

lyfter också samordning som ett problemområde. Som exempel belyses Socialstyrelsens 

tidigare övergripande ansvar för skyddsutrustning som dräkter och masker. Ansvaret har 

istället förflyttats till lanstingen vilket har lett till att landstingen har olika förmågor vad gäller 

både kunskap och resurser
168

. Respondent nr 15 identifierar en negativ utveckling på grund av 

bristande resurser, minskade medel och skilda prioriteringar, ”jag anser att vår förmåga i 

landet kommer sjunka eftersom det inte finns en nationell sammanhållande nivå i detta”
169

.  
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Respondent nr 8 upplever det som att samhället har upphört att stödja uppbyggnaden av 

katastrofmedicinska resurser. Området (krishantering och beredskap) blir mindre synligt och 

varje landsting måste svara för att budgetera och upprätthålla förmågan
170

.  

”Eftersom det handlar om sällanhändelser kan det framöver bli svårt att motivera kostnaderna 

för att upprätthålla förmågan i ett allmänt kärvt kostnadsläge.”171 

En annan respondent ser svårigheter i att testa de förmågor som finns då det åter igen blir en 

fråga om ekonomiska resurser och avbrott i verksamheten
172

. De flesta respondenterna har 

belyst den negativa utvecklingen av beredskapsfrågor inom hälso- och sjukvård. Respondent 

nr 17 uttrycker en stor oro för denna utveckling,  

”Sjukvårdens beredskap är inne i en fas där det riskerar att försämras kraftigt nationellt pga. 

minskade resurser och minskat fokus på katastrofmedicin. Socialstyrelsen har fått mindre resurser 

för kris- och katastrofmedicin och blivit en mindre aktör inom krisberedskap. 

Socialdepartementet ser inte behovet av nationell samordning och utbildning. MSB växer, får mer 

resurser men kan inte landstingens verksamhet och har för lite vårdkompetens vilket bidragit till 

att katastrofmedicin tagit ett kliv bakåt. Det är en mycket oroande utveckling.”173  

Respondenten vill se en samordnare för landstingsfrågor hos MSB. Ledningsfunktioner är 

också något som respondenterna lyfter där en menar att man fokuserar för långt över tid vilket 

innebär att ledningsfunktioner underdimensioneras. En annan menar att sjukvårdsledning bör 

vara en roll som endast är till för individer med intresse och som passar för uppgiften
174

. 

 

5. 5 Sjukvårdens förmåga vid infrastrukturella störningar 

Sannolikheten att samhället skulle drabbas av exempelvis ett elavbrott är 100 %, den stora 

frågan är när det kommer inträffa och i hur stor omfattning. Sjukvården har idag ett 

omfattande tekniskt beroende och teknisk infrastruktur
175

 är därför också essentiellt för 
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sjukvården. Trots reservrutiner är sjukvårdverksamhet mycket sårbart vid händelse av 

exempelvis ett större elavbrott. Respondenterna menar att det finns rutiner och resurser för att 

hantera störningar men att det i flera fall kan vara undermåligt och kräva förbättring, en 

respondent beskriver området som hälso- och sjukvårdens stora akilleshäl
176

.  

”Sjukvården är helt beroende av att det finns vatten, värme, elström och telekommunikationer. 

Även när det finns reservsystem för el, vatten och värme, så har det visat sig att när dessa skall 

användas så förekommer det att det inte startar, att kapaciteten är för låg eller att uthålligheten är 

för liten… Stora brister finns i sjukvårdens förmåga att hantera avbrott under längre tid eftersom 

man inte i tillräcklig utsträckning har planerat för detta utan litar på att ”någon annan” löser 

uppkomna problem direkt.”177 

Respondent nr 3 uppger att de har reservkraft motsvarande 80 % inom det egna landstinget 

med en kapacitet att verka i 4 dagar samt att förbättring av systemet pågår. Samma landsting 

jobbar med att upprätta vattenreservoarer
178

. En annan respondent menar att det finns 

reservkraft upp till 120 % i dennes landsting och reservvatten till 1 av 3 sjukhus med en 

varaktighet på 2,5 dagar
179

. Förmågorna inom respektive landsting och landstingsregioner är 

således väldigt varierande. Varje region spelar efter olika förutsättningar och möjligheter.  

I förordet till skriften Det robusta sjukhuset står följande,  

”Syftet med den här skriften är att förmedla kunskap, erfarenheter och värderingsgrunder för 

att förbättra sjukvårdens funktionssäkerhet. Därmed kan vi möjliggöra en hög patientsäkerhet 

i vården även under allvarliga händelser. Målsättningen är att åstadkomma en ändamålsenlig 

och funktionssäker sjukvård med säkra tekniska funktioner. Den tekniska 

försörjningssäkerheten har en avgörande betydelse för möjligheterna att upprätthålla 

sjukvårdens operativa förmåga i samband med kriser”
180

.  

Skriften är således ett vägledande dokument som tillsammans med det tidigare SSIK-arbetet 

(Sjukvårdens säkerhet i kris och krig) ska stödja sjukvårdshuvudmännens arbete att upprätta 
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funktionssäkra och ändamålsenliga sjukhus, med tillräckliga reservanordningar
181

. Den 20 

september 2011 skickades det ut ett beslut från MSB ang. teknisk försörjningssäkerhet vid 

akutsjukhus. Här förklaras att MSB:s tidigare SSIK-arbete kommer avslutas och att det istället 

är landstingen själva som ska hantera sjukhusens tekniska försörjningssäkerhet med 

hänvisning till ansvarsprincipen. MSB kommer således inte ge stöd och bidrag åt nya projekt 

rörande teknisk försörjning till landstingen
182

. Robusthet inom hälso- och sjukvård är således 

numera en intern fråga för varje enskilt landsting. I Stockholm har man upprättat ett eget 

fastighetsförvaltningsbolag, Locum, som är ett helägt landstingsbolag som bildades 1992 med 

ett samlat ansvar för SLL-ägda fastigheter och dess utveckling, drift, underhåll och skötsel
183

. 

Bolaget genomför RSA-arbete på sjukvårdsbyggnadernas infrastruktur där man dels ser till 

sjukhusbyggnadens sårbarheter men också vårdverksamhetens sårbarheter och vilka risker 

man ställs inför vid olika typer av störningar och avbrott. Locum är dock verksamt endast 

inom Stockholms läns landsting. Andra landsting har upprättat liknande lösningar.  

Vid elbortfall fungerar inte datateknik som är ett kritiskt beroende för vården. Respondent nr 

4 menar att det behövs upprättade planer hos vårdgivaren för hur ex. datatekniska störningar 

ska hanteras
184

. Ytterligare en respondent fortsätter i resonemanget och menar att 

vårdverksamheten har svårt att tänka ”outside the box” om störningar skulle inträffa och hur 

man kan lösa situationen på annat vis
185

. Respondenten ser ett behov av ökad samordning och 

samarbete mellan kommuner och landsting samt på central nivå
186

.  En respondent saknar 

övning och utbildning i reservhantering vid avbrott och ur man ska agera när reservkraft vid 

ett elavbrott inte fungerar.  
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Avtal är också en viktig kärnfråga. Respondent nr 8 resonerar att vid störningar under längre 

perioder som kräver bistånd och hjälp från andra aktörer i samhället krävs fullgoda avtal som 

säkerställer leverans
187

 av exempelvis reservkraftverk. Detta blir då en prioriteringsfråga och 

krav på god samordning mellan aktör och leverantör. Respondent nr 10 fyller i med följande 

resonemang,  

”medvetenheten vid upphandlingar, reservdelar och påverkan mellan olika system är liten. Där 

måste de som arbetar med detta dagligdags få in ett krisberedskapsperspektiv.” 188  
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Faktaruta 

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge: På påskafton den 7 april 2007 uppstår ett plötsligt strömavbrott på 

sjukhuset i Huddinge som slår ut 70 % av sjukhusets elförsörjning. Orsaken var ett Jordfel i en högspänningskabel. 

Avbrottet varade i 1 timme och 22 minuter men orsakade stora störningar i verksamheten. Patienter utsattes för stor 

fara, framför allt på intensivvårdsavdelningen. Personal tvingades bryta sig in i rum och utrymmen för att få tag i 

nödvändiga material och mediciner. Man tvingades ansluta recervgasflaskor för andningshjälpsutrusning och när 

reserven var förbrukad fanns ingen ny att tillgå och operationer tingades avbrytas eller ställas in. IT-systemet på 

sjukhuset slutade att fungera vilket helt omöjliggjorde tillgången på patientjournaler och patientövervakningssystem. 

Något som var ett överhängande problem vid denna händelse var att sjukhusets reservkraft inte startade. Anledningen 

var just att elfelet uppstod i sjukhusbyggnadens elektriska anläggning vilket medförde att uppstartandet av reservkraften 

skulle medföra stora risker. ”Om reservkraft hade producerats och kopplats in i detta läge skulle en kollision mellan 

reservkraften och ordinarie kraft utifrån ha kunnat orsaka ännu större problem”.  Källa och för vidare läsning: 

Socialstyrelsen Kamedo-rapport 93 Strömavbrottet på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge den 7 april 2007 sid 

12-14 

I stormens öga: Den 29e oktober 2012 träffades New York av stormen Sandy. Stormen orsakade stora skador och 

strömavbrott och översvämningar. New York University Hospital tvingades evakuera 200 patienter, däribland kritiskt 

sjuka nyfödda, mitt under pågående storm. Anledningen var att det primära reservaggregatet (beläget på taket) inte 

kunde driftsättas på grund av att bränslepumpen so var belägen i källaren översvämmats. Det sekundära 

reservaggregatet var också beläget i källaren som även det blev översvämmat. Man hade inte förutsätt så kraftiga 

översvämningar och evakuerade därför inte patienter innan stormen slog till. Källa: The guardian, 

http://www.guardian.co.uk/world/2012/oct/30/nyu-hospital-hurricane-sandy-evacuations (hämtade 2013-05-02) 

   

http://www.guardian.co.uk/world/2012/oct/30/nyu-hospital-hurricane-sandy-evacuations
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Respondenten menar således att beredskapsperspektivet kan falla bort vid upphandlingar samt 

att leverantören av infrastruktur samt sjukhusbyggnadens drifttekniker kanske inte alltid inser 

det stora behov sjukvården har och hur sårbart verksamheten faktiskt är. Respondent nr 13 

menar att det är svårt att påverka privata aktörer då man inte äger de resurser som företagen 

sitter på samt att man inte kan bestämma hur dessa aktörer ska agera vid krissituation.  

”Avtalsinstrumentet förfaller ganska trubbigt eftersom det skulle kunna vara så att en privat aktör 

inte kan leverera en vara eller en tjänst enligt avtalet och då helt enkelt väljer att betala vite eller 

motsvarande”.189  

En del brister kräver också kostsamma åtgärder som alla landsting inte har kapacitet att 

genomföra, på grund av ekonomiska svårigheter och förhinder vid övning och utbildning.
190

  

En respondent identifierar en pågående nationell nedrustning,  

”Tidigare fanns SSIK (sjukvårdens säkerhet i kris och krig). Detta övergick från socialstyrelsen till 

KBM 2007 och sedan till MSB. 2011 tog MSB beslut om att avveckla stödet till teknisk 

försörjningssäkerhet för akutsjukhus, utan konsekvensanalys. Handboken ”det robusta 

sjukhuset” från 2008 kommer inte att uppdateras. Det finns ingen rådgivning och kunskapsstöd 

från MSB idag (förutom avseende ledningsplatser). Det finns inte heller investeringsstöd som 

tidigare fanns via socialstyrelsen.”191.  

 

5.6 Reslutat och slutsatser 
I den första frågeställningen belyser respondenterna att det finns en problematik i det 

nationella beredskapssystemet då man upplever att det finns brister vad gäller nationell 

samordning. Min uppfattning är att man saknar ett helhetsperspektiv. Respondenterna 

upplever också att det finns en avsaknad av kunskap och förståelse för varandras verksamhet 

aktörer emellan. En positiv utveckling är dock att man har en bättre förståelse och hantering 

för den varierande hotbilden. Detta belyses också i den andra frågeställningen där 

respondenter menar att den gamla beredskapsorganisationen, krigsberedskapen, var sämre 

uppbyggd organisatoriskt. Samverkan skedde inte på samma vis som det gör idag och man 

                                                           
189

 Bilaga 2 respondent nr 13 sid 18-19 
190

 Ibid. Respondent nr 6 sid 9, nr 7 sid 10 och nr 15 sid 22 
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 Ibid. Respondent nr 17 sid 25-26 
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kan också se det som att respondenterna upplever att det var en svaghet att ha 

beredskapsorganisationen särskiljd från det vardagliga arbetet. En styrka från förr var dock 

tillgången på materiella resurser. För att återgå till samverkansfrågan så upplever 

respondenterna att samverkan idag på det stora hela fungerar bra. Det finns dock en 

problematik som hänger ihop med bristen av kunskap och förståelse av andra aktörer som 

resoneras i den första frågeställningen. En del respondenter upplever att kommunal 

verksamhet och landstingsverksamhet likställs på en central nivå. Problematiken är att 

landsting och kommun är två skilda aktörer med skilda verksamheter och olika 

intresseområden. Detta innebär givetvis en problematik för samverkan som kan skapa många 

onödiga fallgropar genom misstolkningar och felaktiga uppfattningar. Respondenterna 

upplever också att landstingen är strukturerade på olika sätt och jobbar utifrån samma 

lagstiftning men med olika metoder vilket göra att landstingens beredskapsorganisationer blir 

för varierade. Man ser en avsaknad av enhetlighet och en helhet. Ett mycket oroande 

resonemang är att en respondent upplever det som att samverkan, övning och utbildning och 

inte är ”karriärsdanande” och kan upplevas som störande i den dagliga verksamheten. Detta 

innebär att viktiga steg i upprättandet av en god beredskap bortprioriteras och där med också 

säkerheten i sig. Detta kan också ses som ett misslyckande att förankra krishantering och 

beredskap i den dagliga verksamheten vilket i sin tur underminerar det system som byggts 

upp. 

En stor utmaning för hälso- och sjukvården vad gäller beredskap är att se till att resurser 

räcker till. Det gäller både personella, materiella och ekonomiska resurser. Antalet vårdplatser 

och personaltäthet anses inte tillräcklig idag i och med att verksamheterna i normalläge redan 

arbetar nära dess kapacitetstak. Det innebär att det finns mycket litet utrymme att även hantera 

kriser utan att först behöva genomföra stora omorganiseringar. Stöd och bidrag för hälso- och 

sjukvårdens krishantering och beredskap har också minskat vilket innebär att ekonomiska 

resurser för övning och utbildning måste tas från landstingets kassa. Respondenterna menar på 

att det är svårt att motivera varför vissa beredskapsåtgärder är ekonomiskt försvarbara. Det är 

också svårt att motivera till engagemang i beredskapsfrågor när verksamheten utstår 

påfrestningar i normalläge. En respondent uttrycker det som att ”konkurrens och vinstuttag 

gynnar inte Sveriges beredskap att hantera sällan händelser.” Jag tolkar det som att 

respondenterna upplever att det idag är för stor fokus på ekonomisk vinning.  
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Respondenterna identifierar något som jag upplever som en mycket oroande. En respondent 

uttryckte följande,  

 ”Sjukvårdens beredskap är inne i en fas där det riskerar att försämras kraftigt nationellt pga. 

minskade resurser och minskat fokus på katastrofmedicin. Socialstyrelsen har fått mindre resurser 

för kris- och katastrofmedicin och blivit en mindre aktör inom krisberedskap. 

Socialdepartementet ser inte behovet av nationell samordning och utbildning. MSB växer, får mer 

resurser men kan inte landstingens verksamhet och har för lite vårdkompetens vilket bidragit till 

att katastrofmedicin tagit ett kliv bakåt. Det är en mycket oroande utveckling.”192  

Det sker alltså successiva nedskärningar och minskningar inom svensk krishantering och 

beredskap. Till skillnad från mina resonemang i avsnitt 4.3 vittnar det här om en utveckling 

där ekonomi tar en allt större plats i resonemang om säkerhet. Ekonomisk effektivitet och 

vinning blir allt mer avgörande parametrar för säkerhetsfrågor. Det finns en stor risk i detta då 

man i slutändan riskerar att förlora människovärdet.   

Som presenterat i avsnitt 3.4 bygger ekonomisk säkerhet på en viss osäkerhet. De senaste åren 

har det genomförts avregleringar och privatisering av hälso- och sjukvård som kan vara en 

bidragande faktor till den ekonomiska fokuseringen. Men en stor anledning är nog ändå den 

ekonomiska kris som drabbat västvärden under en längre tid. Samhället har knappa resurser 

att röra sig med vilket innebär att man måste genomföra en mycket hårdare prioritering av 

ekonomiska medel. Alla aktörer i samhället får minskade resurser vilket vi ser har lett till 

minskade bidragsmöjligheter och med striktare hänvisning till ansvarsprincipen att varje aktör 

ansvarar för att den egna verksamheten ska uppnå en beredskap enligt de krav som ställs. För 

landstingen innebär de minskade statliga bidragen att hårdare krav ställs på landstingens 

ekonomi. Åtgärder för beredskap liksom övriga åtgärder för landstingsverksamhet måste vara 

ekonomiskt försvarbart och anses bidra till ekonomisk effektivitet för att det ska genomföras. 

Beredskap och säkerhet måste konkurrera med allt annat.   Säkerhetsfrågor som bör ses ur ett 

samhälles och människoperspektiv figurerar istället inom ekonomisk säkerhet som i sin natur 

är en otrygg och instabil plattforn. Privatisering och bolagisering av sjukvård spär på 

problematiken då det inte längre bara är säkerhetsfrågor som figurerar i ett ekonomiskt 

säkerhetsperspektiv utan man placerar också stora delar av hälso- och sjukvårdssektorn på en 
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ekonomisk marknad. Att motivera säkerhetsåtgärder för bolagsägare och påtala hot och risker 

kan i sig vara problematiskt då risker är en del av marknadens natur. Detta kan skapa onödiga 

risktagningar och chansningar där man motiverar att låta en risk inträffa är mer ekonomiskt än 

att bygga upp en beredskap för den specifika risken. Detta är ett mycket skadligt resonemang 

ur individens och människans perspektiv och är ett direkt hot mot människors liv och hälsa.  

För stor ekonomisk fokusering innebär att människovärdet går förlorat som resonerat i kapitel 

3 är individen en mycket viktig aktör för inte bara säkerhet utan även våra samhällsstrukturer. 

Genom att äventyra individens säkerhet riskerar man också att skapa stora påfrestningar och 

oroligheter i samhället.   

6. Slutsatser 
 

Sveriges och hälso- och sjukvårdens beredskap har genomgått omfattande förändringar de 

senaste 30 åren som har lett till både positiva och negativa effekter. Den största förändringen 

som skett är förståelsen för hot och risker och uppbyggandet av en beredskapsorganisation 

ampassat efter en stor variation av risker och händelser. Den statliga säkerheten behandlas 

inte enbart utifrån hotet om krig utan beaktar också händelser och situationer som kommer 

innebära stora påfrestningar på samhället som exempelvis infrastrukturella störningar, 

naturkatastrofer, kärntekniska olyckor och också hot av antagonistisk natur som kanske inte 

skadar staten och dess politiska institutioner i lika hög grad som det skadar samhället den 

kollektiva identiteten och kulturen(kapitel 4). Den nya organisationen möjliggör för en större 

fokusering på individer och mänsklig säkerhet men som, identifierat i kapitel 5, möts av andra 

strukturella förändringar där ekonomisk effektivitet blir en allt mer avgörande faktor för 

säkerhet. Denna utveckling måste belysas och hanteras på så vis att säkerhet inte får påverkas 

av ekonomiska faktorer i allt för stor grad. Säkerhet ska inte behöva förhandlas fram utan ska 

istället beaktas utifrån staten, samhället och individens behov av säkerhet där ekonomiska 

faktorer helt enkelt ska rättas efter de krav på säkerhet som samhället ställer. För att detta ska 

vara möjligt måste medvetenheten av våra sårbarheter belysas i mycket högre grad. Jag anser 

att det ligger i varje aktörs ansvar att se till att beredskap och säkerhetsfrågor inom varje 

sektor belyses och uppmärksammas offentligt för att låta samhället och politiker förstå vilken 

nivå svensk beredskap befinner sig i idag.   
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Jag upplever att det finns en attityd av ”det där är ditt problem, inte mitt”. Det råder en 

avsaknad av förståelse för hur samhällsviktiga aktörer är integrerade i varandra där problem 

och svårigheter hos en aktör kan utvecklas i den omfattningen att det påverkar alla. 

Samverkan är ett centralt begrepp där de tillfrågade vid enkäten upplever att det finns 

samverkanssvårigheter framför allt på en central och nationell nivå. På lägre samhällsnivåer, 

regionalt och framför allt lokalt arbetar aktörerna mycket nära med varandra vilket underlättar 

samverkan och förståelse och insyn i olika aktörers verksamhet. Jag tror att 

samverkansproblemen på en mer central nivå grundar sig i att aktörer jobbar för brett isär och 

enskilt. Varje central myndighet har sin uppgift och sitt uppdrag där man inte samarbetar med 

andra centrala myndigheter i den grad som kommuner och landsting samarbetar eller 

sjukvård, brandkår och polis.  

Samverkan är i mitt tycke ett vagt begrepp som egentligen bara handlar om dialog. Det ställs 

inte tillräckligt höga krav på dialog och samverkan mellan samhällsviktiga aktörer, på alla 

samhällsnivåer. Resultaten av en dialog bör vara god förståelse för olika aktörers verksamhet 

och ett helhetsperspektiv över gemensamma mål och tillvägagångssätt. Men enligt 

respondenternas resonemang har detta inte lyckats. Samhällsviktiga aktörer måste se och 

placera ut sin egen och andra aktörers roll i en helhet där samverkan måste vara 

målbildsgrundande. Jag förespråkar därför att samarbete bör vara det nya slagordet. 

Beredskapen är bättre organiserad idag än förr men man hade ett helt annat helhetsperspektiv 

och en enhetlighet som saknas idag. Samhällsviktiga aktörer måste förstå att de jobbar med 

och för varandra för att säkra samhället och det svenska folkets trygghet.  

Beredskap och säkerhetsfrågor får inte vara någonting som man slarvar bort mellan stolarna. 

Likhetsprincipen innebär inte att aktörer ska agera utifrån den vardagliga organisationen i 

kris. Min tolkning är istället att verksamheten ska ha en styrka och förmåga att hantera kriser 

och oförutsedda händelser som ska vara implementerade och väl inarbetade i verksamheten. 

Därför måste krishantering och beredskap växa för att fylla samhällsviktiga verksamheter med 

rätt insikt och kunskap om hot och risker. Det här är redan ett faktum i teorin, det finns 

författat i lagtext och styrande dokument men ändå tycks verkligheten inte överensstämma 

med teorin. Varje aktör har ett individuellt ansvar genom ansvarsprincipen men det bör finnas 

ett gemensamt ansvar också och en enhetlighet. 
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Dessvärre tycks det vara så att beredskapsorganisationens utmaningar inte kommer uppdagas 

förrän den dagen samhället utsätts för en extraordinär händelse som drabbar en stor del av det 

svenska samhället och befolkningen och som framför allt resulterar i stora ekonomiska 

förluster. Jag upplever att tanken om svensk beredskap är god men det är många svårigheter 

och utmaningar som måste hanteras som tyvärr bidrar till att svensk beredskap generellt och 

inom hälso- och sjukvården inte är tillfredsställande. 
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Bilaga1: Frågeformulär 

 

Hej! 

 

Du är en av 30 slumpmässigt utvalda personer för att delta i en mindre 

surveyundersökning som en del i en kvalitativ fallstudie om den svenska sjukvårdens 

beredskapsförmågor. Er mejladress har hämtats från SKL:s eller SLL:s kontaktlistor 

över sjukvårdens beredskapssamordnare. Fallstudien är ett examensarbete i 

statsvetenskap från Försvarshögskolan. Denna studie är anonym och inga namn, 

personliga uppgifter eller uppgifter som kan medföra röjande av identitet kommer att 

användas. Hanteringen av detta frågeformulär följer 1998:204 Personuppgiftslag
193

 

samt Vetenskapsrådets skrift 1:2011 ”God Forskningssed”
194

.  

 

Jag har genom pågående praktik på Stockholms läns landsting och Locum AB fått 

fördjupa mig i sjukhusbyggnadernas redundans mot infrastrukturella störningar. 

Detta har inspirerat till utvecklingen och framställandet av detta examensarbete då 

jag vill få en större förståelse i hur sjukvårdens beredskap har förändrats över tid och 

hur det fungerar idag.  

 

Genom att svara på frågeformuläret samtycker man med att delta i undersökningen. 

Deltagandet är frivilligt och man kan när som helst revidera sina svar eller avsluta 

deltagandet. Svaren kommer användas som kompletterande fakta i den mån det är 

möjligt samt för anonyma citat. Efter sammanställning av undersökningen kommer 

svarsformulären att raderas.   

 

Alla deltagare kommer att få ta del av den färdiga studien och godkänna den slutliga 

texten. 

 

Ni kan när som helst kontakta mig för frågor och synpunkter på  

telefon:  

mejl: caroline.sandberg@student.fhs.se eller caroline.sandberg@locum.se  

 

 

Svaren ska vara inlämnade senast den 30 april kl 15.00 och skickas till 

caroline.sandberg@locum.se 

 

Tack på Förhand! 

 

Caroline Sandberg 

Student Försvarshögskolan – Statsvetenskap, säkerhetspolitik 
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55 
 

Nedan följer 6st öppna frågeställningar för att du som respondent ska kunna svara så 

fritt som möjligt. Detta för att säkra studiens objektivitet. Svara på frågorna utifrån 

dina personliga kunskaper och erfarenheter. Omfånget på svaret är valfritt men jag 

ser helst ett så utförligt svar som möjligt.  

 

 

1. Hur upplever du att det svenska samhällets beredskap för kris och katastrof 

fungerar i idag?  

 

 

 

2. Tycker du att beredskapen är annorlunda idag än för 15-20 år sedan? 

Motivera svaret.  

 

 

 

3. Hur upplever du att hälso- och sjukvårdens samarbete gällande 

beredskapsfrågor med andra samhällsviktiga aktörer fungerar?  

 

 

 

4. Vad anser du om sjukvårdens förmågor att hantera en kris eller katastrof med 

ett stort skade- eller sjukdomsutfall (exempelvis en pandemi, större brand 

eller terrorauktion)? 

 

 

 

5. Vad anser du om sjukvårdens förmåga att hantera infrastrukturella störningar 

så som elavbrott, värme- eller vattenbortfall? 
 

 

 

6. Vad anser du att hälso- och sjukvårdens största utmaningar är i ett kris- eller 

katastrofläge? 
 

 

Bilaga 2: Enkätsvar 
Finns att tillgå på förfrågan som en förfinad version där namn och uppgifter som kan röja 

respondenternas identitet eller på något vis orsaka problem tagits bort.  


