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Förord
Området samhällsskydd och beredskap kännetecknas av en stor
bredd som avspeglas i en hotskala som spänner från vardagsnära
risker för enskilda individer till risker med potential att skada
samhället i stort. Konsekvenserna kan innebära fysiska skador på
människor, egendom, infrastruktur eller miljö, men även ha sociala eller demokratiska dimensioner, såsom otrygghet eller brist på
förtroende för samhällets institutioner. Samtidigt leder samhällets långtgående specialisering till att många aktörer har en djup
kunskap inom sitt eget ansvarsområde, medan kunskaperna om
den samlade bilden och därmed möjligheterna att sätta olika risker i relation till varandra är mer begränsad. Det är därför viktigt
med ett helhetsperspektiv och att i största möjliga mån integrera
hela hotskalan i det dagliga säkerhetsarbetet.
Det är MSB:s förhoppning att denna rapport ska kunna bidra i
arbetet med att stärka såväl individens trygghet som samhällets
säkerhet. Genom att öka kunskapen och bidra till ökad förståelse
för den samlade bilden – med risker i hela hotskalan och på samtliga nivåer i samhället – kan detta förhoppningsvis leda till bättre
beslut och effektivare åtgärder i vårt gemensamma arbete mot ett
säkrare samhälle i en föränderlig värld. Om samhället blir säkrare
ökar även den enskilde individens trygghet. Säkerhetsarbetet
handlar således både om att värna samhällsviktiga – och därmed
livsviktiga – funktioner, och att stärka samhällets och individens
förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.
Det är första gången en rapport utges med ambitionen att belysa
hela hotskalan. Som väntat har detta visat sig vara en grannlaga uppgift. Därför välkomnar MSB synpunkter och en fortsatt
diskussion för att framöver bättre kunna beskriva den samlade
bilden av hot, risker och sårbarheter, utifrån såväl ett individ- som
samhällsperspektiv.
Rapporten har sammanställts av Maj Sölvesdotter och Jan Schyllander, MSB.
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Ett särskilt tack riktas till Ragnar Andersson, professor, Karlstads
universitet, Ann Enander, fil.dr., Försvarshögskolan, Magnus Hjort,
fil.dr., Högskoleverket, Tomas Ries, fil.dr., Försvarshögskolan och
Bengt Sundelius, professor, Uppsala universitet, som gett värdefulla synpunkter på innehållet i rapporten.
Stockholm, juni 2010

Helena Lindberg
Generaldirektör
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
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Sammanfattning
Generella slutsatser
Den långsiktiga trenden när det gäller dödsfall till följd av olyckor
har sedan 1970-talet varit nedåtgående, men har sedan mitten av
1990-talet stannat av, vänt och ökat. Antalet stora olyckor, dvs.
där fem eller fler personer omkommer, har dock successivt min
skat över tid både vad gäller antal och omfattning. De flesta större
olyckorna sker inom vägtrafiken. Varje år omkommer numera ca
3 000 personer i olyckor, ca 100 000 personer läggs in på sjukhus
efter att ha skadats i olyckor och ca 700 000 personer uppsöker en
akutmottagning för skador på grund av en olycka.
När det gäller konsekvenser för befolkningens liv och hälsa
så pekar utvecklingen på att det dominerande hotet består av
risken för en individ att råka ut för en olycka. Sett över tid så
är det endast någon enstaka procent av dem som omkommer i
olyckor som gör det i samband med kriser eller extraordinära
händelser. Den helt dominerande skadebördan kommer från
mer vardagliga händelser i framför allt hemmet, skolan och
barnomsorgen, på idrottsplatser, i trafiken och på arbetsplatsen.
Icke desto mindre är det viktigt att inte bara se till individens
skydd och säkerhet när det gäller olyckor, utan att även värna
om andra värden, dvs. att upprätthålla samhällets funktionalitet
och grundläggande värden.
Samhällsutvecklingen kännetecknas bl.a. av demografiska och
socio-ekonomiska förändringar, snabb teknikutveckling, specialisering och globalisering. Dessa trender kan tillsammans leda till,
att hittills okända risker uppträder, men även att nya möjligheter
till ökad trygghet och säkerhet öppnar sig. Denna ökade komplexitet gör det samtidigt svårare att få en helhetsbild av hot, risker
och sårbarheter i samhället, vilket i sin tur ökar osäkerheten i
analyserna. En sammanfattande bild av samhällstrenderna kan
beskrivas som en situation med hög förändringshastighet och i
stora delar okända konsekvenser - i kombination med många och
komplexa hotbilder. Därför blir det också svårare att förutsäga
den framtida krisutvecklingen och vilka samhällskonsekvenserna
kan komma att bli. Sammantaget innebär det att förutsättningarna för svenskt samhällsskydd och beredskap kan ändras snabbt,
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vilket också ställer höga krav på berörda aktörer att vidta relevanta och effektiva åtgärder.

Händelser 2009
Det är svårt att på ett kortfattat sätt beskriva samtliga händelser
inom området samhällsskydd och beredskap som inträffar under
ett år. Därför har MSB valt ut ett antal händelser som kan ses som
exempel på vilken typ av olyckor och kriser som kan inträffa i
samhället. Till detta ska tilläggas att det inträffar tusentals olyckshändelser varje år som inte uppmärksammas, men som får svåra
konsekvenser för den enskilde individen och anhöriga.
På nationell nivå har det gångna årets händelser i stora delar
handlat om finanskrisen och lågkonjunkturen samt spridningen
av den nya influensan A (H1N1). Det är fortsättningsvis viktigt att
samhällets aktörer utvärderar och drar lärdomar av de vidtagna
åtgärderna i syfte att effektivisera samhällets insatser om det
inträffar liknande eller ännu allvarligare händelser i framtiden.
Dessa lärdomar kan t.ex. avse kommunikation till grupper med
andra modersmål än svenska och hur man tydliggör ansvaret mellan offentliga och privata aktörer samt ansvaret mellan offentliga
aktörer och den enskilde individen. Även räddningstjänstens, polisens och de sociala myndigheternas insatser och samverkan vid
vissa typer av händelser samt deras möjligheter att kunna utföra
ett effektivt förebyggande och hanterande arbete bör fortsättningsvis följas upp och diskuteras.
När det gäller de omfattande el- och teleavbrott som inträffade
2009, är det uppenbart att samhällets berörda aktörer, både privata och offentliga, bör fortsätta arbetet med att förbättra robustheten och säkerheten inom el- och teleområdena.

Risker avseende individens skydd och säkerhet
Skador till följd av olyckshändelser svarade 2008 för ca tre procent av det totala antalet dödsfall och är därmed en av de större
dödsorsakerna i Sverige. Det finns ett flertal faktorer som utifrån
rådande kunskapsläge förklarar individens risk för att råka ut
för en olycka. Dessa riskfaktorer hänger framför allt ihop med
ålder, kön, droganvändning, miljöer som exempelvis bostaden,
fritidsaktiviteter, transporter, socio-ekonomiska förhållanden och
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geografiska skillnader. När det gäller ålders- och könsfaktorer
är risken för att råka ut för en olycka högst för barn, ungdomar,
yngre vuxna och äldre personer. Risken att skadas allvarligt och
omkomma till följd av olycksfall ökar med åldern för båda könen.
Män är överrepresenterade i nästan samtliga olyckstyper och
ca två tredjedelar av dem som dör av skador är män. En kraftig
överrepresentation finns också bland äldre personer som dör av
skador, t.ex. i fallolyckor.
Om alkohol finns med i bilden ökar risken för att omkomma i
t.ex. fallolyckor, bränder, drunkningsolyckor och trafikolyckor.
Även narkotikaanvändning ökar risken för att skadas i olyckor,
särskilt i bränder och drunkningar där framför allt de yngre
åldersgrupperna är överrepresenterade. Överdoser och blandmissbruk leder också till många förgiftningar. Läkemedelsanvändning
ökar också risken för att omkomma i olyckor, särskilt bland äldre
personer. Risken att råka ut för en olyckshändelse och skadas är
således starkt kopplad till konsumtionen av olika typer av droger, vilket leder till fler omkomna i olyckor, fler vårdplatser som
måste tas i anspråk och fler besök på akutmottagningarna.
Vissa socio-ekonomiskt utsatta grupper löper en större risk att
skadas i olyckor än andra befolkningsgrupper, t.ex. personer
med låga förvärvsinkomster som löper en betydligt högre risk
att omkomma i bränder och drunkning än personer med höga
inkomster. När det gäller t.ex. personer med funktionshinder
och utlandsfödda personer behövs mer forskning innan man kan
uttala sig om riskfaktorer och eventuella skillnader mellan olika
befolkningsgrupper. Klart är dock att exempelvis funktionshinder
likaväl som etnicitet är viktiga aspekter att ta hänsyn till i det
fortsatta olycksförebyggande arbetet.
Med avseende på faktorer i miljön är den i särklass mest olycksdrabbade platsen bostaden och platser kring bostaden. Även
miljöer och platser som har med skol- och fritiden att göra är
olycksdrabbade. Fyra av fem olyckor som kräver akutsjukvård
sker under fritid och skoltid. Risken att skadas i eller kring
bostaden är högst för små barn och äldre, vilket hänger samman
med att dessa grupper ofta vistas där. I samband med sport- och
fritidsaktiviteter är risken att råka ut för en olycka störst för män
och pojkar. För båda könen inträffar flest skador i åldersgruppen
10-20 år och för både män och kvinnor är fotboll den sport som
leder till flest skador. Det beror på att fotboll är den sport som
har det största antalet utövare. Fotgängare, cyklister, mopedister
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och motorcyklister löper en betydligt högre risk att råka ut för en
olycka i trafiken än bilister samt järnvägs- och busspassagerare,
men risken har minskat under de senaste decennierna. Motorcyklister löper den absolut största risken bland samtliga trafikanter.

Risker avseende samhällets funktionalitet och säkerhet
Samhällets behov av fungerande samhällsviktig infrastruktur
fortsätter att öka, liksom även sårbarheterna och beroendena
mellan olika verksamheter. Till samhällsviktig infrastruktur räknas
framför allt elförsörjning, elektroniska kommunikationer, vissa typer av IT-stöd, vissa delar av transportsystemen samt delar av den
kommunaltekniska försörjningen, t.ex. dricksvatten och fjärrvärme. Samtidigt har det skett en utveckling mot ökad privatisering och bolagisering av samhällsviktig infrastruktur. Eftersom
samhällsviktiga verksamheter är beroende av t.ex. fungerande el,
tele och transporter för att kunna upprätthålla livsnödvändiga
funktioner så är det av största vikt att kartläggning och analys av
kritiska beroenden mellan samhällsviktiga verksamheter fortsätter på nationell, regional och lokal nivå i samhället.
En händelse som kan ge stora spridningseffekter och därmed allvarliga samhällskonsekvenser är ett långvarigt el- och teleavbrott
som berör ett större område eller flera verksamheter samtidigt.De
allvarliga konsekvenserna av en sådan händelse beror på att nästan
all samhällsviktig verksamhet är beroende av tillgången till el
och tele och att möjligheterna att kompensera för detta beroende
trots allt är relativt begränsade. Otillräcklig robusthet är därför
särskilt allvarlig inom elförsörjningen och de elektroniska kommunikationerna. Även dricksvattenförsörjning och transporter av
bl.a. livsmedel är verksamheter som bör ha tillräcklig robusthet
och marginaler i sina verksamheter. Robustheten i samhällsviktig
verksamhet är också beroende av vilken grundförmåga som finns
i den ordinarie verksamheten.
Samtliga aktörer som arbetar med att förebygga och hantera
olyckor och kriser bör ta hänsyn till de hot, risker och sårbar
heter som beskrivs i denna rapport. MSB avser också att utveckla
arbetet med att identifiera och beskriva en problembild utifrån
hela hotskalan.
Med utgångspunkt i den beskrivningen kommer vi framöver
även att göra en nationell riskbedömning som ska kunna ligga
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till grund för framtida planering och inriktning av arbetet med
samhällsskydd och beredskap på nationell nivå.

Brister i samhällets åtgärder
Det svenska olycksförebyggande arbetet har ansetts hålla en hög
kvalitet inom arbetslivs- och trafikområdena. Även det svenska
säkerhetsarbetet för barn rankas högt i internationella jämförelser. Däremot har det förebyggande arbetet inte varit lika framgångsrikt när det gäller att reducera antalet olyckor i hem- och
fritidsmiljöer. När det gäller säkerheten för äldre personer (65 år
och äldre) har Sverige inte kunnat visa några framsteg under det
senaste decenniet. En av förklaringarna till detta skulle kunna
vara avsaknad av tydligt ansvar, mål och strategier i det förebyggande arbetet inom dessa områden. För äldres fallolyckor, som är
den olyckstyp som ökar snabbast, har det t.ex. länge saknats ett
övergripande ansvar och en tydlig strategi för det förebyggande
säkerhetsarbetet.
Möjligheten för kommunerna att inrätta en krisledningsnämd
har funnits i 7 år. Det skiljer sig dock mellan kommunerna hur
och när nämnderna i praktiken har implementerats. I vissa fall
har nämnden inte använts alls och i andra bara sammankallats
för information eller enskilt beslut. I några fall har nämnden tagit
över verksamheten från andra nämder.
Utvecklingen inom svensk krisberedskap har stadigt gått framåt
under senare år, men fortfarande kvarstår en del brister. Betydande framsteg har gjorts t.ex. när det gäller att institutionalisera,
strukturera och organisera Svensk krisberedskap, både på nationell, regional och lokal nivå i samhället. Samarbetet och samordningen på nationell nivå har avsevärt förbättrats, även om utvecklingsarbete kvarstår för att ytterligare effektivisera samarbetet,
tydliggöra roller och ansvar och koordinera de gemensamma
insatserna. Viktiga iakttagelser och erfarenheter kring samverkan
har kunnat fångas upp inom ramen för de samverkansövningar
som genomfördes 2007 och 2008.
När det gäller samhällets krisberedskapsförmåga så har ett antal
brister konstaterats under senare år, t.ex. förmågan till sektorsövergripande samverkan, bristande förstärkningsresurser och minskade marginaler och robusthet i de ordinarie verksamheterna.
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Medlemskapet i EU innebär både en möjlighet och en begränsning
för svensk krisberedskap och påverkar den nationella hotbilden.
Sammantaget bedöms dock de senaste förändringarna på EU-nivå
leda till en betydande ökning av antalet nya initiativ och förslag
till EU-samarbeten, vilket kommer att kräva sektorsöverskridande
beredning och genomförande på nationell nivå. Nya samarbetsformer inom området samhällssäkerhet har också vuxit fram med
andra aktörer, exempelvis USA. Samtidigt har behovet av en mer
utvecklad civil krisberedskap under senare år växt fram inom
ramen för t.ex. Natos partnerskap för fredssamarbete, Nato/PFF.
Det är viktigt att fortsättningsvis arbeta för ett utvecklat samarbete på EU-nivå och verka för att EU ska kunna agera mer samordnat vid kriser och katastrofer samt att höja ambitionsnivån
när det gäller att genomföra en EU-gemensam hot- och riskanalys.
Genom att tydligare definiera de främsta riskerna och hoten mot
EU:s befolkning ökar förutsättningarna för att utveckla gemensamma strategier som beaktar alla faser i hanteringen.
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1.

Inledning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) uppgift är att
utveckla och stödja samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor
och kriser. I myndighetens instruktion1 framgår bl.a. att MSB ska identifiera och analysera hot särskilt allvarliga, risker och sårbarheter i samhället.
Myndigheten ska också enligt instruktionen göra en samlad bedömning av
olycksutvecklingen och tillhandahålla tvärsektoriella och samlade bilder
som tillgodoser behov på olika nivåer i samhället.

1.1

Syfte
Denna rapport syftar till att ge en sammanfattande bild av
olyckor och kriser i samhället. Rapporten vänder sig till en bred
läskrets, dvs. såväl till aktörer inom området samhällsskydd och
beredskap på samtliga nivåer i samhället som till en intresserad
allmänhet. Främsta berörda målgrupper är beslutsfattare och
verksamhetsansvariga på nationell, regional och lokal nivå, inom
både offentlig och privat sektor, som arbetar med att förebygga
och hantera olyckor och kriser.
Tanken är att denna rapport ska bidra till att förbättra kunskapen
hos berörda målgrupper så att samhällets förmåga att förebygga
och hantera framtida händelser förbättras. Ett annat syfte med
rapporten är att skapa debatt och öppna för diskussioner mellan
berörda aktörer inom områdena samhällsskydd och beredskap.

1.2

Avgränsningar
I rapporten ges en beskrivning av ett antal identifierade hot, risker
och sårbarheter inom området samhällsskydd och beredskap.
Däremot görs ingen riskbedömning, dvs. en värdering av sannolikheten av att händelsen skall inträffa och de konsekvenser som kan
uppstå. För närvarande pågår metodutveckling inom MSB i syfte att
framöver kunna genomföra en nationell riskbedömning.
Det förebyggande arbetet inom samhällsskydd och beredskap
1 Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
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berörs endast översiktligt i denna rapport i form av ett antal identifierade brister inom området samhällsskydd och beredskap. Rapportens fokus är snarare att ge en problembild och inte i första
hand att ge konkreta förslag på lösningar och åtgärder.
Det finns i dagsläget inte något system för att mäta olyckor och
det som mäts är egentligen de skador som olyckor orsakar. Olika
typer av skador till följd av olyckshändelser redovisas därför med
varierande noggrannhet. Användningen av flera statistikkällor
har bl.a. inneburit att definitioner av centrala begrepp och kvali
teten i redovisade data, t.ex. avseende redovisningstidpunkter,
varierar. Samma händelse kan dessutom redovisas i flera register,
t.ex. vägtrafikolyckor och arbetsolyckor. På den övergripande nivå
som denna rapport redovisar statistik om olyckor har dock dessa
avgränsningar endast marginell betydelse.
Av naturliga skäl kan inte utvecklingen av kriser och extraordinära händelser redovisas i statistiska termer på samma sätt som
vanligt förekommande händelser. Dock borde mer vanligt förekommande störningar, t.ex. el- och teleavbrott, avbrott i dricksvattenförsörjningen, osv., kunna redovisas framöver med stöd av
statistik. Sådant underlag måste dock utvecklas inför kommande
redovisningar av olyckor och kriser.
Beträffande tidsperspektivet avser rapportens innehåll händelser
som i huvudsak sträcker sig ca tio år bakåt, nuläget och ca fem
till tio år framåt i tiden.

1.3

Metod och genomförande

1.3.1

Övergripande metodik
Innehållet i rapporten bygger på texter och analyser skrivna av
experter och sakkunniga inom berörda sakområden, främst inom
MSB. Beskrivningarna i rapporten utgår såväl från kvalitativa som
kvantitativa data.
Beskrivningar av olyckor och riskfaktorer utgår huvudsakligen
från kvantitativa data och olika statistikkällor, dvs. från Socialstyrelsens epidemiologiska centrum, EpC (dödsorsaksregistret),
Arbetsmiljöverket (arbetsskador), Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), Transportstyrelsen (trafikskador) och MSB:s
(f.d. Räddningsverkets) insatsstatistik från räddningstjänsten.
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När det gäller de kapitel som behandlar kriser och extraordinära
händelser har ett flertal skriftliga rapporter legat till grund för text
erna, t.ex. forskningsrapporter, kunskapsunderlag från MSB och
andra myndigheter, myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser,
Riksrevisionens granskningar inom krisberedskapsområdet m.fl.
I framtagandet av rapporten har CRISMART, Försvarshögskolan,
bidragit med texter avseende iakttagelser inom krisberedskapsområdet (avsnitt 5.3, 5.6 och bilaga 4) och FOI (Totalförsvarets
forskningsinstitut) har bidragit med texter avseende risker inom
transportområdet (avsnitt 4.2.5). De avsnitt som behandlar elektromagnetiska störningar har tagits fram av Fortifikationsverket
(avsnitt 4.2.3 och del av 4.3.2).

1.3.2

Begrepp och definitioner
Begreppen olycka och kris kan i relation till varandra betraktas
utifrån en hotskala - från vanligt förekommande händelser till
extraordinära händelser. En olycka är en plötslig händelse som får
effekter på hälsa, miljö eller egendom och är oavsiktlig. En kris
är en händelse som drabbar många människor och stora delar av
samhället och hotar grundläggande värden och funktioner. Kris
är ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och
normal organisation, den är ofta oväntad, utanför det vanliga och
vardagliga och att lösa krisen kräver samordnade åtgärder från
flera aktörer.2 En kris behöver till skillnad från en olycka inte
vara oavsiktlig utan kan vara en följd av avsiktliga händelser, t.ex.
antagonistiska handlingar.
Det finns dock en överlappning av begreppen när det gäller vissa
typer av händelser. En händelse kan av vissa samhälleliga aktörer
definieras som antingen en stor och omfattande olycka eller en
extraordinär händelse eller kris. En olycka kan dessutom eskalera eller vara av den omfattningen att den leder till en kris eller
extraordinär händelse på lokal, regional eller nationell nivå i
samhället. Mot denna bakgrund kan konstateras att det dels föreligger vissa skillnader mellan en olycka och en kris, men att det
också finns en gråzon där begreppen flyter ihop. Förutom redan
nämnda skillnader skiljer sig även strategier och metoder ofta åt
när det gäller att förebygga olyckor respektive kriser, eftersom
de i många avseenden är olika till sin karaktär, bygger på olika
2 Regeringens proposition (prop. 2007/08:92) Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull, s 77
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lagstiftningsområden samt att tillgången på data och statistik av
naturliga skäl är olika.
I rapporten används såväl begreppen olycka och kris som extra
ordinär händelse. Begreppen kris och extraordinär händelse
behandlas i rapporten som i princip synonyma begrepp. Dock ska
påpekas att begreppet extraordinär händelse har en definition i
lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid. Någon motsvarande
definition finns inte för begreppet kris. Definitioner av de begrepp
som används i rapporten återfinns i bilaga 1.

1.3.3

Beskrivning av konsekvenser
De beskrivningar av risker och konsekvenser som görs i rapporten tar sin utgångspunkt i de övergripande målen för samhällets
säkerhet, dvs. att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets
funktionalitet och vår förmåga att upprätthålla våra grundlägg
ande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och
rättigheter.3
Olyckor och kriser kan även ha andra konsekvenser och effekter i
samhället, t.ex. avseende allmänhetens förtroende för samhällets
institutioner. De kan också leda till konsekvenser för miljön samt
till ekonomiska konsekvenser, t.ex. ekonomiska förluster i form
av förstörd eller förlorad egendom. Konsekvenser som avser miljö
och ekonomi belyses dock inte primärt i denna rapport.
När det gäller att värna om befolkningens liv och hälsa kan detta
beskrivas i termer av konsekvenser för människors liv och hälsa,
dvs. direkta hälsoeffekter. Konsekvenserna avser således dödsfall,
lindrigt eller svårt skadade eller insjuknade som en följd av en
olycka eller kris.
De konsekvenser som avser samhällsviktig verksamhet avser att
belysa vilka funktioner i samhället som är så pass viktiga att om
de inte fungerar så riskerar samhällets funktionalitet att sättas ur
spel. Det innebär att de samhällsviktiga aktörerna inte klarar av
att leverera livsnödvändiga varor, tjänster och service som tillgodoser människors grundläggande behov. Bristande samhällelig
funktionalitet avser någon form av bortfall i samhällsviktiga verk3 Försvarsdepartementet, Ds 2006:1, En strategi för Sveriges säkerhet, Försvarsberedningens
förslag till reformer, 2005, s 16 samt Regeringens skrivelse till riksdagen 2009/10:124,
Samhällets krisberedskap – stärkt samverkan för ökad säkerhet, s 9
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samheter, dvs. avbrott, störningar och incidenter inom områdena
el, tele, värme, transporter, livsmedel, dricksvatten, finansiella
tjänster, akutsjukvård, information och kommunikation etc.
Ömsesidiga och kritiska beroenden mellan olika samhällsviktiga
verksamheterna har också stor betydelse för omfattningen av
bortfallet och dess spridningseffekter.

1.4

Disposition
I kapitel 2 beskrivs ett antal händelser som inträffade under 2009.
Riskfaktorer avseende individens skydd och säkerhet redovisas i
kapitel 3. Därefter beskrivs i kapitel 4 ett antal risker och sårbarheter avseende samhällets funktionalitet och säkerhet. I kapitel 5
redovisas ett antal identifierade problem och brister i samhällets
förebyggande och hanterande arbete inom samhällsskydd och beredskap. Avslutningsvis redovisas i kapitel 6 slutsatser och rekommendationer för fortsatt utvecklingsarbete.
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2.

Händelser 2009
Under 2009 inträffade i Sverige ett flertal uppmärksammade händelser
som fick mer eller mindre betydelsefulla samhällskonsekvenser. MSB har
valt att lyfta fram dessa som exempel på vilken typ av händelser inom
samhällsskydd och beredskap som kan inträffa under ett år och som fått
konsekvenser för befolkningens liv och hälsa och samhällets funktionalitet.
Redovisningen gör därför inte anspråk på att vara heltäckande.

2.1

Inledning
Följande händelser redovisas i detta kapitel:
• Stora bränder
• Stenkastning och bränder i utsatta områden
• Anlagda bränder i skolor
• Finanskrisen och lågkonjunkturen
• Den nya influensan A (H1N1)
• Omfattande IT-incidenter/attacker
• Omfattande el- och teleavbrott
Utöver de redovisade händelserna inträffade under 2009 ett
mycket stort antal olyckshändelser som inte fick lika stor uppmärksamhet, dvs. ca 3000 dödsfall som en följd av olyckor, ca 100
000 personer behövde sluten sjukhusvård och ca en miljon människor behövde uppsöka läkarvård för sina skador som en följd av
en olyckshändelse.
Sverige har under 2009 varit relativt förskonat från naturolyckor
med negativa konsekvenser, med undantag av några omfattande
skogsbränder (i Ale, Kalmars och Strömstads kommun) och några
höga vattenflöden och översvämningar (i Säters, Säffle, Ludvika
och Åmåls kommuner).4 De händelser som blev följden av de omfattande snömängder som föll under vintern 2009/2010 redovisas
inte i denna rapport.

4 Händelser rapporterade på www.krisinformation.se under 2009 gällande naturolyckor
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2.2

Stora bränder
Bland alla de bränder som inträffade under 2009 uppmärksammades särskilt två händelser, båda med tragiska följder som
drabbade familjer med barn. Den första inträffade i juli 2009,
då det började brinna i en lägenhet på nedre botten i ett flerbostadshus i Rinkeby utanför Stockholm. Den aktuella lägenheten
utrymdes, men dörren till trapphuset lämnades öppen och giftiga
brandgaser spreds i trapphuset. Sammanlagt sju personer från
en lägenhet högre upp i huset omkom när de försökte ta sig ut
genom det rökfyllda trapphuset. Sex av dem, en mamma och hennes fem döttrar, hittades livlösa i trappuppgången och den sjunde
personen, en släkting till dem, avled senare på sjukhus. Tekniska
undersökningar som genomfördes på olycksplatsen pekade på att
branden troligtvis startat i en lampa. Branden visade på behovet
av information om hur man ska agera i händelse av en brand i ett
flerbostadshus, dvs. att stanna kvar i sin lägenhet om trapphuset
är rökfyllt.
I september omkom fyra barn och deras mamma vid en brand i
en villa i Staffanstorp i Skåne. Det mesta pekar på att personerna
låg och sov när branden bröt ut. Samtliga omkomna dog av de
giftiga brandgaserna. Det fanns inga fungerande brandvarnare
i huset, men mamman vaknade ändå av branden och gjorde ett
misslyckat försök att ta sig ut ur huset. Det var en granne som
upptäckte rök från huset och slog larm till räddningstjänsten.
Branden blev huvudsakligen begränsad till ett rum som låg i anslutning till sovrummen. Utifrån de tekniska undersökningar som
gjordes efteråt drogs slutsatsen att branden med stor sannolikhet
orsakats av ett överhettat batteri i en bärbar dator.
Sammanfattningsvis ledde dessa två bränder till totalt 12 dödsfall.
Främst berörda ansvariga aktörer för att hantera händelserna var
de kommunala räddningstjänsterna i de aktuella kommunerna.
En viktig fråga för berörda aktörer är hur man ska kunna nå ut
med relevant information till olika grupper i samhället om hur
man bör agera vid bränder i flerbostadshus. Bränderna har också
aktualiserat viktiga frågor om ansvaret för brandförebyggande
åtgärder.
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2.3

Stenkastning och bränder i utsatta områden
Under 2009 har det vid ett flertal tillfällen förekommit stenkastning mot polis men också mot räddningstjänst i samband med
insatser. Incidenterna har framför allt förekommit i samband
med ungdomsbråk, vandalisering och anlagda bränder i Malmö,
Göteborg, Stockholm och Uppsala. Våldsamma scener utspelades
t.ex. i stadsdelen Rosengård i Malmö i augusti 2009, när ett antal
personer samlats under parollen Reclaim Rosengård. En allvarlig
incident inträffade också i Göteborg under hösten då en sex kilo
tung sten kastades från en gångbro mot en utryckande brandbil.
Vid tillfället krossades vindrutan. Chauffören och övrig räddningstjänstpersonal i brandbilen fick glassplitter i ögonen, men
skadorna betraktades som lindriga.
I samband med stenkastningarna och bränderna inträffade inte
något dödsfall eller allvarliga personskador. Det kan dock konstateras att denna typ av händelser ger upphov till en känsla av social oro och otrygghet i delar av de berörda bostadsområdena och
att de får en stor massmedial uppmärksamhet. Ett flertal berörda
offentliga aktörer i områdena ifråga belastades mer än i normalfallet när det gällde personella och ekonomiska resurser, t.ex. de
kommunala räddningstjänsterna, de sociala verksamheterna i
kommunerna och polismyndigheterna.
Det är viktigt att fortsätta att följa denna typ av händelser och
fenomen framöver, om de ökar eller minskar i antal och omfattning, och huruvida en sådan utveckling skulle kunna påverka
möjligheterna för polis, räddningstjänst och ambulans att kunna
vidta effektiva åtgärder i denna typ av situationer. Exempelvis
har dessa händelser bl.a. lett till att ambulansförare i vissa sammanhang numera anser sig tvingade att bära skyddsvästar och
räddningstjänsten tvingades ibland till poliseskort i samband med
stenkastningarna och bränderna i Rosengård.
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2.4

Anlagda bränder i skolor
Under 2009 anlades totalt 457 bränder i skolor runtom i landet.5
Kostnaderna för enbart de sex största bränderna beräknas till ca
500 miljoner kronor. De totala samhällskostnaderna för kommunerna, skolorna och försäkringsbolagen kan i värsta fall komma
att uppgå till ca en miljard kronor för 2009. Förutom ekonomiska
förluster och egendomsskador kan givetvis större anlagda bränder
leda till allmän oro och otrygghet i de drabbade skolorna, samt
att undervisningen försvåras.
De bränder som förekommit i skolorna har varit av olika karaktär, från mindre bränder, dvs. enstaka brinnande papperskorgar
på skolgården, till större och omfattande bränder där hela skolbyggnader brinner upp eller får omfattande rök- och vattenskador. I dessa senare fall har släckningsarbetet pågått i flera dagar.
De flesta bränderna anläggs av pojkar i 15-16-årsåldern och straffen är i regel samhällstjänst, sluten ungdomsvård eller vård inom
socialtjänsten. Skadestånden är i vissa fall höga, dvs. hundratusentals kronor.

2.5

Finanskrisen och lågkonjunkturen
Lågkonjunkturen har fått ett flertal allvarliga samhällskonsekvenser
för Sveriges del, framför allt när det gäller långvariga och negativa effekter på sysselsättningen och arbetslösheten. Den svenska
ekonomin försvagades av krympande BNP,6 minskade investeringar, ökat antal konkurser och uppsägningar,7 stigande arbetslöshet8 etc. En sårbarhet i detta sammanhang är att Sverige har
en liten och öppen ekonomi med ett stort exportberoende, vilket
starkt bidrog till den sjunkande tillväxten i ekonomin. Samtidigt
var de svenska bankerna hårt utsatta av den finansiella oro som
spred sig efter konkursen av investmentbanken Lehman Brothers
i USA hösten 2008. Riksbanken underströk både i sin analys i november 2009 och i juni 2010 att utvecklingen framöver är osäker
och att stora risker kvarstår inom den finansiella sektorn. Enligt
5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Räddningstjänstens insatser, insatsstatistik, 2010
6 Enligt SCB:s nationalräkenskaper minskade BNP med 4,9 procent under 2009
7 Kronofogden, Kronofogdens årsrapport för konkurstillsynen 2009, KFM rapport 2010:2, s
3
8 Enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU) var arbetslösheten för 2009 8,4 procent
och 9,3 procent första kvartalet 2010
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Riksbanken så har de svenska bankerna dock fortfarande tillräckligt med kapital för att möta större förluster samt oväntade och
negativa händelser framöver.9
Den globala finansiella krisen och lågkonjunkturen fick inte så
stor inverkan på Sverige som på flera andra länder, t.ex. Baltikum
och Island. I dessa länder blev kombinationen av finanskris och
lågkonjunktur så kännbar för stora delar av befolkningen att den
ledde till social oro i form av upplopp och demonstrationer.
Arbetslösheten påverkar samhället på ett flertal sätt, både ekonomiskt och socialt. Exempelvis ökar de offentliga utgifterna för
arbetslöshetsersättning, försörjningsstöd och sjukersättning etc.10
Vissa grupper av arbetslösa, framför allt ungdomar, utomeuropeiskt födda, funktionshindrade personer och personer med kort
utbildning drabbas under en lågkonjunktur hårdare än andra
och riskerar därigenom en långvarig arbetslöshet.11 Även antalet
skuldsaneringar gick upp under 2009 och antalet ansökningar om
omprövning av skuldsaneringsbeslut har ökat, vilket bedöms bero
på en svårare privatekonomisk situation.12
De främst berörda privata aktörerna under finanskrisens händelseutveckling var givetvis hela den finansiella sektorn. På den offentliga
sidan involverades i första hand fyra aktörer i den direkta krishanteringen, dvs. Finansdepartementet, Riksbanken, Finansinspektionen
och Riksgäldskontoret.

2.6

Den nya influensan A (H1N1)
I mars 2009 drabbades flera orter i Mexiko av ett stort antal
insjuknade personer i en svår influensa, som visade sig ha orsak
ats av en ny typ av influensavirus A (H1N1.). Viruset spreds från
mars fram till juni till allt fler länder, och den 11 juni deklarerade
WHO att sjukdomen nått högsta pandeminivån (nivå 6), vilket bl.a.
innebar att produktion av vaccin mot den aktuella virusstammen
inleddes. Viruset fanns under sommaren endast i mindre omfattning i Sverige, och det dröjde till oktober innan smittspridningen
tog fart på allvar, bara ett par veckor innan vaccineringen skulle
9 Sveriges Riksbank, Finansiell stabilitet, 2009:2, 2009-11-26, s 7, Finansiell stabilitet,
2010:1, 2010-06-01, s 7
10 Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd kvartal 1-3, år 2009, Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd, 2009, s 5
11 Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009, Ura 2009:1, s 10
12 Kronofogden, Pressmeddelande 2009-07-06, Allt fler får skuldsanering
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påbörjas. Sverige rekommenderade tidigt vaccinering för hela befolkningen, men trots det hann högst 20 procent av befolkningen
få ett skydd innan smittspridningen kulminerade. Till en början
fanns en viss oro för att viruset skulle mutera till en mer aggressiv variant till hösten, vilket dock inte skedde.
Under några veckor i november kulminerade smittspridningen.
Erfarenheterna från andra länder tydde på att gravida, kraftigt
överviktiga och personer med allvarliga underliggande sjukdomar löpte ökad risk för svåra symtom och dödsfall i förhållande
till den övriga befolkningen och att den största andelen smittade
var barn och unga vuxna. Detta kan jämföras med den vanliga
säsongsinfluensan, där normalt äldre personer och de med allvarliga underliggande sjukdomar drabbas hårdast.13 Smittan fick
på vissa orter stor spridning bland skolelever och några skolor
drabbades av stor frånvaro av både elever och personal. Inom
förskoleverksamheten fick vissa avdelningar stänga ett par dagar
på grund av personalbrist. Smittan spred sig dock inte vidare
i samma utsträckning bland vuxna och andra verksamheter
verkade inte ha drabbats nämnvärt. I mitten av december avtog
smittspridningen och då hade en stor del av befolkningen blivit
vaccinerade.14 Fram till den 16 april 2010 hade ca 6,1 miljoner
doser influensavaccin använts i Sverige.
Under 2009 bekräftades över tolv tusen dödsfall i världen i den
nya influensan15, varav i Europa 1 934 dödsfall.16 I Sverige har hittills 29 dödsfall i den nya influensan rapporterats.17 Troligen har
mindre än en på tiotusen insjuknade dött i den nya influensan i
Sverige och Smittskyddsinstitutet uppskattar att antalet personer
som insjuknat i Sverige ligger mellan 200 000-600 000 personer.18
Detta kan jämföras med den vanliga säsongsinfluensan, som normalt leder till ca 1000-2000 dödsfall i Sverige per år,19 men det är
då viktigt att notera att detta är en statistisk bedömning och inte
de laboratoriebekräftade fallen. En sådan statistisk beräkning av
antalet dödsfall i den nya influensan är ännu inte gjord.
13 SOSFS 1997:21 Socialstyrelsens allmänna råd; vaccination mot influensa
14 http://www.krisinformation.se/web/Pages/NewsPage____39906.aspx
15 Världshälsoorganisationen (WHO): ”Pandemic (H1N1) update 82”, 2010-01-08
16 European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): ”Daily Update Pandemic
(H1N1) 2009”, ECDC, 2010-01-04
17 http://www.smittskyddsinstitutet.se/publikationer/smis-nyhetsbrev/influensarapporter/
sasongen-20092010/influensarapport-vecka-18-19-35---165--2010/
18 http://www.smittskyddsinstitutet.se/publikationer/smis-nyhetsbrev/influensarapporter/
sasongen-20092010/influensarapport-vecka-48-2311---2911--2009/, http://www.smittskyddsinstitutet.se/publikationer/smis-nyhetsbrev/influensarapporter/sasongen-20092010/
influensarapport-vecka-11-153---213--2010/
19 http://www.smittskyddsinstitutet.se/nyhetsarkiv/2009/hur-allvarlig-ar-nya-infuensan/

Händelser 2009 33

Omfattande samverkan och nätverksbildande skedde mellan
myndigheter och andra aktörer på olika nivåer i samhället.
Socialstyrelsen sammankallade inledningsvis den s.k. Nationella
Pandemigruppen (NPG)20, som därefter möttes en gång i veckan.
Länsstyrelserna hade dessutom en viktig roll med regional samordning. Förutom landstingen, som är ansvariga för hälso- och
sjukvårdens insatser, arbetade även kommunerna aktivt med
åtgärder för att minska smittspridningen. Den nya influensan
innehöll även utmaningar för kommunikationen till allmän
heten, inte minst genom användningen av webbaserade informationstjänster, t.ex. webbplatsen krisinformation.se.
Sammanfattningsvis blev samhällskonsekvenserna inte så omfattande som till en början befarades. Det är möjligt att få en
uppfattning om det kontrafaktiska utfallet, dvs. vad som skulle
ha inträffat om samhället inte hade vidtagit några åtgärder alls
genom simuleringar i matematiska modeller, men dessa bygger
på antaganden om faktorer som fortfarande är delvis okända.
Den största effekten av influensan på samhällsnivå var dock
troligen en påfrestning på hälso- och sjukvårdens resurser, dvs.
både ekonomiska och personalmässiga. En slutlig utvärdering av
samhällseffekterna av pandemin är ännu inte gjord. Myndigheter
och organisationer som samarbetat kring hanteringen av den nya
influensan håller dock f.n. på att planera och genomföra utvärderingar. Erfarenheterna från utvärderingarna är tänkt att bidra till
ett gemensamt lärande inför eventuella kommande pandemier.

2.7

Omfattande IT-incidenter/attacker 21
Under 2009 drabbade ett antal driftstörningar och säkerhetsincidenter samhällsviktig informationshantering. I många fall
handlade det om driftbortfall i grundläggande samhällsviktig
infrastruktur, främst el- och telenät, som stoppade systemdriften i viktiga IT-system eller fick andra följder. Det förekom även
utifrån kommande angrepp med potentiellt mycket omfattande
konsekvenser. Huvuddelen av de incidenter som observerades
hade lokal eller regional karaktär.
En av de mest omfattande incidenterna under året inträffade i
början av januari då landstinget Region Skåne respektive Höganäs
20 I NPG ingår cheferna för MSB och Socialstyrelsen (sammankallande), Smittskyddsinstitutet, Arbetsmiljöverket, Läkemedelsverket samt Sveriges kommuner och landsting
21 Informationen om samtliga incidenter är hämtade från öppna källor
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kommun drabbades av svårartade maskutbrott, som kom från en
ny variant av datormasken Conficker och som visade sig komplicerad att åtgärda. Den elektroniska masken spreds blixtsnabbt i
de lokala datanäten och orsakade omfattande störningar i respektive verksamhet. Under september skedde liknande utbrott inom
hälso- och sjukvården i Västra Götaland.
Under mars råkade SMHI i Norrköping ut för ett systemhaveri
som under ett antal timmar gjorde att allmänheten inte kunde
inhämta information om aktuella väderprognoser från myndig
hetens webbplats.
I mitten av april drabbades webbplatsen studera.nu av omfattande tillgänglighetsproblem i samband med den tidpunkt då anmälningsperioden för högskolestudier löpte ut. Liknande problem
uppträdde även 2008. Händelsen kan jämföras med de problem
Skatteverket tidigare hade under flera år i samband med inlämningen av deklarationer över nätet.
I mitten av oktober råkade Stiftelsen för internetinfrastruktur ut
för ett fel i Sveriges toppdomän .se som innebar att webbplatser
med ändelsen .se inte kunde nås. Felet var avhjälpt hos de stora
svenska nätoperatörerna inom en timme, men mindre problem
kvarstod under närmare två dygn efter händelsen. Detta korta
avbrott är ett exempel som illustrerar hur avbrott i en centraliserad funktion kan få mycket stora konsekvenser. Lyckligtvis tillhör
detta system ett av de mest driftstabila i landet. Senast något
liknande inträffade var för ungefär tio år sedan.
I slutet av oktober 2009 slogs ett stort antal tidningswebbplatser
ut samtidigt av en s.k. blockeringsattack.
Konsekvenserna av omfattande IT-incidenter innebär försämrad
tillgänglighet och service för el- och teleabonnenter, dvs. funktion
aliteten i samhällsviktiga verksamheter riskerar att försämras
under avbrottstiden. Både privata och offentliga aktörer i samhället drabbas, dvs. statliga myndigheter, kommuner, landsting och
näringslivet. De offentliga aktörer som har ett ansvar för samhällets IT-säkerhet är t.ex. Post- och Telestyrelsen och Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap. Eftersom samhällets samtliga
verksamheter är så beroende av fungerande IT-system, så finns
det stor anledning att vidare analysera vilka samhällskonsekvenser som kan bli följden av både kortvariga och långvariga avbrott
i samhällets IT-system.
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2.8

Omfattande el- och teleavbrott22
Under året inträffade ett antal större el- och teleavbrott. Det mest
uppseendeväckande avbrottet skedde en kväll i slutet av maj månad, då ca 100 000 hushåll i norra Stockholm blev utan el. Elavbrottet berodde på fel i två transformatorstationer och en brand
som bröt ut på den ena stationen. En del av hushållen fick strömmen tillbaka först på morgonen därpå. Störningar förekom bl.a. i
tågtrafiken mellan Stockholm och Uppsala och i tunnelbane- och
pendeltågstrafiken.
Minst 800 000 av ett stort bredbandsbolags totalt 1,8 miljoner
kunder drabbades i maj 2009 av ett avbrott i TV-sändningar, iptelefoni och bredbandsuppkopplingar. Kunder över hela landet
drabbades. Avbrottet skedde klockan 19.47 och berodde på ett
åsknedslag utanför Södertälje, vilket orsakade ett lokalt strömavbrott i Värtahamnen där bredbandsföretaget har sin central.
Enligt bolaget ifråga fick samtliga kunder tillbaka sina TV-bilder
kl. 22 och en timme senare fungerade även bredband och telefoni.
Det var problematiskt för företaget att felsöka detta avbrott då
teknikerna inte kunde komma i kontakt med sina felsöknings
stationer runt om i landet.
Ett omfattande teleavbrott drabbade Västmanland och delar av
angränsande län i mitten av september. Avbrottet berodde på att
två fiberkablar hade grävts av och påverkade bl.a. åtkomsten till
larmnumret 112 samt vissa andra delar av samhällsviktig verksamhet.
I slutet av oktober drabbades Karlstad av ett stort elavbrott som
fick omfattande följdverkningar. Inom vården fick operationer
ställas in, ett mejeri fick produktionsproblem och tidningen
Nya Wermlandstidningen fick driftproblem som även drabbade
systertidningen Enköpingsposten som hade produktionsservrar
placerade i Karlstad. Nästan exakt en vecka senare inträffade ett
nytt elavbrott i samma område.
En stor andel av de incidenter som observerades under året hade
karaktären av tekniska driftstörningar. De vanligaste orsakerna
till störningarna är avbrott i elförsörjningen eller telekommunikationerna. Andra orsaker är systemförändringar, intrimning av
nya tjänster eller överbelastning vid speciellt kritiska tidpunkter.

22 Informationen om samtliga incidenter är hämtade från öppna källor
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Vid omfattande el- och teleavbrott riskerar i värsta fall stora delar
av viktiga samhällsfunktioner att drabbas, dvs. bristande tillgänglighet och service för medborgarna, stora ekonomiska förluster,
redan sjuka personer riskerar att få försämrad hälsa, akut sjuka
kan inte få vård, produktion och distribution av livsmedel kan
försvåras, kommunala transportnät drabbas etc. Det är dock
generellt sett svårt att beskriva de samhällskonsekvenser som
kan bli följden av el- och teleavbrott, eftersom i princip all annan
samhällsviktig verksamhet är beroende av fungerande el och tele.
Även ett kortare avbrott kan därför få omfattande konsekvenser
om flera samhällsviktiga verksamheter drabbas samtidigt.
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3.

Risker avseende individens skydd och säkerhet
Olyckor kan resultera i lindriga eller svåra skador, dödsfall, eller egendomsskador samt ge lokala effekter i miljön. Vissa typer av olyckshändelser är
mycket vanligt förekommande, t.ex. fallolyckor och trafikolyckor, medan
andra är extremt ovanliga. Ett av målen för samhällets krisberedskap är
att trygga hälsan och den personliga säkerheten för barn, kvinnor och
män.23 Hur ser då riskerna för att råka ut för en olycka ut för den enskilde
individen? I detta avsnitt redogörs för ett antal riskfaktorer avseende vanligt förekommande olyckor.

3.1

Olycksutvecklingen
För att samhället ska kunna förebygga olyckor på ett effektivt
och framgångsrikt sätt i framtiden är det viktigt att dels studera
olyckutvecklingen, dels att utifrån ett helhetsperspektiv studera
samhällsutvecklingen. Exempel på samhällstrender som kommer
att påverka den svenska olycksutvecklingen framöver är t.ex. en
åldrande befolkning, socio-ekonomiska skillnader, livsstilsförändringar, globalisering, klimatförändringar, teknik- och IT-utvecklingen och utvecklingen inom kommunikations- och medieområdet (samhällstrenderna beskrivs i bilaga 2).
Den långsiktiga trenden när det gäller dödsfall till följd av olyckor
har sedan 1970-talet varit nedåtgående, men har sedan mitten på
1990-talet ersatts av en uppgång. Mellan åren 1995 – då antalet
dödsolyckor var som lägst – och 2008 har antalet dödsfall ökat
med 30 procent, från 2 336 till 3 045. Idag omkommer således
ca 3 000 personer i olyckor varje år. Dessutom läggs ca 100 000
personer in på sjukhus efter att ha skadats i olyckor och ca 700
000 personer uppsöker en akutmottagning för skador på grund av
en olycka. I jämförelse med EU:s medlemsländer har Sverige lägst
antal döda och inlagda på sjukhus till följd av skador inom trafik
en och arbetslivet. Däremot ligger Sverige över EU:s genomsnitt
när det gäller döda eller vårdade personer på sjukhus som en följd
av skador orsakade av olyckor inom hem- och fritidssektorn. Antalet större olyckor, dvs. där fem eller fler personer omkommer,
23 Budgetpropositionen för 2010, Utgiftsområde 6. Försvar och samhällets krisberedskap, s
68
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har successivt minskat över tid både vad gäller antal och omfattning. De flesta större olyckorna sker numera inom vägtrafiken (se
vidare bilaga 3).
Nedanstående beskrivna riskfaktorer kan individen till viss del
själv påverka, men samhällets berörda aktörer har en viktig del i
att utveckla skyddet och förbättra säkerheten för individen.

3.2

Ålder, kön och etnicitet

3.2.1

Ålder och kön
Risken för att råka ut för en olycka och skadas är högst för barn,
ungdomar, yngre vuxna och äldre, men barns skador är oftast inte
lika allvarliga som äldres. Risken att skadas allvarligt och omkomma till följd av olycksfall ökar med åldern för båda könen.
Sverige har inte varit särskilt framgångsrikt när det gäller förmågan att reducera antalet dödsolyckor för åldersgruppen 65 år och
äldre, och det finns en kraftig överrepresentation av äldre bland
de personer som dör i skador. Detta gäller särskilt för fallolyckor,
men även för flera andra olyckstyper. Fall och kvävning är i allt
väsentligt problem relaterade till äldre personer. Även bränder,
fotgängarolyckor och cykelolyckor etc. är i hög grad äldrerelaterade frågor. Åldersgruppen 65 år och äldre, som idag utgör ca
17 procent av befolkningen, står för två tredjedelar av alla som
omkommer i olyckor och för hälften av alla som behöver läggas
in på sjukhus.
När det gäller skillnader mellan könen är skadedödligheten betydligt högre bland män än bland kvinnor i samtliga åldersintervall
i befolkningen, i vissa grupper mer än dubbelt så hög. Redan i
ettårsåldern syns tydliga skillnader i antalet skador mellan pojkar
och flickor. Nästan två tredjedelar av dem som dör av skador är
män. Män är således kraftigt överrepresenterade i nästan samtliga
olyckstyper, skadeområden och åldersgrupper. Detta kan delvis
förklaras av en högre alkoholkonsumtion, en obenägenhet att
söka vård och en benägenhet att ta större risker i trafiken etc.24
Skillnaden mellan män och kvinnor med avseende på olycksfall
har dock minskat betydligt sedan 1960- och 1970-talen.

24 Folkhälsoinstitutet, Folkhälsopolitisk rapport, 2005
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Ett annat sätt att redovisa dödsfall är att beräkna förlorade
levnadsår.25 Den grupp i befolkningen som har flest förlorade
levnadsår år är 65 år och äldre. En annan grupp med många förlorade levnadsår är ungdomar och yngre vuxna, där orsaken ofta
är trafik- och förgiftningsolyckor. För män i dessa åldersgrupper
utgör skador 70-80 procent av samtliga dödsfall.

3.2.2

Etnicitet
I allmänhet löper barn till utlandsfödda föräldrar26 mindre risk
att råka ut för olyckor än barn till svenskfödda föräldrar, t.ex.
för trafikolyckor och fallolyckor.27 Detta gäller dock inte för
brännskador28 (skållningsskador) och drunkning.29 När det gäller
vuxna personer har utlandsfödda män i genomsnitt 50 procent
högre risk än svenskfödda att råka ut för en vägtrafikolycka med
personskada, och utlandsfödda kvinnor har 10 procent högre risk
jämfört med de svenskfödda kvinnorna.30 Detta gäller dock inte
för alla utlandsfödda personer. För män och kvinnor födda i forna
Sovjet och Västvärlden (bl.a. Västeuropa, Nordamerika, Australien och Japan) är istället riskerna i nivå med eller lägre än för
svenskfödda, liksom för kvinnor födda i Latinamerika och södra
och mellersta Afrika. Sämst ställt i jämförelse med svenskfödda
personer är personer födda i Mellanöstern och Nordafrika, vilka
har mer än dubbelt så hög risk att råka ut för en vägtrafikolycka
med personskada.
Av ovanstående framgår att området endast är fragmentariskt
belyst och att det finns stora områden där det i dagsläget saknas
kunskap om utlandsfödda personers risker för att drabbas av
olyckor och skador.

25 Beräkningen baseras på återstående medellivslängd, dvs. för varje år har antalet dödsfall
multiplicerats med återstående medellivslängd
26 I denna rapport används variabeln ”utlandsfödd” som en indikator på etnicitet.
27 Barnsäkerhetsdelegationen, Sociala skillnader i skaderisker, 2002, Räddningsverket,
Sociala bakgrundsfaktorer hos skadade barn och ungdomar, 2007
28 Carlsson A, Child injuries at home, 2010
29 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Varför drunknar barn?, 2009
30 Väg- och transportforskningsinstitutet, Utlandsföddas trafiksäkerhet, 2009
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3.3

Livsstilsrelaterade faktorer

3.3.1

Alkohol och narkotika
Alkohol är en av de främsta livstilsfaktorer som ökar risken för
olika typer av olyckor. Även narkotikaanvändning ökar risken
för att skadas i olyckor. Bakom siffrorna för omkomna i bränder,
drunkningar, förgiftningar och vägtrafikolyckor finns alkohol
med som en väsentligt bidragande orsak till olyckan.31 Alkohol
spelar också stor roll i olyckor med fyrhjulingar, snöskotrar, fall
och fyrverkerier etc.
Den vanligaste kända orsaken till dödsbränder är rökning, men
då i kombination med alkohol eller andra droger. Händelser i
samband med rökning svarar varje år för var fjärde brand med
dödlig utgång. Av dem som omkommit i bränder hade 40 procent druckit alkohol innan olyckan, 30 procent hade tagit vissa
typer av läkemedel, som sömnmedel eller lugnande medel, och
ca 20 procent hade använt narkotika. I åldersgruppen 20-64 år
hade över 70 procent av männen och ca 60 procent av kvinnorna
använt alkohol innan olyckan.
Det finns ett väl etablerat samband mellan alkohol och olycksfall
i vägtrafiken och varje år omkommer ca 150 personer i alkohol
relaterade vägtrafikolyckor. Varje ökning av alkoholhalten i blodet
med 0,2 promille fördubblar risken för dödsolyckor i vägtrafiken.
Av de personbilsförare som dödades i singelolyckor 2005 var
andelen med alkohol i blodet ca 50 procent.
Alkoholens betydelse för andra olyckor än vägtrafikolyckor har
uppmärksammats i mindre omfattning, men uppskattningsvis
dör 1000-1500 personer i alkoholrelaterade skadehändelser varje
år. Internationellt sett beräknas 30 procent av alla oavsiktliga
dödsfall vara alkoholrelaterade, och i Sverige beräknas 28 procent
av samtliga dödsfall till följd av oavsiktliga skador vara alkoholrelaterade.32 Ungefär hälften av alla våldsbrott som begås bedöms
vara alkoholrelaterade,33 och risken för att begå självmord (suicid)
ökar fem till tio gånger vid alkoholmissbruk.34
Fynd av narkotiska preparat i blodet har framför allt gjorts i den
31 Räddningsverket, Säkerhetens bestämningsfaktorer, 2006
32 Sjögren m.fl., Quantification of alcohol-related mortality in Sweden, 2000
33 Murdoch D m.fl., Alcohol and crimes of violence, 1990
34 Ramstedt M, Alcohol and suicide in 14 European countries, 2001
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yngsta åldersgruppen där 60 procent av kvinnorna och hälften
av männen i åldersgruppen 0-19 år hade använt narkotika innan
olyckan. Narkotikainslaget hos de personer som omkommit på
grund av bränder och i drunkningar är även här högt, särskilt i de
yngre åldersgrupperna. Överdoser och blandmissbruk leder också
till många förgiftningar.
När det gäller dödsfall vid drunkningsolyckor hade 46 procent
druckit alkohol, medan 16 procent använt läkemedel och 12
procent narkotika. Den andel som använt alkohol innan olyckan
är betydligt större bland män än bland kvinnor. Till och med hos
drunknade barn i åldern 13 till 17 år hittades alkohol hos 40 procent.35 Drunkning (suicid) bland yngre personer har också visat
sig i hög omfattning (60–70 procent) vara relaterat till alkoholanvändning.

3.3.2

Läkemedel
Det finns ett samband mellan läkemedelsanvändning och förgiftningsolyckor. Även i samband med drunkningsolyckor och
dödsfall i bränder finns en förhöjd andel som använt vissa typer
av läkemedel, framför allt lugnande medel och sömnmedel.
Biverkningar från läkemedel anses också ligga bakom många
fallolyckor.
Hos äldre personer som omkommit i olyckor har ofta läkemedels
användning bidragit till händelsen, t.ex. sömnmedel, lugnande
medel, smärtstillande medel, antidepressiva medel m.fl. Det är i
detta sammanhang viktigt att poängtera att en mycket stor del av
förskrivningen av dessa läkemedel är patientstyrd och därmed i
viss utsträckning livsstilsrelaterad.
Bruket av lugnande medel och sömnmedel ökar med åldern, och
kvinnor är överrepresenterade i denna grupp. Detta mönster
återfinns även bland dem som omkommit i bränder, t.ex. hade
över 40 procent av de omkomna kvinnor som var 45 år och äldre
använt lugnande medel och sömnmedel innan olyckan. I bränder
och drunkningar återfinns inte oväntat läkemedel hos framför
allt den äldsta åldersgruppen som en trolig bidragande orsak.36

35 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Varför drunknar barn?, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, 2009
36 Räddningsverket, Säkerhetens bestämningsfaktorer, 2006
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3.4

Socioekonomiska och geografiska faktorer

3.4.1

Socio-ekonomiska förhållanden
En persons sociala och ekonomiska status, t.ex. civilstånd, utbildning, sysselsättning och inkomst, påverkar risken för att råka ut
för skador. Ensamstående, arbetslösa och personer med låg utbildning och låg inkomst löper därför större risk att skadas än andra
grupper i befolkningen, t.ex. i brand- och drunkningsolyckor. Av
de 1000 personer som omkom i bränder under perioden 19922002 var två tredjedelar ensamstående, endast en tiondel hade
treårigt gymnasium eller längre utbildning och i åldersgruppen
20-64 år var ca en fjärdedel av de omkomna arbetslösa eller deltog
i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.37
Barn till ensamstående föräldrar löper betydligt större risk att
drunkna och råka ut för trafikolyckor än andra barn.38 Större
utsatthet har även visat sig hos barn i familjer som är bidrags
beroende och i familjer med lågutbildade föräldrar.

3.4.2

Geografiska förhållanden
Det finns betydande skillnader i risken för att råka ut för en
olycka mellan olika kommuner i Sverige. Generellt gäller att
risken är högre i glesbygdskommuner än i förortskommuner och
att risken är högre i norra delarna av landet jämfört med de södra
delarna. En del av dessa skillnader kan förklaras av demografiska
förhållanden med en större andel äldre i glesbygden.39

3.5

Funktionshinder och sjukdomar

3.5.1

Funktionshinder
Personer med funktionshinder är en viktig grupp att ta hänsyn
till och särskilt studera när det gäller olyckor och olycksförebyggande arbete. Forskningen kring personer med funktionshinder,
som överstiger ca 1 miljon människor i befolkningen, är generellt
37 Räddningsverket, Säkerhetens bestämningsfaktorer, 2006
38 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Varför drunknar barn?, 2010
39 Sveriges kommuner och landsting, Öppna jämförelser, Trygghet och Säkerhet, 2009
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sett begränsad, och det gäller även forskning och kunskap kring
funktionshinder och olyckor.40 Att inte kunna läsa, höra eller se
tillfredsställande, innebär att man inte snabbt kan tillgodogöra
sig viktig information och varningar, t.ex. om en brand eller en
annan allvarlig händelse inträffar. Det är vidare svårt att veta på
vilket sätt psykiska funktionshinder påverkar möjligheterna att
tillgodogöra sig viktig information som varningar om bränder
m.m., men det kan inte uteslutas att svårigheterna att göra detta
ökar i samband med psykiska besvär.

3.5.2

Sjukdomar
Det finns flera sjukdomar som uppvisar en överrepresentation i
olycksstatistiken, t.ex. stroke, diabetes och Parkinson, högt blodtryck, förvirringstillstånd, depressioner och även akuta sjukdomstillstånd som urinvägsinfektioner hos äldre personer. Osteoporos
eller benskörhet, som framför allt drabbar kvinnor, leder inte
generellt till fler olyckshändelser, men till betydligt allvarligare
skador om en olycka inträffar.

3.6

Miljörelaterade faktorer

3.6.1

Bostaden
Det finns ingen miljö där så många människor dör eller skadas
till följd av olyckor som i eller kring bostaden.41 Totalt beräknas
ca 250 000 personer varje år uppsöka ett akutsjukhus efter att ha
skadats i eller i närheten av sin bostad. Risken att skadas i eller
kring bostaden är högst för små barn och äldre personer, vilket
hänger samman med att dessa grupper oftast vistas där. Små barn
ramlar nedför trappor, från möbler, skötbord, lekredskap och ur
barnvagnar. Barn klämmer sig i dörrar, äter och dricker farliga
hushållskemikalier och läkemedel, skär sig på vassa föremål, kolliderar med andra barn och fasta föremål, bränner sig på varma
vätskor och föremål, drunknar i trädgårdsdammar, badkar och
pooler. Vuxna personer skadar sig i s.k. gör-det-själv-olyckor och i
trädgårdsarbetet.

40 Jönsson B m.fl., Funktionshinder, säkerhet, osäkerhet och katastrofer, Certec, LTH, 2004
41 Socialstyrelsen, Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning 2008, 2009
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Äldre människor skadar sig framför allt i fallolyckor och ofta så
allvarligt att de omkommer eller behöver sjukhusvård och andra
kommunala stödåtgärder under lång tid. Enbart äldres fallolyckor
beräknas kosta kommuner och landsting över fem mdkr årligen.
Många äldre personer har också nedsatt förmåga att sätta sig i
säkerhet vid bränder. De är därför överrepresenterade i bränder, i
kvävningsolyckor och i dödsfall orsakade av frysskador.

3.6.2

Skola och fritid
Varje år skadas ca 40 000 barn och ungdomar under barnomsorgsoch skoltid så allvarligt att de behöver akut sjukhusvård.42 Fallolyckor är den vanligaste orsaken till skador. Fyra av fem olyckor
som kräver akutsjukvård sker dessutom under skol- och fritiden.
Många barn skadar sig också i kollisioner med andra barn och
föremål. De flesta skadorna uppstår på skolgården eller i en sporthall. Sex av tio skadade barn är pojkar.
Varje år skadas 73 000 män och 39 000 kvinnor i samband med
sport- och idrottsaktiviteter inklusive skolgymnastik.43 Risken att
skadas är störst för män och pojkar och för båda könen inträffar
flest skador i åldersgruppen 10-20 år. För både män och kvinnor
är fotboll den sport som i särklass leder till flest skador, och det
är också den sport som har flest utövare. Efter fotboll är ishockey,
utförsåkning och motorsporter de sporter som ger flest skador
hos män. Hos kvinnor är det vanligast att drabbas av skador på
grund av ridsport, utförsåkning och handboll. Om man enbart ser
till antalet tävlings- och motionsutövare är motorsport, ishockey
och utförsåkning aktiviteter med många skador per utövare. Golf
och löpning är däremot aktiviteter med få skador per utövare.

3.6.3

Transporter
Det har i Sverige under det senaste årtiondet varit ovanligt med
stora transportolyckor inom flyg-, båt- och tågtrafiken. De stora
olyckor som inträffat har hittills oftast skett inom vägtrafiken.
Under 2000-talet var ca 80 procent av samtliga stora olyckor, med
fem eller fler omkomna personer, vägtrafikolyckor.
Vid en jämförelse av utvecklingen mellan några olika transport42 Socialstyrelsen, Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning 2008, 2009
43 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Folkhälsoinstitutet, Fysisk aktivitet
och skador, 2010
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slag framgår att järnvägstransporter är det transportslag som haft
den största nedgången i antalet dödsolyckor under de senaste
decennierna. Det är därför i dag mycket sällsynt att resenärer omkommer i järnvägsolyckor. Däremot är järnvägssystemet farligt
ur andra aspekter, t.ex. genom olyckor med bilar i plankorsningar
och för människor som nyttjar systemet för självmord (suicid).
Risken för busspassagerare att råka ut för en trafikolycka har ökat
något under det senaste decenniet. Säkerheten för fotgängare,
cyklister och mopedister har förbättrats i högre omfattning än
säkerheten för bilister, motorcyklister och busspassagerare.
Fotgängare, cyklister, mopedister och motorcyklister löper en betydligt högre risk44 att råka ut för en olycka än bilister, järnvägsoch busspassagerare. Privata färdmedel är dessutom mer riskfyllda än kollektiva. För samtliga transportslag har dock risken
för att vara med om en olycka minskat under de senaste 30-40
åren. Att åka motorcykel är det farligaste alternativet statistiskt
sett, även om betydande förbättringar av säkerheten skett under
senare år.

3.6.4

Arbete
Risken att omkomma till följd av olyckor inom arbetslivet har
minskat stadigt sedan 1940-talet, men minskningen har planat ut.
I mitten på 1950-talet omkom ca 400 arbetstagare per år till följd
av olyckor, och idag omkommer ca 50 arbetstagare per år (exkl.
egenföretagare). Flest dödsfall (17 stycken) under 2008 inträffade
inom byggverksamheten. Inom jord- och skogsbruket och fiskenäringen finns de största riskerna (sett till antalet verksamma
personer) för dödsolyckor. Många av de dödsolyckor som sker
drabbar äldre personer. Av de 13 omkomna i jordbruk, skogsbruk
och fiske tillhörde sju personer gruppen 55 år och äldre. De yrken
där arbetsolycksfall var vanligast bland män under 2003 – 2005
var brandmän, processoperatörer vid stål- och metallverk samt
processoperatörer i pappersindustri.45
Fordonsolyckor som inträffat under arbetstid är den vanligaste orsaken till dödsfall i arbetet bland arbetstagare och egenföretagare.
Över hälften av dödsfallen i fordonsolyckor har skett i vägtrafik.
De därefter vanligaste orsakerna till dödsfall i arbetet är fallolycka, ras, glidning av föremål eller material samt maskinolycka.
44 Med risk menas här antalet dödsfall per transportkilometer.
45 Informationssystemet om arbetsskador (ISA) administreras av Arbetsmiljöverket och
innehåller information om arbetsolyckor som anmälts till Försäkringskassan
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3.7

Naturrelaterade olyckor
De naturolyckor som vi normalt hanterar är stormar, översvämningar, skred, skogsbränder, snöoväder och skyfall samt laviner.
Naturkatastrofer som orsakar stora ekonomiska, miljömässiga
och mänskliga skador är sällsynta. Sannolikheten att omkomma
till följd av en naturolycka är därför låg, ca en på miljonen/år. De
senaste 100 åren har Sverige drabbats av allvarliga stormar vid sju
tillfällen. Stormarna Ada 1969, Gudrun 2005 och Per 2007 krävde
sammanlagt 34 människors liv och flera hundra skadade. Merparten av dödsfallen inträffade i samband med röjningsarbeten i
områden med stormfälld skog. Det svenska samhällets förmåga
att hantera konsekvenserna av en naturolycka har de senaste åren
i princip bara överskridits i samband med stormen Gudrun 2005.
Extremt stora nederbördsmängder (enligt SMHI:s definition minst
90 mm/dygn över en yta av 1000 km²) har blivit ett allt vanligare
fenomen under 2000-talet. 1950-1999 inträffade i genomsnitt sju
sådana skyfall per tioårsperiod. Under åren 2000-2007 registrerades 11 skyfall. Extrema skyfall medför i regel inga dödsfall. Med
några års mellanrum faller dessutom extremt stora snömängder
lokalt. Det är dock ovanligt att det inträffar några dödsfall som en
direkt följd av stora snömängder. Även dödsfall i samband med
översvämningar är ovanliga. På senare år har ett fåtal drunkningsolyckor inträffat i samband med kanotpaddling och sportfiske i
översvämningssituationer, där de höga flödena sannolikt bidragit
till olyckorna.
Laviner är ett relativt sällsynt fenomen i de svenska fjällen, jämfört med andra alpina områden. Trots att vi idag har god kunskap
om vilka faktorer som bidrar till laviner och var de mest riskfyllda områdena finns, omkommer statistiskt sett en person om
året i svenska lavinolyckor. När det gäller stora skred inträffar det
i genomsnitt ett stort skred (>10 ha) vart tionde år. Ibland utlöses
skred i tätbebyggt område, och då kan detta orsaka både dödsfall
och stora materiella skador. Sedan 1950-talet har 13 personer
dödats och ca 170 skadats i samband med skred.
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4.

Risker avseende samhällets funktionalitet och
säkerhet
Kriser och extraordinära händelser är händelser som inträffar sällan och
som drabbar många människor och stora delar av samhället och hotar
grundläggande värden och samhällets funktionalitet. En kris kan uppstå
både avsiktligt och oavsiktligt, t.ex. på grund av en pandemi, eller vara
resultatet av antagonistiska handlingar, t.ex. terrorattacker.
Ett av målen för samhällets krisberedskap är att minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar och kriser.46 I detta kapitel redogörs för ett
antal hot, risker och sårbarheter i samhället. Dessa är indelade i dels oavsiktliga störningar och händelser, dels avsiktliga eller antagonistiska handlingar
och händelser. Om dessa hot, risker och sårbarheter inte förebyggs och hanteras
av samhällets berörda aktörer, kan samhällets funktionalitet delvis eller helt
sättas ur spel. Detta i sin tur får konsekvenser inte bara för befolkningens liv
och hälsa, utan även för samhällets grundläggande värden, t.ex. demokrati,
rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

4.1

Inledning
För att effektivt kunna förebygga kriser och extraordinära händelser i framtiden är det viktigt att utifrån ett helhetsperspektiv
studera samhällsutvecklingen. De samhällstrender som kommer att påverka den svenska krisutvecklingen framöver är t.ex.
socio-ekonomiska skillnader, livsstilsförändringar, globalisering,
väpnade konflikter och konkurrensen om naturtillgångar, klimatförändringar, teknik- och IT-utvecklingen och utvecklingen inom
kommunikations- och medieområdet (samhällstrenderna beskrivs
i bilaga 2).
När det gäller samhällets funktionalitet finns det risk för att det
ska inträffa avbrott och störningar i samhällsviktiga verksamhet
er. Det är därför viktigt att följa och analysera vanligt förekommande störningar inom t.ex. el- och teleområdena, eftersom ett
vanligt förekommande avbrott kan vara början på en allvarlig
störning.

46 Budgetpropositionen för 2010, Utgiftsområde 6. Försvar och samhällets krisberedskap, s
68
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Underlaget för kapitlet utgörs av promemorior som har utarbet
ats vid MSB och ett antal statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser. Även rapporter från KBM:s projekt Samhällskritiska
beroenden har använts, liksom Riksrevisionens granskningar
inom krisberedskapsområdet.

4.2

Oavsiktliga störningar och händelser

4.2.1

Allvarliga störningar i eldistributionen47
Elförsörjningen omfattar produktion, distribution och slutanvändning av el. Distributionen av el sker via elnätet, som omfattar tre systemnivåer: stamnätet, regionnäten och lokala nät.
Det svenska elnätet är sammankopplat med elnäten i Danmark,
Finland, Norge, Tyskland och Polen.
Kortare elavbrott beror oftast på väderrelaterade händelser och
drabbar i de flesta fall endast lokalnäten. Denna typ av avbrott
är vanligast i områden där det finns luftledningar (landsbygd
och mindre tätorter). Nätbolagens arbete med att byta ut luftledningar mot jordkablar kommer dock att minska frekvensen av
elavbrott i lokalnäten, vilket samtidigt i vissa avseenden minskar
risken även för omfattande störningar i eldistributionen.
Tillgång till el är i stor utsträckning en förutsättning för all annan
energiförsörjning. Det starka beroendet av el ger denna energiform en särställning inom energiförsörjningen. Denna särställning förstärks av att flertalet andra samhällsverksamheter för
sin funktion är beroende av att ha tillgång till el. Långvariga och
omfattande avbrott i eltillförseln tillhör därför de händelser som
många samhällsaktörer uppfattar som de mest allvarliga som
kan drabba deras verksamhet. I krisberedskapssammanhang har
uppmärksamheten framför allt riktats mot allvarliga störningar
i distributionen av el via elnätet. Detta beror bl.a. på att särskilt
lokalnäten ofta utsätts för avbrott i samband med stormar eller
andraväderrelaterade händelser. Stormarna Gudrun och Per
visade att sådana avbrott i vissa fall kan beröra stora områden
och bli långvariga. Region- och stamnäten är inte lika känsliga för
väderrelaterade händelser, särskilt inte stamnäten. Avbrott som
47 Texten baserar sig delvis på risk- och sårbarhetsanalyser från Statens Energimyndighet,
Affärsverket Svenska Kraftnät och Elsäkerhetsverket
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berör ett stort antal slutanvändare av el och som beror på fel i
stamnätet är mycket ovanliga.
Energimarknadsinspektionens samlade bedömning av leveranssäkerheten i de svenska lokal- och regionnäten är att leveranssäkerheten är god under normala förhållanden. Av 5 miljoner
elkunder berördes endast 26 000 under 2008 av elavbrott som
varade längre än 24 timmar. Det är stor skillnad på landsbygdsnät
och tätortsnät vad gäller avbrottsfrekvens. I tätortsnäten uppstod
0,3 avbrott per kund och år under 2008. I glesbygdsnäten hade
man 1,3 avbrott per kund och år. I regionnäten har relativt omfattande störningar uppstått i nät med lägre spänningsnivåer (20 - 50
kV) medan leveranssäkerheten har förbättrats i regionnät med
högre spänningsnivåer (70 - 130 kV).48 Omfattande investeringar
sker i lokal- och regionnäten. Detta har medfört att de långvariga
avbrotten är begränsade till ett fåtal nätområden. Den vanligaste
orsaken till störningarna är väderrelaterade händelser och att näten inte har säkrats mot sådana händelser i tillräcklig omfattning.

4.2.2

Allvarliga störningar i elektroniska kommunikationer
Den ökade användningen av ny informations- och kommunikationsteknik (IKT) har lett till ett flertal mycket positiva effekter
för individerna och samhället samtidigt som teknikutvecklingen
också har gett upphov till nya risker och sårbarheter. IKT-beroendet ökar starkt inom all samhällsviktig verksamhet, och användningen är i många fall en grundförutsättning för att en verksamhet ska kunna upprätthållas.49
Många inhemska och kommersiella kunder har länge tagit den
s.k. fasta telefontjänsten för given, men det finns dock vissa
begränsningar. Den fasta telefonin och tjänster som baseras på
denna fungerar endast om man har elektricitet tillgänglig för
lokal utrustning, de lokala s.k. accessnäten, samt för de nationella
s.k. stomnäten. Stomnäten är kommunikationsvägen mellan accessnäten och där vilar ansvaret för tillhandahållandet av reservkraft hos tjänsteleverantören. Den el som krävs för accessnätet
kommer normalt från den lokala eldistributören och har endast i
undantagsfall reservkraft tillgängligt.
48 Energimarknadsinspektionen, EI R2010:05, Leveranssäkerhet i elnäten, Statistik och analys av elavbrotten i de svenska elnäten 1998 – 2008, Energimarknadsinspektionen, 2010
49 Krisberedskapsmyndigheten, Beroende- och konsekvensanalys, ”Elektroniska kommunikationer”, offentligt arbetsmaterial, 2007
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Konsekvenser av klimatförändringar avseende elektroniska kommunikationer kan t.ex. innebära ökade risker för stormfällning,
som i sin tur påverkar system med luftledningar och även master.
Luftledningar kommer att finnas kvar under ett antal år, även om
utvecklingen går mot radiolösningar och nedgrävning av kablar.
De elektroniska kommunikationerna är även kraftigt elberoende.
Med hänsyn tagen till både förändringar av klimatet och skogsbeståndet samt den pågående ombyggnaden av elsystemet kommer
störningar sannolikt även fortsättningsvis att drabba de elektroniska kommunikationerna.
De störningar som förekommer kan vara av teknisk natur, orsak
as av utifrån kommande händelser, slitage, bristande rutiner,
slarv etc. Mindre störningar i utbudet av tele- och IT-tjänster kan
ta sig uttryck i kortare avbrott, dåligt ljud, svårigheter att koppla
upp sig, skräppost m.m. Allvarliga störningar i kommunikationsinfrastrukturen kan i stället få oanade konsekvenser för både
verksamheter och individer, om avbrotten är långvariga och drabbar flera verksamheter samtidigt.50 Samhällskonsekvenserna kommer dock att se mycket olika ut beroende på vilken typ av störning och incident som avses och hur långt avbrottet är. Riskerna
förstärks av att det finns svåröverskådliga och komplexa beroenden mellan och inom olika delar av den kritiska infrastrukturen.
Samtidigt leder dessa inbördes beroendeförhållanden till konsekvenser för så gott som all annan samhällsviktig verksamhet.

4.2.3

Elektromagnetiska störningar och solstormar51
Eftersom samhällsviktig infrastruktur har blivit allt mer beroende av fungerande el- och teledistribution, har även sårbarheten
ökat för olika typer av elektromagnetiska störningar, dvs. både
naturfenomen som solstormar och andra störningar. Därutöver
ökar användningen av elektronik, t.ex. i form av trådlös teknik i
kritisk infrastruktur, vilket ytterligare ökar sårbarheten för elektromagnetiska hot. I princip alla civila elektronikbaserade system
är känsliga för denna typ av störning, men i synnerhet trådlösa
system eftersom de är byggda för att kommunicera med och därmed vara öppna mot omgivningen.
Om kraftiga solstormar skulle slå ut delar av kraftnätet uppstår
50 Krisberedskapsmyndigheten, Beroende- och konsekvensanalys, ”Elektroniska kommunikationer”, offentligt arbetsmaterial, 2007
51 PM, Underlag till årsrapporten, 2009-12-30, Fortifikationsverket
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initialt akuta konsekvenser, eftersom även telekommunikationer, energiförsörjning, logistiksystem m.m. påverkas. Eftersom
tillverkningskapaciteten för stora krafttransformatorer i världen
är mycket begränsad, skulle en kraftig solstorm kunna innebära
att det kan ta åratal innan ett skadat kraftnät är fullt återställt.
Skulle mycket kraftfulla solstormar uppstå i stor skala kan det
leda till att det hastigt och oväntat uppstår en situation som hotar
att ödelägga stora delar av kritisk infrastruktur inom ett stort
geografiskt område.
Konsekvenserna av olika typer av elektromagnetiska störningar
kan således bestå av att kritiska infrastruktursystem slås ut i
delar av eller i hela regioner. Även skador på människor och egendom kan uppstå, liksom stora ekonomiska förluster. Sådana situationer skulle kräva snabba beslut med en koordinerad hantering
och samordning både nationellt och internationellt.
Oavsiktliga mindre elektromagnetiska störningar kan t.ex. innebära att säkerhetspersonal inte kan använda sina trådlösa dörrlås
på fordon i vissa miljöer. Räddningstjänstpersonal kan även uppleva radiostörningar i vissa miljöer. Incidenter där GPS-mottagare
störts av oavsiktliga störningssignaler finns rapporterade, vilket
exempelvis lett till felnavigering av båtar.52
Avsiktliga elektromagnetiska störningar redovisas i avsnitt 4.3.2.

4.2.4

Allvarliga störningar i livsmedels- och dricksvattenförsörjningen53
Livsmedels- och dricksvattenförsörjningen karakteriseras av
att det rör sig om förnödenheter som alla människor måste ha
tillgång till kontinuerligt. Endast kortare störningar eller avbrott
i tillförseln kan tolereras. Verksamheterna är mycket komplexa
och hot och risker som kan få långtgående konsekvenser uppträder i alla led av distributionskedjorna. Exempel på störningar och
avbrott i produktionssystemen är tekniska fel, olyckor eller brist
på förnödenheter och drivmedel samt störningar och avbrott i el-,
tele- och IT-system. Även bristande underhåll och föråldrade ledningar i dricksvatten- och avloppsnäten kan leda till lokala störningar. Störningar i dricksvattensystemen kan ha många orsaker,
t.ex. ledningsbrott, översvämningar, förorening av vattentäkter
52 U.S. Department of Homeland Security & United States Coast Guard, Local Notice to Mariners, January 11, 2006
53 PM, Underlag till årsrapporten, 2010-01-18, Livsmedelsverkets risk- och sårbarhetsanalys
och förmågebedömning, 2009
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m.m. Försämrad kvalitet på dricksvattnet är vanligare än fullständiga avbrott i försörjningen. Användarna kan i dessa fall tvingas
att koka dricksvattnet en tid. Beroendet av el, tele och IT är stort
och ökande inom många delar av försörjningsprocessen. Spridning av farliga ämnen eller smitta via livsmedel eller dricksvatten
förekommer också.
Genom den ökade globaliseringen inom tillverkning och distribution av livsmedel kommer riskerna för smitta eller oredlighet
med livsmedel att öka. Livsmedelskedjan kommer dessutom att
utsättas för ännu större hot genom klimatpåverkan, t.ex. i samband med torka och översvämningar. Även nya mikroorganismer
kommer successivt att kunna uppträda och påverka livsmedelssäkerheten i framtiden.
Konsekvenserna av klimatförändringarna för dricksvattenområdet riskerar att bli omfattande. Kvaliteten på råvattnet i vatten
täkterna kommer sannolikt att försämras, med ökade humushalter och ökade föroreningar av mikroorganismer. Risken för
avbrott och förorening av dricksvattnet ökar om det blir vanligare
i framtiden med översvämningar, ras och skred. Den ökade risken
för översvämningar innebär även att kemiska ämnen och smittämnen kan spridas lättare, vilket kan leda till föroreningar av vattentäkter. Extrema skyfall, överbelastade ledningsnät, bräddning
av avloppsvatten m.m. innebär därför en ökad risk för åtföljande
hälsorisker.
Dricksvattensektorn är mycket sårbar, och variationerna av hotbilder och risker är stora. Konsekvenserna av allvarliga kriser när
det gäller dricksvattenförsörjningen kan också i många fall bli
svåra att hantera och begränsa. Den livsnödvändiga dricksvattendistributionen bedöms få allvarliga samhällskonsekvenser om ett
elavbrott eller avbrott i de elektroniska kommunikationerna blir
långvarigt och berör större geografiska områden. Dricksvattenoch avloppsnäten är dessutom särskilt sårbara i de kommuner
som har föråldrade ledningar och eftersatt underhåll.
Livsmedelsdistributionen är beroende av att varor och livsmedel
kan transporteras till grossister och butiker. Det finns således ett
starkt beroende av fungerande transporter, vilket är en sårbarhet
som ökar risken för allvarliga samhällskonsekvenser vid långvariga avbrott. Storstadsområdena kan komma att drabbas mest
om det blir ett långvarigt avbrott i leveranser av livsmedel eller
dricksvatten till dessa områden.
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4.2.5

Allvarliga störningar i transporterna54
Behovet av resor och transporter i samhället, dvs. både inom
person- och godstrafiken, ser ut att fortsätta att öka framöver,
samtidigt som samtliga transportslag, dvs. järnväg, luftfart,
sjöfart och vägtrafik, i stor utsträckning är beroende av andra
sektorer i samhället för att kunna fungera. Ökad trafik i transportsystemet, fler aktörer, både nationella och internationella,
samt en ökad integrering av det europeiska transportsystemet
innebär inte bara nya möjligheter, utan även en ökad sårbarhet
för t.ex. transportolyckor. Fungerande transporter är också en
förutsättning för Sveriges kontakt med omvärlden och också en
förutsättning för en fungerande ekonomi.
I princip all samhällsviktig verksamhet är beroende av transport
er, samtidigt som transporterna är beroende av el och tele och
annan kommunikationsförsörjning för att själva fungera. Transporter är t.ex. en grundförutsättning för vår livsnödvändiga försörjning, eftersom t.ex. livsmedelsdistributionen är beroende av
transporter. Samtidigt består livsmedelsförsörjningen i sin helhet
av en komplex kedja av inbördes beroenden där just transporterna är helt avgörande för att hela systemet ska kunna fungera.
En störning i en av kedjans länkar sprider sig dessutom snabbt
till övriga delar. Bristande funktionalitet kan t.ex. handla om att
livsnödvändiga livsmedel och basvaror inte kan levereras till butiker och varuhus. Störningar i transportsystemet kan således få
stora konsekvenser för samhällets förmåga att kunna tillgodose
människors livsnödvändiga och dagliga behov av basvaror.
Hälso- och sjukvården är beroende av fungerande transporter,
eftersom t.ex. akutsjukvården behöver dagliga leveranser av
sterilprodukter, förbrukningsmaterial, medicinteknisk utrustning och läkemedel. Andra verksamheter som skulle drabbas av
avbrott i transporterna är omsorgen om äldre och personer med
funktionshinder, eftersom man är beroende av dagliga matleveranser och medicinskt omhändertagande.
Transportsektorn kan också drabbas av naturolyckor, t.ex. stormar, snöoväder, översvämningar, ras och skred. Även en pandemi
eller en annan allvarlig smitta kan innebära ett stort personalbortfall inom transportområdet, något som i sin tur drabbar andra samhällsviktiga verksamheter och funktioner samt individer
54 Texten baserar sig delvis underlag från FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) och från
risk- och sårbarhetsanalyser från Vägverket, Banverket, Transportstyrelsen, Kustbevakningen, Sjöfartsverket och Tullverket samt från KBMs: beroendeprojekt om transporter
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som är starkt beroende av fungerande transporter.
Frågan är också om en starkt konkurrensutsatt näring med fler
aktörer kan leda till lägre lönsamhet för vissa transportaktörer.
Denna situation riskerar att leda till en minskning av investeringar i ny materiel, försämrat underhåll av redan anskaffad utrustning och att aktörerna inte vidtar andra behövliga säkerhetsåtgärder, vilket i värsta fall kan leda till att säkerheten försämras
inom delar av transportområdet. Det finns dessutom en ökad risk
för störningar i transportsystemen avseende t.ex. livsmedelsdistributionen då det s.k. just-in-time-konceptet inneburit allt snävare
marginaler och därmed riskerar att minska robustheten inom
transportsektorn.
Om avbrotten blir långvariga kan oro och otrygghet uppstå hos
befolkningen, vilket i sin tur leder till ett förändrat beteende, t.ex.
hamstring av livsnödvändiga basvaror och bränsle. Avbrott i vissa
transportslag, både på land och till havs, kan därför få allvarliga
samhällskonsekvenser om t.ex. elavbrott eller avbrott i de elektroniska kommunikationerna blir långvariga och berör en större
geografisk yta. Ju längre avbrottet blir, desto allvarligare blir
konsekvenserna för samhället och individerna. Dessutom kan det
bli svårigheter att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter vid
en kombination av ett långvarigt elavbrott och avbrott i transporterna, eftersom flertalet verksamheter behöver ha tillgång till
transporter för att få diesel till sina reservkraftaggregat. Sveriges
transportsystem är dessutom beroende av olja, vilket är en sårbarhet som skulle bli märkbar vid en hastigt uppkommen situation
med oljebrist eller en kraftig prisuppgång.

4.2.6

Allvarliga störningar i betalningssystemet55
Den finansiella sektorn kan betraktas som det nav i samhället
som måste fungera för att över huvud taget någon annan samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas. Samtidigt har
den finansiella världen i takt med teknikutvecklingen, outsourcingtrenden och avregleringarna blivit alltmer beroende av sin
omvärld för att kunna bedriva de mest grundläggande uppgift
erna.
De allvarligaste tekniska sårbarheterna inom den finansiella
55 Texten baserar sig på risk- och sårbarhetsanalyser från Finansinspektionen och Försäkringskassan
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sektorn hänger samman med det komplexa och omfattande
el- och teleberoendet, samt beroendet av fungerande och säkra
IT-system. I det fall samhället skulle drabbas av t.ex. ett långvarigt el- och tele- eller IT-avbrott (med långvarigt avbrott menas i
detta sammanhang ett avbrott som varar längre än en veckas tid)
så skulle det även få konsekvenser inom den finansiella sektorn.
Under förutsättning att alternativa åtgärder som reservkraft och
reservrutiner inte skulle fungera skulle detta medföra att flera
tjänster inom den finansiella sektorn skulle vara svårtillgängliga
och i värsta fall sluta att fungera. Exempelvis skulle det bli svårt
eller i värsta fall omöjligt att betala med kort i butiker eller ta ut
kontanter ur uttagsautomater.
För bankerna innebär denna typ av s.k. operativa risker även risk
för likviditetsbrist om ett betalningssystem slutar att fungera
på grund av t.ex. ett elavbrott. Ett omfattande elavbrott drabbar
således i första hand finanssektorn genom att följdstörningar av
elavbrottet i t.ex. kollektivtrafik, elektronisk kommunikation och
annan kritisk infrastruktur leder till att personal har svårt att ta
sig till sina arbetsplatser, att kommunikationen försvåras samt
att ordinarie lokaler inte kan användas. Detta innebär dock inte
automatiskt att betalningssystemen slutar att fungera.
Inom den finansiella sektorn kan störningar som drabbar allmänheten uppstå såväl i kontantförsörjningen (uttagsautomater
m.m.) som i olika typer av betalningssystem (giro- och Internetbetalningar m.m.). Även ett ganska kortvarigt avbrott, t.ex. ett par
dagar, skulle få stora konsekvenser för samhället och individerna.
Det skulle även påverka andra samhällsviktiga verksamheter, som
t.ex. utbetalningar av olika typer av socialförsäkringsstöd och
pensioner, utbetalningar av löner etc. En sådan situation skulle i
förlängningen kunna leda till ett minskat förtroendet hos allmänheten för de samhälleliga institutionerna och för både det finansiella och politiska systemet.
Det är således av största vikt att de hot, risker och sårbarheter
som finns inom systemet är väl kända av samtliga berörda aktörer
och att förståelsen av och kunskapen om dessa leder till att aktör
erna kan vidta relevanta och nödvändiga åtgärder i syfte att förebygga kriser och störningar i systemet. Dock ska påpekas att det
sedan länge pågår ett kontinuerligt krisberedskapsarbete inom
sektorn och många åtgärder har därför vidtagits för att stärka
sektorns motståndskraft och beredskap. Exempelvis har de större
aktörerna inom finanssektorn reservkraft och reservarbetsplatser

60 Olyckor och kriser 2009/2010

för väsentliga funktioner, vilket innebär att betalningssystemet
inte slås ut förrän efter flera dagars elavbrott i kombination med
uteblivna bränsleleveranser.
En kombination av en mer utbredd och långvarig finansiell
oro, samtidigt som det inträffar längre störningar eller avbrott
i betalningssystemet, eller i el-, tele- eller IT-system inom t.ex.
bankväsendet, riskerar att påverka förtroendet för den finansiella
sektorn, något som är fundamentalt viktigt för att systemet ska
kunna upprätthållas. Om förtroendet för de finansiella aktörerna
minskar, kan detta i sin tur leda till att kundernas beteenden förändras, t.ex. att det bli en anstormning av uttag av kontanter från
bankautomater eller bankkontor, vilket i sin tur skulle kunna
leda till en kontantbrist i samhället. Dessutom kan ett stort kontantutflöde från bankerna leda till en ökning av stölder och rån,
riktade mot både butiker och privatpersoner. Riksbanken har idag
två kontantdepåer som förser 12 bankägda kontanthanteringsdepåer med sedlar och mynt. Detta innebär att förutsättningarna
för att försörja landet med kontanter bedöms som goda.
En sårbarhet som funnits inom sektorn avser den starka lokaliseringen av finanssektorns huvudkontor i centrala Stockholm. Den
tekniska utvecklingen, som bl.a. medgett större avstånd mellan
datorhallar och kontor, i kombination med en större internationalisering inom den svenska finanssektorn, har dock troligen
minskat denna sårbarhet.

4.2.7

Extrema väderhändelser
Ett varmare klimat kommer med stor sannolikhet att påverka den
framtida olycks- och krisutvecklingen i samhället. Temperaturen
stiger redan och den senaste 10-årsperioden är varmare än den
föregående.56 De mätningar som gjorts visar att utsläppen av koldioxid idag ligger påtagligt över de nivåer som antogs i de klimatscenarier som användes i klimat- och sårbarhetsutredningen.57
Extremväder förekommer dessutom redan idag, dvs. stora och
intensiva nederbördsmängder och förändrade grundvattennivåer.
Detta i sin tur leder till översvämningar och höga flöden, kraftiga
vindar, stormar och snöoväder m.m. Det går heller inte att ute-

56 SMHI, http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatforandringar-1.7206, 2010-04-28
57 Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Sveriges framtida klimat på kort och medellång
sikt, Underlag för utvecklingen av verktyg för klimatanpassning, Underlagsrapport, 2008
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sluta att det i framtiden kan bli allt vanligare med värmeböljor,
torka, skred, ras och erosion samt skogsbränder i delar av landet.
Ett varmare klimat leder i värsta fall till att förutsättningarna för
hela samhället förändras ifråga om t.ex. bebyggelse, infrastruktur och miljöer med kulturella värden. Även om de mer extrema
klimatförändringarna kommer att visa sig först på längre sikt, är
det viktigt att berörda aktörer i samhället klarar av att förebygga
och hantera dagens extremvädersituationer.
Stranderosion längs kusterna med konsekvenser för bebyggelse
och infrastruktur kan innebära väsentliga problem framöver
orsakade av ökade havsytenivåer och kraftigare vindare. De ökade
100-årsflödena i fjälltrakterna kan också fortplanta sig längs
vattendragen med översvämningar som följd, men här finns en
osäkerhet då vattendragen oftast är reglerade.
Ökad nederbörd medför även större risk för fukt- och mögelskador samt överfulla avloppssystem och översvämningar av källare.
Det yttre underhållsbehovet kommer då sannolikt att öka. Den
förhöjda temperaturen kan ge ett minskat uppvärmningsbehov,
men samtidigt kommer i så fall kylbehovet att öka, vilket kan
påverka särskilt sårbara grupper vid längre perioder med extrem
värme.
Ett varmare klimat kan medföra att säsongen för brand i vegetationen förlängs, liksom att det geografiska utbredningsområdet
riskerar att bli större än idag. Skogsbrändernas antal kan då
komma att öka. Antalet dagar med hög risk för skogsbränder
förväntas öka framför allt i södra Sverige. För norra Sverige förväntas det däremot bli en marginell minskning av antalet högriskdagar. Ytterligare en faktor som kan få betydelse är att ny typ
av skog och vegetation kommer att etableras i Sverige till följd av
klimatförändringarna.
Konsekvenserna av ett förändrat klimat på lång sikt kan t.ex. leda
till långvariga avbrott i teknisk infrastruktur som elförsörjning,
elektroniska kommunikationer, värmedistribution, dricksvattenförsörjning och transporter. Detta i sin tur kan få spridningseffekter till annan verksamhet som är beroende av el, tele och transporter, t.ex. hälso- och sjukvård, social omsorg och livsmedels- och
dricksvattendistribution. Således riskerar samhället att drabbas av
mer eller mindre omfattande avbrott i tillförseln av livsnödvändiga funktioner. Även andra konsekvenser kan bli följden, t.ex.
miljöförstöring, egendomsskador och ekonomiska förluster.
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4.2.8

Omfattande utsläpp av kemiska och radiologiska ämnen58
Farliga ämnen avser kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen, s.k. CBRN-ämnen. Det förebyggande arbetet bedrivs
inom ramen för regelverken kring t.ex. transport av farligt gods,
produktion och hantering av brandfarliga och explosiva varor, åtgärder för att förebygga och begränsa allvarliga kemikalieolyckor,
strålsäkerhet, arbetsmiljö och smittskydd som avser både naturlig och avsiktlig smittspridning.59 Oavsiktlig spridning av farliga
ämnen kan föranleda skada på människor, miljö och egendom
vid felaktig hantering. Spridning av farliga ämnen kan också vara
avsiktlig (se avsnitt 4.3.1 och 4.3.2). Avseende spridning av smittämnen, se avsnitt 4.2.9.
Farliga ämnen används av många aktörer i samhället, t.ex. inom
industri, forskning, energiproduktion och hälso- och sjukvård. Dagligen transporteras dessutom farligt gods både till lands och till havs
och det finns alltid risk för ett utsläpp av farliga ämnen i miljön,
t.ex. som en följd av en transportolycka på väg, järnväg eller till havs.
Varje år inträffar ett antal oavsiktliga utsläpp av farliga ämnen.
När det gäller strålsäkerhet är användningen av farliga ämnen en
förutsättning för att vissa verksamheter ska kunna upprätthållas.
Inte bara kärnkraften, utan även andra verksamheter använder
starka strålkällor i sin verksamhet, t.ex. hälso- och sjukvården.
Det finns också forskningsinstitut och industrier som är beroende
av att kunna använda strålkällor för att kunna upprätthålla hela
eller delar av sin verksamhet. Det finns därför beroendeförhållanden mellan strålsäkerheten och andra samhällsverksamheter.
När det gäller all typ av högriskindustri, t.ex. kärnkraften och
den petrokemiska industrin, kan ett utsläpp orsakas av tekniska
fel och brister, t.ex. avseende säkerhetsrutiner, säkerhetsåtgärder,
föråldrade anläggningar m.m.
En allvarlig händelse när det gäller utsläpp av radioaktiva ämnen är
en härdsmälta eller ett annat omfattande haveri i ett kärnkraftverk
med stora utsläpp av radioaktiva ämnen som följd. En sådan händelse kan innebära ett stort antal döda och skadade i befolkningen, men
även svåra miljökonsekvenser för mycket lång tid framåt.

58 Texten baserar sig delvis på risk- och sårbarhetsanalyser från Strålsäkerhetsmyndigheten
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
59 Regeringens skrivelse 2009/10:124, Samhällets krisberedskap – stärkt samverkan för ökad
säkerhet, s 73
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4.2.9

Omfattande spridning av smittämnen60
I samband med bl.a. klimatförändringar och ett omfattande
resande finns en ökad risk för sjukdomar orsakade av bakterier,
virus och parasiter, både tidigare kända och sådana sjukdomar
som inte funnits i Sverige.61 Andra bidragande faktorer till denna
utveckling kan vara förändrad djurhållning och jordbruk samt
förändrad livsmedels- och foderteknologi. Utvecklingstrenden
mot ett förändrat sjukdomspanorama kommer troligen att beröra
Sverige allt mer framöver. På flera områden har vi dock ännu inte
tillräckligt med kunskaper för att förstå hoten och hur de kan
förebyggas. Många problem är också komplexa och gränsöverskridande.
För några år sedan uppmärksammades den s.k. fågelinfluensan
som i begränsad utsträckning hade spritts från fjäderfä till människor. Risken för pandemier, epizootier och zoonoser har av
dessa skäl fått stor uppmärksamhet under senare år. Det bör poängteras att smitta också skulle kunna spridas avsiktligt av någon
med tillräckliga resurser i syfte att nå politiska eller andra mål (se
avsnitt 4.3.1 och 4.3.2).
En annan risk handlar om spridningen av resistenta bakterier och
virus hos djur och människor. Antibiotikaresistenta bakterier är
ett välkänt problem och ett fortsatt reellt hot mot befolkningens
liv och hälsa. Den samlade kunskapen om effekterna av antibiotika och antivirala medel i miljön är dessutom liten. Samtidigt som
utvecklingen i landet är förhållandevis gynnsam i jämförelse med
många andra länder innebär import av sjukdomar med resistenta
mikroorganismer genom smittade människor, djur eller livsmedel, en fortsatt hälsorisk för Sverige. Resistens mot antivirala
medel hos influensavirus kan bli ett stort problem i samband med
pandemier, men även vid en allvarlig säsongsinfluensa.
Även en vanlig säsongsinfluensa får konsekvenser för samhället,
framför allt ökar belastningen på hälso- och sjukvården. Eftersom behovet av slutenvårdsplatser ofta är större än tillgången
redan under en normal influensasäsong, måste man räkna med
att kapaciteten kan behöva utökas vid landets infektionskliniker
vid en ny influensapandemi, även om den som inföll under 2009

60 Texten baserar sig delvis på risk- och sårbarhetsanalyser från Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen, Statens jordbruksverk och Statens veterinärmedicinska anstalt
61 SOU 2007:60, Slutbetänkande av klimat- och sårbarhetsutredningen, Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter
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var ovanligt mild. Vid det massinsjuknande i influensa som en
pandemi kan innebära, måste sjukvården således ha en beredskap
för att ställa om sin verksamhet och omfördela resurser. Detta
kan bl.a. innebära att viss planerad verksamhet, t.ex. operationer
behöver ställas in för att bereda vårdplatser för patienter med
komplikationer i samband med sitt influensainsjuknande.
Det bör framhållas att med det minskande antalet slutenvårdsplatser i landet ökar svårigheterna att på ett effektivt sätt hantera
situationer, inte enbart med ett stort antal svårt sjuka eller skadade personer, t.ex. en influensapandemi, utan också att begränsa
antalet vårdrelaterade infektioner. Jämfört med andra EU-länder
har Sverige ett mycket lågt antal slutenvårdsplatser i förhållande
till sin befolkning.62
Influensapandemier utgör inte bara ett hot mot individers hälsa,
utan även mot viktiga funktioner i samhället. Personalbrist påverkar alla samhällssektorer när en stor del av befolkningen insjuknar och måste stanna hemma samtidigt. Inte minst personal inom
vården kan komma att drabbas, vilket medför ökad personalbrist
och sänkt kapacitet inom alla vårdformer. Även annan samhällsviktig verksamhet kan drabbas, t.ex. transport, handel etc., vilket
ytterligare försvårar situationen. Det är därför viktigt att inte bara
vårdsektorn, utan även annan samhällsviktig verksamhet, förbereder sig för kommande influensapandemier.
Osäkerheterna och risken för överraskningar är i detta sammanhang stora, vilket ställer stora krav på flexibilitet och god
beredskap för olika typer av händelser med spridning av allvarliga
smittsamma sjukdomar. Konsekvenserna av en allvarlig smittspridning kan avse både insjuknade och dödsoffer, politisk och
social oro samt stora ekonomiska förluster. Det är framför allt
sjukdomsfall, dödsfall, produktivitetsbortfall och ökade sjukvårdskostnader som är de direkta konsekvenserna. Omfattande
sjukdomsutbrott kan leda till att det hastigt och oväntat uppstår
situationer som kräver snabba beslut med en koordinering av
hanteringen centralt, regionalt, lokalt och ibland även internationellt. Det bör också beaktas att motåtgärder för att möta en uppkommen sjukdomssituation tar lång tid att förbereda och utföra,
t.ex. massvaccinering eller isolering och karantänsåtgärder.

62 Socialstyrelsen, Överbeläggningar - utlokaliserade patienter, s 15, 2008
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4.3

Avsiktliga störningar och händelser

4.3.1

Antagonistiska handlingar
Den internationella terrorismen utgör ett hot mot samhällets
grundläggande värderingar, mot människors liv och hälsa samt
mot samhällsviktiga funktioner. Terrorism är därför idag ett hot
som samtliga länder måste hantera i större eller mindre utsträckning, liksom risken för andra typer av antagonistiska handlingar
utförda av personer och grupper inom den organiserade och grova
gränsöverskridande brottsligheten.
I transportsystemet rör sig både människor och gods i en relativt
öppen miljö, vilket gör detta system sårbart för t.ex. sabotage,
stölder och terroristattacker. Att ett attentat mot exempelvis en
transportknutpunkt kan få stora konsekvenser, både för de människor som drabbas som för samhället i stort, har bl.a. visat sig i
samband med de attentat som skett i t.ex. Europa och Ryssland
under senare år. Terrorattacker kan också riktas mot samhällsviktig infrastruktur och mot t.ex. kemikaliehanterande industri, eller
i övrigt olika typer av attacker där farliga ämnen används. Terror
angrepp mot kärnkraftverk eller i samband med transporter av
radioaktiva ämnen kan t.ex. få mycket allvarliga konsekvenser.
Detta gäller också terrorangrepp med s.k. smutsiga bomber.
Sedan de förödande terroristattentaten mot bl.a. New York (2001),
Madrid (2004) och London (2005), har de västerländska demokratierna varit relativt förskonade från storskaliga terrorattentat
med många dödsoffer. Detta kan dock inte tolkas som att hotet
har minskat i styrka. Det finns exempel på fall där långtgångna
planer på attentat från våldsbejakande grupper och individer har
avslöjats. Ett återkommande drag i dessa fall är att de planerade
attentaten inriktats mot allmänna kommunikationer (tåg- och
flygtrafik), men också mot enskilda personer.
Terrorattacker kan få omfattande konsekvenser för samhället om
de genomförs, inte minst kan samhällets funktionalitet avsevärt
försämras. Störningar på grund av olika typer av antagonistiska
attacker kan ge såväl fysiska konsekvenser, t.ex. på teknisk infrastruktur, som döda och skadade i befolkningen. Attacker kan även
ge kännbara psykologiska effekter. En terrorattack som kanske
inte kräver några dödsoffer skulle trots det kunna få återverkningar för det politiska systemet och samhällets grundläggande
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demokratiska värden. Om det visar sig att samhället är sårbart
för terrorattacker kan allmänhetens förtroende för samhällets
institutioner försvagas.
I Sverige är det framför allt Säkerhetspolisen som arbetar med terrorismbekämpning men även flera andra myndigheter har viktiga
roller i detta arbete. I Samverkansrådet mot terrorism arbetar
Säkerhetspolisen tillsammans med MSB, Tullverket, Kustbevakningen, Rikskriminalpolisen, Försvarsmakten, Strålsäkerhetsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Försvarets radioanstalt (FRA), Migrationsverket och
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) för att förbättra samhällets förmåga att motverka terrorism.
Sverige har under 2000-talet varit förskonat från stora terrordåd,
och för närvarande bedömer Säkerhetspolisen hotbilden mot
Sverige och svenska intressen som låg.63 Läget kan dock snabbt
förändras, och det kan inte uteslutas att det inträffar situationer
som riskerar att skärpa hotbilden. Sådana situationer kan t.ex.
sammanhänga med Sveriges medverkan i internationella militära
insatser utomlands, offentliga ställningstaganden i frågor som
rör politik, religion eller utländska förhållanden eller enskilda
personers agerande.
Spridning av smitta eller andra farliga ämnen via dricksvatten och
livsmedel, eller hot om spridning, kan skapa oro hos allmänheten
också i de fall som spridningen av ämnet är begränsad. Särskilt
dricksvattenförsörjningen är sårbar för antagonistiska handlingar.
Förutom spridning av farliga ämnen omfattar sårbarheten sabotage eller skadegörelse mot känsliga anläggningar i dricksvattensystemet samt intrång i IT-baserade styr- och övervakningssystem.
När det gäller avsiktlig spridning av farliga ämnen eller smitta via
livsmedel så är det särskilt vissa delar i livsmedelskedjan som är
känsliga för åverkan och sabotage. De nutida hotbilderna inom
livsmedelförsörjningen ställer också ökade krav på samhällets
förmåga till tidig upptäckt och kräver utvecklade diagnostik- och
analysresurser.

63 http://www.sakerhetspolisen.se/terrorism/terrorhotetieuropaochsverige.4.7671d7bb110e3d
cb1fd80002808.html, 2010-02-09
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4.3.2 Avsiktliga elektromagnetiska störningar
Den ökade användningen av störningskänsliga elektronikbaserade system, t.ex. trådlös teknik, i kritisk infrastruktur ger en
ökad sårbarhet inte bara för oavsiktliga, utan även för avsiktliga
elektromagnetiska störningar (EMP). Då hotet från en kärnvapengenererad elektromagnetisk puls som utlöses på hög höjd, en s.k.
HEMP, kan beröra ett mycket stort geografiskt område, kan lokal
användning av denna typ av kärnvapen i exempelvis Mellanöstern få stor påverkan på finanssystem och oljeindustrin, också
för andra länder i regionen. Dessa effekter kan därför få mycket
stor påverkan på världsekonomin i stort, särskilt i ett läge då
världsekonomin genomgår en finanskris. På samma sätt kan lokal
användning av en kärnvapengenererad EMP i europeisk närhet
även påverka Sverige.64
En elektromagnetisk puls (EMP) kan också slå ut annan kritisk infrastruktur som är beroende av fungerande elektroniska system.
Detta innebär bl.a. att telekommunikationer, bank- och finansväsendet, kraftnät, energiförsörjning, logistiksystem m.m. kan
slås ut om de inte är särskilt skyddade. EMP-kommissionen i USA
har bl.a. pekat ut HEMP som ett mycket allvarligt hot mot det
amerikanska samhället.65 Ett annat exempel på när elektromagnetiska attacker, dvs. EMP i generell mening, t.ex. i form av relativt
lättåtkomliga bärbara eller mobila icke-nukleära strålningskällor,
kan användas är när kriminella personer och terrorister använder
sig av detta för att åstadkomma avsiktliga störningar mot trådlösa
system.

4.3.3

Cyberattacker
Mer omfattande angrepp mot informationssystem och nätangrepp, fenomen även kända som ”cyberattacker”, kan genomföras
av flera olika skäl. Det kan handla om missnöjesyttringar som
gått över styr, terroristangrepp eller andra politiskt motiverade
angrepp mot Sverige som nation. Även den organiserade brottsligheten kan använda sig av dessa metoder i syfte att tjäna pengar.
Individuella antagonister, illasinnade hackare, kan genomföra en
cyberattack för att komma åt viktig information eller enbart visa
att det är möjligt att göra intrång på exempelvis myndigheters
64 Fortifikationsverket, PM Underlag till MSB:s årsrapport, 2009
65 Foster J S m.fl., Report of the Commission to Assess the Threat to the United States from
Electromagnetic Pulse (EMP) Attack, Critical National Infrastructures, 2008
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webbplatser. De kan rikta sig mot enskilda individer, eller utnyttja
angrepp mot dessa för att komma åt känsliga informationssystem. Dessa angrepp syftar av allt att döma inte till att åstadkomma några synliga effekter, utan sker snarare i underrättelsesyfte.
Exemplen på säkerhetspolitiskt motiverade cyberattacker är
hittills relativt få. Dessa former av angrepp används vanligen i
kombination med andra politiska påverkansmetoder, såsom ekonomiska sanktioner, blockader eller militära insatser. Ett särskilt
problem är att det har visat sig mycket svårt att bevisa varifrån
dessa attacker kommer. Sedan några år tillbaka har det avslöjats
allt fler fall av noggrant förberedda och riktade angrepp mot
informationssystem. Hittills har Sverige inte råkat ut för några
riktigt stora, samhällsövergripande IT-incidenter. Men den rad av
händelser som trots allt noterats under 2009 visar att det fortfarande finns brister med avseende på robusthet i myndigheternas
tjänster, fungerande reservrutiner respektive säkerhetsmedvetande bland de personer som använder IT-system av olika slag. Händelser utomlands, bl.a. i Estland 2007, visar också att man inte
kan bortse från risken för storskaliga IT-attacker och att dessa kan
ha ett samband med olika typer av politiska händelser.
Med utgångspunkt från de terrorangrepp som skett hittills går det
att konstatera att fokus bland terrorister idag tycks ligga på att
väcka uppmärksamhet och injaga fruktan genom fysiska angrepp
som resulterar i förluster av människoliv. Renodlade nätangrepp
är sällsynta, och det är omdiskuterat huruvida de mer välkända
terroristnätverken verkligen besitter tillräcklig kompetens för att
genomföra mer omfattande och skadliga angrepp.
De mer omfattande nätangrepp som hittills skett i världen har
generellt inte resulterat i några riktigt allvarliga konsekvenser,
men dock gett upphov till stora ekonomiska förluster för näringslivet och samhället. De huvudsakliga effekterna av större angrepp
mot nät och informationssystem har hittills mer haft karaktären
av temporära driftstörningar och nedsatt tillgänglighet snarare än
permanent förstörelse av data, fysisk infrastruktur eller informationsinfrastruktur. Skadorna har varit övergående och inneburit
lägre servicenivå eller indirekta ekonomiska förluster i form
av uteblivna intäkter. Dock har det inte gett några permanenta
skador, som t.ex. förstörd samhällsinfrastruktur, eller förluster
av människoliv. Detta är emellertid ett område och en hotbildsutveckling som för närvarande studeras intensivt av försvarsmakter
och säkerhetsmyndigheter i hela världen.
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Risken för olika typer av integritetsintrång ökar också i takt med
den ökade användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Ett problem är att kommunikationen med känsliga
styr- och övervakningssystem ibland sker via Internet eller via
system som i sin tur kan vara åtkomliga via Internet. De konsekvenser som kan uppstå till följd av nätangrepp eller angrepp mot
informationssystem handlar exempelvis om störda funktioner
inom samhällsviktig verksamhet, eldistribution, dricksvattenförsörjning, tele- och datanät, transportsystem, myndigheters
webbplatser m.m. Tillgänglighetsstörningar som drabbar publika
webbtjänster har även blivit relativt vanliga under senare år.
Några svenska myndigheter och offentliga organisationer drabbas
mer eller mindre regelbundet av mindre nätattacker eller försök
till sådana attacker.

4.3.4

Våldsamma upplopp
Ekonomiskt och socialt utanförskap är troligen några av de
faktorer som ligger bakom den senaste tidens upploppsliknade
situationer i utsatta områden, t.ex. bilbränder, skadegörelse och
stenkastning på räddningstjänst och polis. Segregation och ökat
utanförskap, inte minst hos socio-ekonomiskt utsatta ungdomsgrupper i samhället, kan ge upphov till ett minskat förtroende för
samhällets institutioner samtidigt som det också kan gynna den
organiserade brottsligheten. Ökade sociala och ekonomiska skillnader i samhället kan således i värsta fall leda till att våldsamma
upplopp uppstår även i framtiden.
De konsekvenser som kan bli följden av ekonomiskt och socialt
utanförskap handlar främst om sociala och ekonomiska effekter
på samhällsnivå, men kan också leda till skadade individer och
dödsfall. Det är dock främst en fråga om förtroende för samhällets institutioner, och till mindre del att samhällets funktionalitet
påverkas. Våldsamma upplopp leder dock till en ökad belastning
på samhällsviktiga verksamheter som räddningstjänst, polismyndigheter, socialtjänst, hälso- och sjukvård etc.
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4.3.5

Mutor, hot och trakasserier66
Sverige har i jämförelse med många andra länder fram till idag
drabbats i liten utsträckning av den organiserade brottsligheten.
Ur ett nationellt perspektiv finns det därför inte i dagsläget något
överhängande hot, vare sig mot det privata näringslivet eller mot
det demokratiska statsskicket. För enskilda länsstyrelser, kommuner och näringsidkare kan dessa företeelser dock vara ett stort
problem. De aktiviteter som förekommer kan också i vissa fall
vara av mycket allvarlig karaktär. Det kan handla om utpressningsbrott, narkotikahandel och penningtvätt samt situationer
där myndighetsföreträdare och journalister påverkats i sin myndighets- eller yrkesutövning av den organiserade brottsligheten.
Enskilda företeelser i form av mutor, hot och trakasserier är så
ledes redan idag ett samhällsproblem och kan i framtiden komma
att utgöra ett hot både mot det privata näringslivet, rättsväsendet
och därmed i slutändan mot grundläggande värden och det demokratiska statsskicket om inte samhället vidtar relevanta åtgärder.
Enskilda händelser i form av t.ex. mutor, hot och trakasserier mot
t.ex. rättsväsendets anställda, vittnen, förtroendevalda, anställda
inom det sociala området och journalister är dessutom redan idag
allvarliga för de personer som drabbas. Denna typ av företeelser
kan också i förlängningen påverka allmänhetens förtroende för
samhällets institutioner, om berörda aktörer inte lyckas hantera
och förebygga denna typ av händelser.

66 Texten baserar sig på rapporter från Rikskriminalpolisen, Brottsförebyggande rådet och
Säkerhetspolisen
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5.

Brister i samhällets åtgärder för att förebygga
och hantera olyckor och kriser
Berörda aktörer inom samhällsskydd och beredskap har att uppfylla målen
för samhällets krisberedskap, t.ex. att minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser och olyckor, samt att trygga hälsan
och den personliga säkerheten för barn, kvinnor och män. Hur lever då
samhällets aktörer upp till dessa mål? Nedan beskrivs ett antal brister och
problem i samhällets förebyggande och hanterande åtgärder inom samhällsskydd och beredskap. Det finns ett flertal andra områden som ingår i
det olycksförebyggande arbetet, t.ex. avseende miljö- och egendomsskador,
som dock inte tas upp i denna rapport.

5.1

Sektoriserat olycksförebyggande arbete
Den allmänna säkerhetsnivån i Sverige är fortfarande hög och
har varit hög i jämförelse med många andra länder under flera
årtionden. En mycket god ekonomisk situation under 1970- och
1980-talen lade en god grund för denna utveckling. Inom några
områden har svenskt olycksförebyggande arbete ansetts vara av
mycket hög kvalitet, t.ex. avseende arbetssäkerhet, vägtrafiksäkerhet och barnsäkerhet. Det svenska barnsäkerhetsarbetet
har t.ex. länge varit ett föredöme, och antalet omkomna barn i
olyckor har minskat med ca 90 procent under de senaste femtio
åren. Minskningstakten har dock sedan 1970-talet avtagit för att
under 2000-talet stagnera.
Samhällets olycksförebyggande arbete kännetecknas inom vissa
områden av en stark sektorisering, t.ex. inom transportområdet.
Även områden som arbetsskydd, bostäder, elförsörjning, bränder,
produktsäkerhet och patientsäkerhet m.m. präglas av ett sektoriserat förebyggande arbete. När det gäller t.ex. arbetsolyckor och
trafikolyckor finns ett väl definierat ansvar för säkerhetsarbetet,
och det bedrivs ett systematiskt arbete med tydliga mål när det
gäller att minska antalet olyckor och skador. Detta systematiska
arbete har också resulterat i väsentligt minskade olycksrisker
inom dessa områden. För vissa områden finns även ett tydligt
ansvar reglerat i lag, t.ex. elsäkerhet, för andra områden finns ett
s.k. samordningsansvar, t.ex. för barnsäkerhet, och för ytterligare
områden saknas helt ett uttalat ansvar, t.ex. för äldres säkerhet.
För äldres fallolyckor, som är den olyckstyp som ökar snabbast
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och som orsakar flest dödsfall och flest inläggningar på sjukhus, saknas ett övergripande ansvar för säkerhetsarbetet och en
tydlig plan för hur det ska bedrivas. Avseende olyckor i hem- och
fritidsmiljöer, som dominerar i olycksstatistiken, saknas såväl ett
övergripande ansvar som tydliga mål.
Förutom på den nationella nivån utförs olycksförebyggande
arbete också på regional och lokal nivå. Omfattningen och den
organisatoriska tillhörigheten (stat, län/landsting eller kommun) varierar dock mellan områdena. Flera statliga myndigheter
bedriver verksamhet både regionalt och lokalt, t.ex. Transportstyrelsen, Trafikverket, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen.
Det lokala arbetet i statens regi kan vara direkt operativt, t.ex.
för Trafikverket, eller förenat med inspektioner, t.ex. från Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen. Statens roll kan också vara
samordnande, medan de operativa rollerna ligger på kommuner,
näringsidkare eller privatpersoner. Inom exempelvis brandsäkerhetens område ligger huvudansvaret på fastighetsägaren eller
nyttjanderättshavaren, medan kommunerna ansvarar för tillsyn
och räddningstjänst. Staten bedriver via länsstyrelserna tillsyn
över kommunerna i dessa delar. MSB stöder vidare länsstyrelserna
med tillsynsvägledning.
I varierande grad är frivilligorganisationer involverade i säkerhetsarbetet på samtliga nivåer, men det sker främst lokalt, t.ex.
genom Civilförsvarsförbundet, Nationalföreningen för trafiksäkerhet (NTF), ”Farsor och morsor på stan”, Hem och skola, Röda
Korset, fackföreningsrörelsen, Livräddningssällskapet, Simfrämjandet osv. En särställning lokalt intar den av WHO lanserade
modellen ”En säker och trygg kommun” (A Safe Community).67
Idén med denna, i motsats till det inomsektoriella arbetet, är att
överbrygga sektorsgränserna i ett gemensamt samlat program
som möter de lokalt definierade säkerhetsbehoven. Ansatsen blir
därmed behovsstyrd i stället för regelstyrd och prioriteringarna
sätts lokalt i stället för centralt.68

5.2

Kommunal räddningstjänst
Antalet brandstationer i riket har minskat under åren 2000-2008
och under samma tid har det skett en icke obetydlig minskning
67 http://www.phs.ki.se/csp/
68 Räddningsverket, Olyckor i siffror - En rapport om olycksutvecklingen i Sverige, 2007
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av personal i beredskap. Ytterligare neddragningar i kommunernas beredskap är att vänta då många kommuner under 2009
aviserat neddragningar. MSB:s årsuppföljning för 2008 visade
att kommunerna har problem med att rekrytera deltidsanställd
räddningstjänstpersonal, vilket delvis kan bero på åldersstrukturen i glesbygdsorterna. Risken är överhängande att man på dessa
orter tvingas minska sina deltidsstyrkor eller ersätta nuvarande
system för beredskap med andra beredskapsformer, vilket kan
leda till problem med att upprätthålla en godtagbar nivå på beredskapen.69
Det har vidare framkommit att kommunerna inte i tillräcklig
omfattning genomför övningar av kommunala planer för räddningsinsatser för verksamheter som omfattas av de s.k. Sevesobestämmelserna.70 Av MSB:s årliga uppföljningar framgår även att
kommunerna under ett flertal år inte kunnat uppfylla de uppställda tidsfristerna för brandskyddskontroller, och kvaliteten på
utförandet av kontrollerna varierar kraftigt mellan kommunerna.
Det finns också stora skillnader i kommunernas kunskapsnivå
och tolkningen av lagstiftningen. Tendensen är dock att allt fler
kommuner klarar uppställda mål för sotning och brandskyddskontroll och ett arbete pågår för att minska olikheterna mellan
kommunerna. De brister som uppmärksammats, i kombination
med att antalet eldstäder generellt sett ökat i landet, gör dock att
det finns en förhöjd risk i samhället för eldstadsrelaterade bränder.71
Kommunerna ansvarar även för tillsyn över brandfarliga varor.
Ett problem är att kommunernas tillsynsobjekt blir allt fler,
medan antalet tillsynsförrättare och antalet genomförda tillsynsbesök minskar. Inom området brandfarliga och explosiva varor är
det inte ovanligt att anläggningar som har tillstånd att hantera
brandfarliga varor saknar föreståndare eller att föreståndaren
har bristande kunskaper om de ämnen som hanteras vid anläggningen. Detta är särskilt anmärkningsvärt med tanke på att det i
lagstiftningen krävs att man har en föreståndare med tillräckliga
kunskaper för att få tillstånd för innehav av brandfarliga varor.
När det gäller försäljning av fyrverkerier kan man se en ökning av
andelen tillståndshavare som fått påpekanden från tillsynsmyndigheten. Vidare är det anmärkningsvärt att det i ett trettiotal
69 MSB, Årsuppföljning 2008, lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
70 MSB, Årssammanställning 2008 av Räddningsverkets tillsyn enligt lagen (1999:381) om
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
71 MSB, Årsuppföljning 2008, lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
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kommuner aldrig eller sällan görs avsyningar (dvs. obligatorisk
myndighetskontroll på plats som krävs för att en tillståndspliktig
verksamhet ska få påbörjas) i tillståndsärenden. Detta medför
med nuvarande lagstiftning att tillståndspliktig verksamhet inte
får tas i drift i dessa kommuner.72
Ofta får de kommunala räddningstjänstorganisationerna bära ett
huvudmannaskap för olycks- och skadeförebyggande åtgärder i
kommunerna. Det kan då vara intressant att reflektera över att
bränder, trafikolyckor och drunkningar, som är de olyckstyper
som framför allt är föremål för insatser av kommunal räddningstjänst, endast representerar ca 15 procent av kommunens totala
olyckspanorama.

5.3

Kommunernas krisledningsnämnder73
År 2003 infördes kommuners och landstings lagstadgade krav
om en krisledningsnämnd i samband med lagen (2002:833) om
extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting.74
Innan dess fanns det inga möjligheter (förutom vid höjd beredskap) för kommuner och landsting att göra undantag från kommunallagens regler om kommuners och landstings organisation
och beslutsfattande. Lagen utgjorde en av grundpelarna i samhällets nya krishanteringssystem och var också den första lagen som
på något sätt reglerade offentliga aktörers medverkan vid fredstida kriser.75
Utöver tsunamikatastrofen 2004 var det få tillfällen under året
som krisledningsnämnder i kommuner och landsting trädde i
funktion eller bedömde läget. Under 2005 bedömde olika krisledningsnämnders ordföranden vid 112 tillfällen olika händelser,
men beslutade att dessa inte var extraordinära händelser, och vid
48 tillfällen trädde krisledningsnämnder i funktion, men tog inte
över ansvaret från andra nämnder. Endast vid några få tillfällen
under 2004-2008 tog krisledningsnämnden i en kommun över
72 MSB, Kommunernas tillståndsprövning och tillsynsverksamhet enligt lagen (1988:868) om
brandfarliga och exlosiva varor, 2008
73 För åren 2003, 2004 och 2005 finns inga samlade uppgifter att tillgå för exakt vid vilka
tillfällen som krisledningsnämnder i kommuner kallades in. Från och med 2006 är uppgifterna mer precisa, men även här finns osäkerheter i exakt hur och när krisledningsnämnder har aktiverats
74 Lagen ersattes av lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
75 Sveriges kommuner och landsting, Samhällskriser och katastrofer, Juridisk handbok,
2007, s 9-10
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verksamhet från en annan nämnd.76 I stället har kommunerna i
många fall valt att hantera en händelse inom ramen för normal
organisation i kommunen, t.ex. efter avslutad räddningstjänstinsats.
Bland de tillfällen när krisledningsnämnder har aktiverats kan
följande konstateras:
• Krisledningsnämnder har i många fall aktiverats vid bränder,
dvs. händelser som normalt kan tolkas som typiska ”räddningstjänsthändelser”.
• Krisledningsnämnder har aktiverats under kriser som även
angått myndigheter på nationell nivå, exempelvis vid mordet
på Anna Lindh och vid evakueringen av svenskar från Libanon.
Mordet på Anna Lindh var en av de första gångerna som en
krisledningsnämnd i en kommun aktiverats.
• Övriga större händelser som föranlett aktivering av krisledningsnämnder är översvämningar och elavbrott.

5.4

Samordning av statlig och kommunal räddningstjänst
Statlig räddningstjänst innefattar fjällräddningstjänst, efterforskning av försvunna personer, flyg- och sjöräddningstjänst samt
miljöräddningstjänst till sjöss. Den statliga räddningstjänsten
ansvarar för räddningsinsatser som inte går att hänföra till en
kommuns geografiska område och där det för insatsen krävs sådan kompetens hos personalen och sådan materiel som det inte är
rimligt att en kommun ska tillhandahålla.
Med den aktuella uppdelningen av uppgifter och ansvar finns
det stora behov av att samordna de olika verksamheterna, såväl
mellan statlig och kommunala räddningstjänst som mellan den
statliga räddningstjänstens olika grenar. Av den översyn av skydd
mot olyckor som genomfördes 2009 framgick att det fanns stora
brister vad gäller de olika räddningstjänstaktörernas förberedelser
och planering för att samordna sina respektive verksamheter.77 I
förlängningen innebär dessa brister en risk för att insatserna inte
76 KBM, Kommunernas krishanteringsförmåga 2003, regeringsrapport, s 1, Uppföljning av
kommunernas krishanteringsförmåga, 2004, s 1, Sammanställning av respektive läns
kommunenkät avseende den kommunala krisberedskapen 2005, s 2, Kommunsammanställning 2006, s 2, KBM Enkät, 2008-02-27, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, KBM Sammanställning, 2009-03-01
77 Försvarsdepartementet, Ds 2009:47, Reformen skydd mot olyckor – en uppföljning med
förslag till utveckling
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blir tillräckligt effektiva, framför allt beroende på oklara ansvarsgränser och bristande kunskap om berörda aktörers olika ansvar
och kompetenser.

5.5

Länsstyrelsernas operativa och administrativa ansvar
Länsstyrelserna har enligt förordningen (2003:789) om skydd mot
olyckor ansvar för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av
radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning. Enligt de iakttagelser som gjorts avseende program och planer för räddningstjänst och sanering i samband med en kärnteknisk olycka har det
framkommit att de program och planer som huvudmännen inom
det kärntekniska området har ansvar för att upprätta ofta är av
låg kvalitet och behöver utvecklas. Ett annat problem är att såväl
räddningsledare som saneringsledare vid en kärnteknisk olycka
saknar utbildning i tillräcklig omfattning. När det gäller länsstyr
elsernas beredskap för att kunna överta ansvaret för räddningstjänsten är många av planerna inaktuella och behöver uppdateras.
Dessutom är det flera län som inte har några utsedda räddnings
ledare, något som också är en brist i beredskapen.78
För farliga verksamheter enligt lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor, har verksamhetsutövaren en skyldighet att i skälig omfattning hålla och bekosta beredskap för att hindra eller begränsa
skador till följd av olyckor i samband med utövning av den aktuella verksamheten. Länsstyrelserna har ansvar för att fatta beslut
om vilka anläggningar som omfattas av skyldigheterna för farliga
verksamheter. Här har det visat sig finnas brister då länsstyrelsernas handläggningstider i dessa ärenden ofta är långa.79 Om en
verksamhet uppfyller kriterierna för att omfattas av skyldigheterna för farlig verksamhet finns det ofta behov av en snabb och effektiv insats om en olycka skulle inträffa på en sådan anläggning.
Tanken är att verksamheten ska kunna ha en egen förmåga att
hantera en olycka och fungera som ett nödvändigt komplement
till den kommunala räddningstjänsten. För det fall något beslut
inte fattats om huruvida verksamheten ska omfattas av kraven för
farlig verksamhet, finns heller inga möjligheter att rikta föreläggande mot verksamheten om det finns brister i beredskapen.

78 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Årssammanställning 2008 av länsstyrelsernas verksamhet inom området lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
79 Ibid
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5.6

Nationell krishantering
Exempel på extraordinära händelser som har påverkat utvecklingen inom svensk krisberedskap är de förberedelser som genomfördes i samband med den s.k. milleniebuggen 1999, terroristattackerna i New York den 11 september och mordet på utrikesminister
Anna Lindh i september 2003. Ytterligare händelser som förändrat och utvecklat den svenska krishanteringen är tsunamikatastrofen i december 2004 liksom evakueringen av svenskar från
Libanon i juli 2006. Vid det senare tillfället hade berörda myndig
heter förberett sig, och organisationen kring insatsen hade förändrats sedan tsunamikatastrofen.
Enligt en övergripande analys gjord av CRISMART inför det första
svenska EU-ordförandeskapet 2001 uppmärksammades ett antal
brister inom krishanteringsområdet.80 En iakttagelse var bl.a. att
ett decennium av olika erfarenheter av krissituationer förmodligen har försvagat myten om att Sverige skulle vara förskonat från
storskaliga händelser av de typer som drabbar andra länder. Vid
tsunamikatastrofen blev det dessutom uppenbart att den svenska
krisberedskapen inte var tillräckligt utvecklad för att hantera
en omfattande händelse i en annan del av världen med många
svenska medborgare inblandade.
Utvecklingen inom krisberedskapsområdet under de senaste åren
har därefter gått framåt och betydande framsteg har gjorts, t.ex.
avseende utvecklingen från mer ad-hoc-liknande åtgärder till mer
strukturerade och institutionaliserade krishanteringsåtgärder.
Utöver de strukturer som byggts upp som en följd av skarpa händelser, har också under det senaste årtiondet många strukturer
och rutiner utvecklats med hjälp av utbildnings- och övningserfarenheter (t.ex. SAMÖ, nationella samverkansövningar, 2004, 2007
och 2008). Erfarenheter från inträffade händelser och övningar
har bidragit till att det idag finns rutiner och strukturer för förvarnings- och samordningskonferenser, MSB:s lägesbildsfunktion
och webbplatsen Krisinformation.se. Dessutom finns exempelvis
Samverkansrådet mot terrorism81, Nationella Krishanteringsrådet,
Nationella Pandemigruppen (NPG) och SAMFI (Samverkansgruppen för informationssäkerhet) m.fl.

80 Sammanfattning av en övergripande analys gjord av Eric Stern, CRISMART, Försvarshögskolan, som presenterades i samband med en muntlig föredragning för Statsrådsberedningen, CRISMART, Försvarshögskolan, 2001
81 Säkerhetspolisen (SÄPO) är initiativtagare och sammankallande
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Tsunamikatastrofen har i stor utsträckning påverkat krishanteringen på nationell nivå. Under 2005 bildades ett flertal olika
funktioner på nationell nivå i syfte att få till stånd en bättre samordning i Regeringskansliet samt mellan berörda myndigheter,
t.ex. bildandet av Kansliet för krishantering vid Statsrådsberedningen. Under allvarliga händelser och kriser aktiveras idag även
det nationella krishanteringsrådet, som inrättades av regeringen
i december 2008 och utgör ett forum för samverkan och informationsutbyte mellan Regeringskansliet och myndigheter.82 Efter
tsunamikatastrofen har även Regeringskansliet utvecklat sin
beredskap utanför kontorstid och både Statsrådsberedningen och
UD har numera dygnet-runt-beredskap.
Bristen på eller svårigheten i att formulera en gemensam lägesuppfattning (samlad lägesbildsuppfattning) var ett problem som
lyftes fram efter stormen Gudrun, och en samlad lägesuppfattning beskrevs ofta som lösningen på de problem som upplevdes
ha funnits i det svenska krishanteringssystemet.83 Därför har en
utveckling skett mot att förbättra rapporteringsstrukturer och
utveckla rutiner för hur man ska nå en nationell samlad lägesbildsuppfattning.
Ett starkt beroende av vissa nyckelpersoners närvaro och initiativtagande fanns sedan länge inom krisberedskapssystemet,
vilket bidrog till en sårbarhet vid inledande krishanteringsarbete
utanför ordinarie arbetstid.84 En funktion som i hög utsträckning
har förändrat beredskapen utanför kontorstider är den skyldighet
till Tjänsteman i Beredskap, den s.k. TIB-funktionen, som vissa
myndigheter har med ett särskilt ansvar för krisberedskap. TIBfunktionen har hos myndigheterna till uppgift att ”initiera och
samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma
och informera vid allvarliga kriser.”85 De senaste fem åren har
även många kommuner valt att tillsätta denna funktion trots att
den inte är obligatorisk för kommunerna. Mandatet och ansvaret
för TIB-funktionen ser olika ut i de kommuner som valt att införa
funktionen.

82 Rådet leds av statsministerns statssekreterare. I rådet ingår Rikspolischefen, Överbefälhavaren, GD för Strålsäkerhetsmyndigheten, GD för Socialstyrelsen, GD för Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap, GD för Affärsverket, Svenska Kraftnät, länsstyrelserna,
Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet, Miljödepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet och Finansdepartementet
83 Narby P, Europeiska krishanteringssystem: För- och nackdelar med institutionella arrangemang, 2009, s 17
84 Sundelius B, Stern E & Bynander F, Krishantering på svenska, 1997
85 12§, förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
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5.7

Samhällets krisberedskapsförmåga86
Under perioden 2006-2008 har krisberedskapsförmågan delats
in i tre delförmågor: krisledningsförmåga, operativ förmåga och
förmågan hos samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga
störningar. Från och med 2009 har den operativa förmågan och
krisledningsförmågan lagts samman till en gemensam förmåga
som benämns krishanteringsförmåga. Nedanstående bedömningar av brister avser dock perioden 2006-2008, då krisberedskapsförmågan fortfarande var indelad i tre förmågor.
När det gäller krisledningsförmågan i samhället bedömdes denna
som godtagbar och en stor del av anslaget 2:4 Krisberedskap (tidigare 7:5 Krisberedskap) användes för förbättringsåtgärder. Vissa
brister kvarstår dock, t.ex. när det gäller uthålligheten vid kriser
som varar en vecka eller längre och i förmågan till sektorsöver
gripande samverkan.
Den operativa förmågan har under perioden ifråga bedömts som
bristfällig och de satsningar som gjorts under senare år har inte
varit tillräckliga för att uppnå en godtagbar operativ förmåga.
Bristerna handlar bl.a. om att förstärkningsresurser inte finns i
tillräcklig omfattning och att marginalerna i den ordinarie verksamheten har minskat inom många samhällsviktiga verksamheter.
Det bör framhållas att den operativa förmågan inom polisen,
räddningstjänsten och hälso- och sjukvården har utvecklats bättre
än andra sektorers operativa förmåga.
Förmågan hos samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga
störningar varierar från sektor till sektor, men bedömdes för
perioden som generellt sett bristfällig. Trots att en hel del åtgärder har vidtagits under senare år i syfte att förbättra robustheten
i den samhällsviktiga verksamheten kvarstår brister bl.a. vad
gäller elförsörjningen, de elektroniska kommunikationerna och
den kommunaltekniska försörjningen. Dessa brister är allvarliga
eftersom många andra samhällsviktiga verksamheter är känsliga
för störningar i dessa verksamheter. Robustheten i samhällsviktig
verksamhet är i stor utsträckning beroende av vilken grundförmåga som finns i den ordinarie verksamheten.

86 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Samhällets krisberedskapsförmåga – Samlade bedömningar och genomförda åtgärder åren 2006-2009, 2009
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5.8

Nationella krisberedskapsövningar
Under övningarna SAMÖ 2007 och 2008 drogs ett antal slutsatser som visade på svagheter kring samverkan mellan aktörer på
nationell nivå. Scenariot för SAMÖ 2007 var terrorattentat mot
spårbunden trafik i Stockholms län och i SAMÖ 2008 var scenariot störning i betalningssystemet. Även om det var olika regioner
och till stor del olika aktörer i de två övningarna är ändå flera
av slutsatserna från övningarna likartade. Detta faktum gör det
rimligt att anta att de problem som iakttagits inom framför allt
området samverkan kan vara generella problem som är relevanta
för hela krisberedskapsområdet.
Under båda övningarna visade KBM:s utvärderingar87 att ett flertal
aktörer inte har tillräcklig kunskap om ramverket för svensk krisberedskap, t.ex. när det gäller andra aktörers mandat och ansvar.
Under övningarna diskuterade de deltagande aktörerna vid ett
flertal tillfällen sinsemellan vem som var ansvarig för vad, vilket i
värsta fall ledde till att en del krishanterande åtgärder försenades
eller uteblev. Detta var även ett problem i kontakten med medier
och allmänhet. Bristande kunskap om andras uppdrag ledde till
att medier och allmänhet i vissa fall hänvisades mellan olika aktörer utan att få svar på sina frågor.
En annan brist som visade sig under övningarna var att de flesta
aktörer inte i någon större utsträckning samverkade utanför
befintliga samverkansnät och strukturer, dvs. de övade aktörerna
samverkade med de aktörer man normalt var van att samverka
med. Få aktörer arbetade aktivt med att skapa sig en uppfattning
om hur händelserna påverkade samhället i stort. Aktörerna utgick huvudsakligen från det egna verksamhetsområdet och visste
därmed inte hur beslut och åtgärder påverkade de andra aktör
erna, med undantag för de myndigheter och organisationer som
man vanligtvis samverkade med.

5.9

Riksrevisionens iakttagelser
Riksrevisionen genomförde under 2007 och 2008 totalt sex
granskningar av beredskapen inom väsentliga delar av den
samhällsviktiga infrastrukturen, dvs. beredskapen för kärn87 Krisberedskapsmyndigheten, Utvärdering av Samverkansövning 2007, s 9ff, Utvärdering
av Samverkansövning 2008, s 7ff

Brister i samhällets åtgärder för att förebygga och hantera olyckor och kriser 83

kraftsolyckor, säkerheten vid vattenkraftdammar, hanteringen
av omfattande avbrott i elförsörjningen, krisberedskapen i
betalningssystemet, beredskapen för en pandemisk influensa
och säkerheten i dricksvattenförsörjningen. Dessa granskningar
följdes upp med en övergripande granskning av regeringens krishantering och dess styrning av samhällets beredskap för allvarliga
samhällskriser.88
En generell kritik som Riksrevisionen framförde var att de brister
som finns i myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser får till
följd att det är svårt för regeringen att få en samlad bedömning av
läget inom olika verksamheter samt en samlad tvärsektoriell bild
av hot, risker och sårbarheter i samhället. Riksrevisionen konstaterade dock att regeringens egen förmåga att hantera kriser har
förbättrats under senare år, bl.a. genom inrättandet av Kansliet
för krishantering. Generellt anses också en tydlig ram ha skapats
för ansvarsfördelningen mellan regeringen, myndigheterna och
kommunerna genom de lagstiftningsåtgärder som genomfördes
under åren 2002 - 2006. Trots dessa åtgärder kvarstår vissa brister
i krisberedskapen på nationell nivå, bl.a. ansågs regeringens styrning och uppföljning av krisberedskapen vara osystematisk och
otillräckligt samordnad inom Regeringskansliet. Riksrevisionen
ansåg också att regeringen bör ställa tydligare krav på krisberedskapsförmågan hos berörda myndigheter.
De brister som Riksrevisionen uppmärksammade inom de granskade delområdena avsåg både förebyggande och hanterande
åtgärder. De granskade delområdena är sinsemellan väldigt
olika, vilket medför att det är svårt att gradera de brister som
har påtalats. Mycket långtgående kritik framfördes dock mot
betalningssystemets förmåga att hantera omfattande störningar
eller avbrott i den tekniska infrastrukturen (elförsörjningen, de
elektroniska kommunikationerna och IT-verksamheten). Relativt
långtgående kritik riktades också mot samhällets förmåga att
hantera de långsiktiga konsekvenserna av en kärnkraftsolycka
(sanering m.m.) samt mot brister i planeringsunderlaget inom
elförsörjningen (låg kvalitet på risk- och sårbarhetsanalyserna
m.m.).

88 Riksrevisionen, Beredskapen för kärnkraftsolyckor, RiR 2007:4, Säkerheten vid vattenkraftdammar, RiR 2007:9, Statens insatser för att hantera omfattande elavbrott, RiR
2007:17, Krisberedskap i betalningssystemet, Tekniska hot och risker, RiR 2007:28, Pandemier – hantering av hot mot människors hälsa, RiR 2008:1, Dricksvattenförsörjning –
beredskap för stora kriser, RiR 2008:8, Regeringen och krisen – regeringens krishantering
och styrning av samhällets beredskap för allvarliga samhällskriser
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5.10

Krisberedskap på europeisk och internationell nivå
Det kan konstateras att dagens hot, risker och sårbarheter i vissa
fall överskrider nationsgränserna. Från Göteborgskravallerna till
finanskrisen och den nya influensan A (H1N1) är det uppenbart
att den svenska hotbilden hänger ihop med de europeiska och
internationella motsvarigheterna. I takt med utvecklingen av
den globala säkerhetssituationen har hotbilderna dessutom blivit
alltmer komplexa. Det har medfört att behovet av en internationell samverkan inom krisberedskapsområdet har blivit ännu
tydligare. Civil förmåga har därför utvecklats nationellt, regionalt
mellan länder, inom Norden och EU samt inom internationella
organisationer som FN och Nato.
När det gäller EU-samarbetet så har t.ex. det nya Lissabonfördraget
och Stockholmsprogrammet medfört en rad förändringar som
kommer att påverka inriktningen av samarbetet mot en ytterligare
förstärkt roll för EU. Exempelvis har en ny kommitté för inre
säkerhet bildats och som förutses få ett brett ansvar för operativa
frågor med koppling till inre säkerhet.89 En särskild solidaritetsklausul (Artikel 222, EUF90) införs som skapar ett ökat tryck på
medlemsländerna att bistå varandra ”i en anda av solidaritet” och
inskränker den tidigare principen om frivillighet. Med det nya
Stockholmsprogrammet, inklusive strategin för inre säkerhet,
sker en utveckling mot ett mer sammanhållet EU-system för inre
skydd och säkerhet.
Inom EU-samarbetet betonas alltmer betydelsen av att inte bara
kunna agera mer samordnat vid kriser och katastrofer, utan
även vikten av att gemensamt minska sårbarheter och förebygga
inträffade händelser utifrån ett europeiskt perspektiv. En viktig
del i detta är en höjning av ambitionsnivån för att få till stånd en
EU-gemensam hot- och riskanalys, som ska påbörjas under 2010.
Genom att tydligare definiera de främsta riskerna och hoten mot
EU:s befolkning ökar förutsättningarna för att utveckla gemensamma strategier som beaktar alla faser i hanteringen.

89 En huvuduppgift för den nya kommittén för inre säkerhet (artikel 71-kommittén) blir att
utveckla och förvalta den strategi för inre säkerhet som ligger som en del i Stockholmsprogrammet
90 EUF står för fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt. Lissabonfördraget är ett
s.k. ändringsfördrag, vilket innebär att ändringar har gjorts i det tidigare EU-fördraget
och i det tidigare EG-fördraget som nu döpts om till EUF-fördraget. Tillsammans utgör
dessa fördrag det nya Lissabonfördraget.
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Inom Nato har samarbetet inom civil krishantering och krisberedskap (CEP) utvecklats starkt under senare år. Nato/PFF utgör
dessutom, till skillnad från EU, ett säkerhetspolitiskt samarbete
med ytterligare några länder, t.ex. USA, Kanada, Ryssland och tidigare sovjetrepubliker som Georgien och Ukraina. Nya bilaterala
samarbetsformer har också vuxit fram inom krisberedskapsom
rådet, exempelvis med USA.
Under de kommande åren kan nya väpnade konflikter uppstå,
eller så kan tidigare konflikter utlösas, t.ex. av energipolitiska
skäl och av den ökade konkurrensen om naturtillgångar. Detta i
sin tur kan leda till att flyktingströmmarna i världen ökar, vilket
gör att Europas länder kommer att ställas inför nya utmaningar.
Vissa medlemsstater inom EU har dessutom redan konstaterat att
de nationella resurserna, bl.a. vad gäller utrustning, utbildning,
övning och information, ibland inte räcker till för att hantera
effekterna av dagens kriser, vilket är ytterligare ett argument för
ett utökat samarbete på EU-nivå.
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6.

Sammanfattande slutsatser och
rekommendationer

6.1

Generella slutsatser
När det gäller konsekvenser avseende befolkningens liv och
hälsa så pekar utvecklingen på att det dominerande hotet mot
detta värde hittills har varit relaterat till vanligt förekommande
olyckor. Sett över tid så är det endast någon enstaka procent av
dem som omkommer eller skadas allvarligt i olyckor som gör
det i samband med kriser eller extraordinära händelser. Den helt
dominerande skadebördan kommer således från mer vardagliga
händelser. Icke desto mindre är det viktigt att samtidigt värna
om att upprätthålla samhällets funktionalitet och grundläggande
värden, eftersom det inte finns någon skarp gräns däremellan.
Sammanfattningsvis kan konstateras att, om man studerar hela
hotskalan, så har antalet större händelser per år (med fem eller
fler omkomna personer) minskat under de senaste årtiondena.
Händelser som diskoteksbranden i Göteborg 1998, Estonias för
lisning 1994 och tsunamin i Sydostasien 2004 får ett kraftigt genomslag i statistiken för respektive olyckstyp, men är inte särskilt
framträdande vid summeringen av samtliga händelsetyper.
Den ökade komplexiteten och snabbheten i samhällsutvecklingen
gör att det blir allt svårare att få en helhetsbild av hot, risker
och sårbarheter i samhället, vilket i sin tur ökar osäkerheten i
analyserna. En sammanfattande bild kan därför beskrivas som
ett säkerhetspolitiskt läge med hög förändringshastighet och i
stora delar okända konsekvenser - i kombination med många och
komplexa hotbilder. Därför blir det också svårare att förutsäga
den framtida krisutvecklingen och vilka samhällskonsekvenserna
kan komma att bli. Den snabba utvecklingen inom t.ex. teknikoch IT-områdena gör sannolikt att sårbarheterna och beroendena
inom samhällsviktiga verksamheter ökar. Det är således av största
vikt att både kort- och långsiktiga omvärldsanalyser genomförs
och att arbetet med att kartlägga och analysera kritiska beroenden mellan och inom samhällsviktiga verksamheter fortsätter på
nationell, regional och lokal nivå i samhället.
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6.2

Ökat antal olyckor
Trots att antalet vägtrafikolyckor med dödlig utgång har minskat
påtagligt har det totala antalet dödsfall i olyckor ökat det senaste decenniet. Varje år dör numera ca 3 000 människor, ca 100
000 blir inlagda på sjukhus och cirka 700 000 behöver uppsöka
en akutmottagning som en följd av olyckor. Skador till följd av
olyckor räknas idag som en av de stora dödsorsakerna i Sverige.
När det gäller samhällskonsekvenser leder ett ökat antal olyckor
både till fler skador och till fler dödsfall i befolkningen. Detta
innebär även en ökad belastning på samhällets hälso- och sjukvård, framför allt akutsjukvården och på kommunernas sociala
omsorg, och den kommunala räddningstjänsten. Även ambulansverksamheten kan få en ökad belastning med ökade kostnader
som följd. De största effekterna kommer sannolikt främst på
längre sikt, även om vi redan idag kan se en ökning av vissa typer
av olyckor och skador.
Ökad användning av alkohol, narkotika och vissa typer av läkemedel leder också till fler olyckor och skador i framtiden. Samtidigt
är det viktigt att ha i åtanke att människors värderingar och livsstilar påverkar riskbeteenden inom olika områden, t.ex. i hemmet
och på fritiden.

6.3

Ökad risk för vissa grupper i befolkningen
Sverige har inte varit framgångsrikt när det gäller förmågan att
reducera antalet dödsolyckor för åldersgruppen 65 år och äldre,
t.ex. när det gäller fallolyckor och brandolyckor. Det svenska
skadeförebyggande arbetet för äldre har också utvecklats sämst
inom EU. Det är i första hand olyckor bland äldre som ökat dramatiskt under senare år, och äldre personer är överrepresenterade
i olycksstatistiken, både vad gäller dödsfall och vårdbehov. Eftersom den demografiska prognosen visar på en ökning av andelen
äldre i befolkningen är risken hög för att antalet olyckor hos äldre
med allvarliga konsekvenser kommer att öka framöver. Det är
således viktigt att framöver utveckla effektiva förebyggande åtgärder för t.ex. fallolyckor bland äldre.
Det kan också konstateras att skadebördan är ojämnt fördelat i
befolkningen, t.ex. finns det för nästan samtliga åldersgrupper en
stark överrepresentation av män. Det finns också en överrepresen-
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tation av barn, äldre, sjuka, droganvändare och socio-ekonomiskt
utsatta grupper inom vissa olyckskategorier. Det är också viktigt
att poängtera att de grupper i samhället som drabbas mest av
olyckor ofta är desamma som de som drabbas värst vid en kris,
dvs. barn, äldre, sjuka och socio-ekonomiskt utsatta grupper i
samhället.
En utmaning för det framtida förebyggande arbetet blir därför att
i större utsträckning fokusera på socialt och ekonomiskt utsatta
gruppers behov av trygghet och säkerhet och att koncentrera de
olycksförebyggande åtgärderna på de grupper och i de miljöer
där de får störst effekt. Kunskapen om att det är fler arbetslösa,
ensamstående, sjuka, alkoholpåverkade, lågutbildade och person
er med mycket låga inkomster som oftare än andra omkommer i
t.ex. brand- och drunkningsolyckor ställer samhällets olycksförebyggande arbete inför nya utmaningar.

6.4

De flesta olyckorna sker i hem- och fritidsmiljöer
Det helt dominerande antalet dödade och skadade sammanhänger
med vanliga händelser som drabbar personer i bostaden, främst
äldre, men även händelser i trafiken och i samband med fritidsaktiviteter. När det gäller miljöer sker de flesta olyckorna i samband
med vardagliga händelser i framför allt hemmet, skolan och barnomsorgen, på idrottsplatser och i trafiken. Samhällets insatser
måste därför i högre grad inriktas mot att minska riskerna i de
miljöer där de flesta olyckorna inträffar. Ansvar måste förtydligas
och följas av nationella mål och strategier med handlings- och
åtgärdsprogram. Det är viktigt att fortsättningsvis diskutera
var samhällets resurser för det olycksförebyggande arbetet gör
störst nytta dels för individen, dels inom vilka områden som ger
de största samhällsekonomiska vinsterna. Mot bakgrund av det
faktiska skadeutfallet, observerade trender, den demografiska
utvecklingen, livsstilsfrågor m.m. är det uppenbart att hem- och
fritidsmiljöerna är de områden som bör prioriteras i samhällets
ansträngningar för att förebygga olyckor som leder till personskador.
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6.5

Ökade sårbarheter och beroendeförhållanden
Samhällets behov av fungerande samhällsviktig infrastruktur
fortsätter att öka, t.ex. av elförsörjning, elektroniska kommunikationer, vissa typer av IT-stöd, vissa delar av transportsystemen
samt delar av den kommunaltekniska försörjningen (bl.a. dricksvatten, avlopp och fjärrvärme). En händelse som kan ge stora
spridningseffekter och därmed allvarliga samhällskonsekvenser
är ett långvarigt el- och teleavbrott som berör ett större område
eller flera verksamheter samtidigt. De allvarliga konsekvenserna
av en sådan händelse beror på att nästan all samhällsverksamhet
är beroende av tillgången till el och tele och att möjligheterna att
kompensera för detta beroende trots allt är relativt begränsade
hos ett flertal viktiga samhällsaktörer. Ett annat kritiskt beroende
finns mellan el-, tele- och transportssystemen.
Samtidigt har det skett en utveckling mot ökad privatisering och
bolagisering av samhällsviktig infrastruktur. De sårbara beroendeförhållandena inom samhällsviktig infrastruktur i kombination med den tekniska utvecklingen och ett utökat antal privata
samhällsviktiga aktörer innebär också att den privat-offentliga
samverkan behöver utvecklas ytterligare. Särskilt viktig är den
privat-offentliga samverkan inom el- och teleområdena.

6.6

Ökade marginaler och robusthet nödvändigt
Ett vanligt inslag i samhället är att verksamheter rationaliseras
hårt i syfte att spara kostnader, men kan också medföra att
marginaler som tidigare har funnits i en verksamhet försvinner.
Samtidigt som beroendet ökar av en fungerande infrastruktur,
ökar även behovet av särskilda reserver och förstärkningsresurser
för att möta olika typer av krissituationer. Det är därför viktigt att
åtgärder vidtas som ökar robustheten i samhällsviktig infrastruktur. Det är ofta även mindre kostsamt att vidta åtgärder redan vid
uppbyggnaden av en verksamhet eller anläggning, än att kompensera brister i efterhand genom uppbyggnad av särskilda reserver
eller förstärkningsresurser.
Behov finns således av att se över hur tillgångar hos de offentliga
aktörerna kan samordnas och användas, men även hur samhället
kan använda näringslivets tillgångar. Ett annat exempel på hur
snävare marginaler minskar robustheten i samhällsviktig verksamhet är minskningen av antalet slutenvårdsplatser inom hälso-
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och sjukvården och antalet platser på sjukhem för äldre. Effekten
av detta har blivit att det inte längre finns lika stora reserver att
ta till vid större olyckor eller allvarliga kriser, t.ex. kommande
pandemier.
Eftersom hela samhället och befolkningen är beroende av en
fungerande och säker eldistribution bör arbetet med att stärka robustheten inom elförsörjningen fortsätta. Det är också väsentligt
att de hot och risker som uppträder inom energiförsörjningen och
konsekvenserna av dessa uppmärksammas av alla energianvänd
are och att användarna så långt som möjligt även själva vidtar
åtgärder för att begränsa sin sårbarhet för störningar eller avbrott
i energitillförseln.
Sammanfattningsvis bör det framtida arbetet med att förebygga
extraordinära händelser och kriser bedrivas med större flexibilitet
och ökade marginaler och större robusthet inom samhällsviktiga
verksamheter, främst inom el-, tele- och transportområdet. Samtidigt är det viktigt att påpeka att det inte är möjligt att uppnå
robusthet med hjälp av satsningar inom krisberedskapens ram,
utan robustheten måste finnas i den ordinarie verksamheten.

6.7

Förbättrad kunskap om elektromagnetiska störningar
Att trådlösa system kan störas av de oavsiktliga störsignaler som
alstras av alla elektriska system är välkänt bland specialister sedan
lång tid tillbaka. För att minska risken för att samhällsviktiga
funktioner drabbas av denna typ av störningar krävs noggranna
analyser innan man beslutar om att använda trådlös teknik. I de
fall man väljer att förlita sig på trådlös teknik är det viktigt att det
görs noggranna teknikval för att få största möjliga störningstålighet. Poängteras bör att system som utvecklats för konsumentbruk i regel inte har något särskilt skydd mot elektromagnetiska
störningar.
Den kompetens som tidigare fanns i Sverige inom området skydd
mot elektromagnetiska störningar finns inte längre i samma omfattning. För att möta behoven av teoretisk och praktisk kunskap
om denna typ av hot och kunna göra analyser i samband med planering och projektering av samhällsviktig infrastruktur, behöver
den kompetens som finns samordnas och utvecklas så att Sverige
har kunnande för att hantera dessa frågor såväl nationellt som
internationellt.
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6.8

Nödvändigt med klimatanpassningar
Ofta talas om klimatförändringar som ett globalt hot på lång sikt.
Då är det viktigt att ha i åtanke att, när det gäller samhällets anpassningsåtgärder, är det mer intressant att studera klimatet på kort
sikt, vilket ökar efterfrågan på klimatscenarier med ett kortare
tidsperspektiv. De klimatscenarier som tagits fram i olika sammanhang utgår från de mätningar som gjorts hittills av klimatet
under de senaste 10-15 åren. Man kan då konstatera att utvecklingen följder de högsta scenarierna, dvs. temperaturen stiger
redan idag. Dessutom inträffar naturolyckor och extrema vädersituationer oavsett kommande klimatförändringar, och många
åtgärder behöver vidtas för att samhället ska kunna hantera de
påfrestningar som dagens klimat orsakar. Det innebär att det
svenska samhället sannolikt kommer att påverkas av ett förändrat klimat både på kort och lång sikt, och anpassningsåtgärder
och förstärkta insatser för förebyggande åtgärder bör därför
påbörjas snarast.
Det kommer sannolikt att i vissa fall krävas stora investeringar
från samhällets aktörer, både privata och offentliga, för att kunna
hantera påfrestningarna från ett förändrat klimat. Finansieringen av de större investeringar som kommer att krävas för att
anpassa samhället till ett förändrat klimat i framtiden är idag i
princip olöst, dvs. kostnadsansvaret mellan stat, kommun och
enskild. Samtidigt är det svårt att bestämma exakta gränsvärden
för olika säkerhetssystem, vilket ställer krav på goda marginaler
och robusthet inom framför allt system för teknisk infrastruktur
som el, tele, vatten och avlopp. Marginaler behövs för att kunna
hantera det osäkra, för att undvika framtida stora ekonomiska
konsekvenser och påverkan på naturmiljön samt konsekvenser
för befolkningens liv och hälsa.
Det behöver vidare analyseras vilka effekter som klimatförändringarna kan få på olika sektorer i samhället om flera händelser
inträffar samtidigt, t.ex. en kombination av en extrem värmebölja
som drabbar särskilt sårbara grupper samtidigt som större skogsbränder pågår. I en sådan situation kommer samhällets resurser
att bli ansträngda och i värsta fall inte räcka till.
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6.9

Beredskap för att möta framtidens sjukdomspanorama
Det är viktigt att fortsättningsvis förbättra det förebyggande
och hanterande arbetet med avseende på eventuella framtida
pandemier och nya smittsamma sjukdomar, och även på hur
samhället ska klara av att hantera resistenta virus och bakterier.
En positiv effekt av hanteringen av det senaste årets pandemi är
förhoppningsvis att samhällets aktörer är bättre förberedda inför
en eventuell ny pandemi i framtiden. Dock är det viktigt att de utvärderingar av arbetet med den senaste pandemin som nu påbörjats, ger möjlighet att dra viktiga lärdomar inför framtiden.
Hanteringen av influensapandemin har även tydliggjort en rad
frågor och oklarheter som efter hand bearbetas i Sverige, på EUnivå och internationellt, t.ex. inom WHO. Som en direkt följd av
influensapandemin 2009 kommer därför beredskapen inför nya
pandemier att ses över, och en rad aspekter på beredskapen och
hanteringen kommer att granskas och förbättras, liksom frågor
om beredskapslager av mediciner, strategier för vaccination och
hantering av belastningstoppar i hälso- och sjukvården. Etik och
attityder, t.ex. avseende prioritering för vård och behandling, den
personliga integriteten och valfriheten i medicinska frågor är
andra perspektiv som också kan komma att beröras. Allmänhetens förtroende för berörda myndigheter är också en viktig aspekt
i sammanhanget.

6.10

Nödvändigt med säker och robust informations- och
kommunikationsteknik (IKT)
Idag baseras samhällets kommunikation på digitala system i
någon form, och Sverige har en unik kommunikationsinfrastruktur med en inbyggd robusthet som under de senaste decennierna
tillåtit en stark tjänsteutveckling baserad på denna infrastruktur.
Allvarliga störningar i kommunikationsinfrastrukturens funktion
skulle snabbt få förlamande effekter på samhällets verksamheter,
både i vardagen och vid en eventuell kris. Eftersom beroendet av
fungerande IKT har ökat markant under senare år är det viktigt
att se till att säkerheten och robustheten höjs inom både el- och
teleområdena. Detta är särskilt viktigt när det gäller känsliga
styr-, reglerings- och övervakningssystem, vilka måste göras oåtkomliga för intrång via Internet. Därför behövs ett utökat samarbete mellan energi- och IKT-området för att säkerställa fortsatt
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återhämtningsförmåga vid olika typer av infrastrukturellt viktiga
anläggningar.
Utvecklingen av sektorsövergripande tekniska informationsdelnings- och lägesbildssystem kommer med all sannolikhet att
fortgå med allt fler sammankopplade globala informationsdelnings- och lägesbildsystem. Det ökade informationsberoendet i
kombination med tvärsektoriella och gränsöverskridande risker
kommer att ställa stora krav på samhällets informationssäkerhet.
Detta ökar i sin tur kraven på nationell samordning och internationellt samarbete inom området, såväl vad gäller det förebyggande som det operativa arbetet vid kriser med informationssäkerhetsrelaterade inslag.
Mer behöver göras för att utbilda berörda aktörer om begränsningarna i energiförsörjningen ifråga om IKT i hushåll och kommer
siella lokaler. Medan ansvaret för tillhandahållandet av reservkraft i stamnätet vilar hos tjänsteleverantören och ansvaret i
kundens lokaler hos kunden, är det i accessnäten, t.ex. stadsnät,
som det finns både möjligheter och utmaningar.
Sammanfattningsvis har det ökade beroendet av fungerande IKT i
samhället inte bara lett till ökad effektivitet och utvidgad åtkomst
till information, utan har förmodligen även inneburit att sårbarheterna ökat i samhället. Det blir därför ännu viktigare att de alltmer komplexa systemen fungerar, att de skyddas från medvetna
angrepp och att nödvändig yttre försörjning - främst elenergi och
telekommunikationer - fungerar.

6.11

Fortsatt behov av effektiva och säkra IT-system
Risken för medvetna intrångsförsök i syfte att komma åt information eller störa funktionen hos samhällsviktiga informationssystem går inte att bortse ifrån idag. Internetkriminaliteten drabbar
både företag och myndigheter. För myndigheterna tillkommer
dessutom hotet från inrikes eller utrikes aktörer som vill komma
över strategiska informationsmängder, t.ex. befolkningsregister,
eller förbereda kommande intrång i viktiga system (förberedelser
till informationskrigföring). Det senare utgör ett väsentligt hot
ur ett nationellt säkerhetsperspektiv. Det finns därför all anledning att följa utvecklingen när det gäller cyberattacker i syfte
att stärka samhällets förmåga att motstå angrepp mot nät och
informationssystem. Detta inte minst mot bakgrund att det ur ett

Sammanfattande slutsatser och rekommendationer 95

globalt perspektiv sker en kontinuerlig kompetens- och förmågeuppbyggnad på angriparsidan, mest synligt inom kriminella kretsar. Eftersom allt fler samhällsfunktioner blir starkt beroende av
fungerande IKT ökar även riskexponeringen för yttre angrepp. Ur
ett samhällsövergripande perspektiv är det dock viktigt att notera
att majoriteten av de problem som uppstår i informationssystemen inte orsakas av angripare med stora resurser, utan snarare är
resultaten av brister i projektering, driftrutiner eller säkerhetsåtgärder - eller helt enkelt beror på otur eller slarv.
Det ständiga flödet av nya tekniska sårbarheter, systemens
ökande komplexitet och antal och den centralisering som sker av
IT-resurser är några exempel på behovet av att tillämpa ett mer
strukturerat sätt att hantera införande och drift av informationssystem. För många mindre organisationer i samhället innebär
dennna utveckling ett stort problem, eftersom det krävs betydande kompetens och tid, liksom finansiella resurser, för att säkerhetsarbetet ska hålla jämna steg med IT-utvecklingen. Åtskilliga
av de centrala myndigheterna lägger idag stora resurser på att
skydda sin information. Frågan är emellertid om det finns samma
möjligheter, finansiellt som kompetensmässigt, att upprätthålla
en tillfredsställande säkerhet även på regional och kommunal
nivå. Dock kan inte ens organisationer med existerande IT-säkerhetsarbete räkna med att slippa undan driftstörningar idag.
Hanteringen av incidenter är i grunden ett skadereducerande
arbete, men för att bli framgångsrikt behöver det kompletteras
med ett väl fungerande förebyggande och systematiskt informationssäkerhetsarbete. Ur ett samhällsövergripande perspektiv är
detta systematiska och förebyggande säkerhetsarbete i vardagen
själva grunden för ett väl fungerande informationssystem. Här
gäller det att skapa ett system där samhällets samlade resurser
tas tillvara på ett så effektivt sätt som möjligt för att stödja den
statliga och kommunala förvaltningens arbete på området och för
att ge stöd till andra organisationer som efterfrågar det. Det är ett
arbete som involverar flera centrala myndigheter med särskilda
uppdrag inom informationssäkerhetsområdet. Även behovet av
en gemensam lägesbild av IT-incidenter i samhället är något som
behöver utvecklas framöver.
De positiva effekterna som nya typer av IT-stöd kan ge är ofta
stora och stöder idag effektivitetsutvecklingen inom de flesta samhällssektorer. Det är emellertid väsentligt att de förändringar som
sker inte uteslutande grundas på rena effektivitetsresonemang

96 Olyckor och kriser 2009/2010

eller ekonomiska överväganden. Frågan om informationssäkerhet
behöver redan från början inkluderas i all den förvaltningsutveckling som sker. Det är därför viktigt att den långsiktiga utvecklingen mot allt fler elektroniska tjänster i samhället redan från början
sker koordinerat med förebyggande insatser för att göra dessa
tjänster robusta och säkra.

6.12

Krav på fungerande och säkra transporter
Befolkningsökning och urbanisering tillsammans med fortsatt
globalisering kommer att ställa nya och högre krav på de olika
transportsystemen i framtiden. Säkerhet för personer och gods,
effektivitet och miljöhänsyn kommer att fortsätta att vara viktiga
frågor för transportsystemen framöver. Ett exempel på rationaliseringar inom transportområdet är s.k. ”just-in-time-leveranser”,
som markant minskar företagens lagerbehov, vilket minskar lagerkostnaderna. Dock bör det vidare utredas på vilket sätt denna
typ av rationaliseringar kan ha ökat sårbarheterna inom transportväsendet.
Integreringen av olika transportslag och en ökad helhetssyn på
transportsystemet är en utvecklingstrend som i vardagen är positiv. Gods och människor kan transporteras enklare och mer effektivt, men detta ställer också nya krav på samordning och samsyn
över organisationsgränserna. Säkerheten i en transportkedja är
aldrig bättre än den svagaste länken. Med växande global rörlighet går det inte att utesluta att den gränsöverskridande brottsligheten och terrorismen kommer att växa och därmed utgöra ett
hot även mot transportsystemen. Energiförsörjningsfrågan inom
transportområdet och förmågan att anpassa transportsystemen
till ett förändrat klimat är andra utmaningar.
När antalet aktörer i transportsystemet ökar, blir samverkan och
samordning mellan myndigheter och näringsliv allt viktigare,
både i normalläget och under en kris. Transportsektorn påverkas
även, som många andra områden, av allt fler internationella och
EU-gemensamma lagar, regelverk och normer. Bland europeiska
aktörer finns det en efterfrågan på gemensamma EU-standarder
även vad gäller säkerhetsfrågor, där inte bara olyckor utan även
terrorism och antagonistiska hot av olika slag inkluderas. De
allt mer gränsöverskridande transportsystemen behöver gemensamma strategier, metoder och angreppssätt för säkerhet i alla
delar av en transportkedja. Transportslagsövergripande analyser

Sammanfattande slutsatser och rekommendationer 97

kan vara ett sätt att skapa en helhetssyn och en överblick över de
samlade konsekvenserna av olika typer av scenarier.

6.13

Effektivare och mer samordnade åtgärder
Beträffande olyckor i hem- och fritidsmiljöer, som dominerar i
olycksstatistiken, saknas en systematisk ansats, dvs. det finns varken tydliga mål eller strategier, och ansvaret är splittrat på flera
aktörer. För äldres fallolyckor, som är den olyckstyp som orsakar
flest dödsfall och skador och som ökar snabbast, saknas ett övergripande ansvar och en tydlig strategi för hur det förebyggande
arbetet ska bedrivas. Det finns heller inget övergripande ansvar
för att förebygga förgiftningsolyckor, drunkningsolyckor eller
olyckor inom sport och idrott. Att framför allt vägtrafikolyckorna,
men även arbetsplatsolyckorna, minskat under senare år kan
delvis bero på att det funnits tydliga mål och strategier samt ett
tydligt ansvar inom dessa områden.
För att bättre kunna kartlägga kritiska beroendeförhållanden
mellan olika samhällsviktiga infrastruktursystem så måste aktörernas samverkans- och samordningsförmåga förbättras. Utifrån
erfarenheter från t.ex. övningar samt utifrån de bedömningar
som gjorts av samhällets krisberedskapsförmåga, kan konstateras
att det finns svagheter avseende samverkan mellan aktörer och
att det i vissa fall inte finns tillräcklig kunskap t.ex. om andra
aktörers mandat och ansvar.
Aktörerna samverkar inte i någon större utsträckning utanför
befintliga samverkansnät och strukturer, dvs. man samverkar
ofta med de aktörer man normalt är van att samverka med. Detta
kan i värsta fall leda till att krishanterande åtgärder försenas eller
uteblir. Även kontakterna med massmedier och allmänheten har
visat sig vara viktiga för att få till stånd en bra kriskommunikation och ett gott förtroende hos allmänheten. Ett annat problem
handlar om att aktörer inte tillräckligt aktivt arbetar med att
skapa sig en uppfattning om hur händelserna påverkar samhällets övriga delar.
Utifrån de iakttagelser som gjorts av de senaste årens krisberedskapsarbete kan det konstateras att det har skett förbättringar
och formerna för krishantering t.ex. på nationell nivå har fått
mer institutionaliserade former. Det finns dock fortfarande brister i form av ineffektiva och outvecklade metoder för att uppnå
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samordnade åtgärder mellan sektorer, nivåer och olika lagstiftningar. Krisberedskapssystemet står därför fortfarande inför
utmaningen att länka ihop samtliga nivåer i samhället för att få
till stånd ett mer effektivt krisberedskapsarbete, Även om t.ex.
den sektorsöverskridande samverkan har utvecklats under senare
år, kvarstår mycket arbete innan samverkan fungerar och det
finns en tydlig ansvarsfördelning mellan olika nivåer och mellan
berörda myndigheter.

6.14

Förbättrad kommunikation med allmänheten
En stor utmaning framöver blir att bedriva arbetet inom samhällsskydd och beredskap på ett sådant sätt att allmänhetens
förtroende för och tillit till samhällets institutioner förbättras.
Kraven från allmänheten på att de offentliga och berörda privata
aktörerna ska kunna förebygga och hantera framtida olyckor och
kriser kommer sannolikt att öka i framtiden. Men även individens ansvar i förhållande till det offentliga ansvarstagandet kan
komma att förändras. Exempelvis kan enskilda individer efterfråga större öppenhet och mer information, kommunikation och
dialog mellan individer och myndigheter, särskilt vid allvarliga
händelser. Därför kommer frågor om ansvar, befogenheter och
skyldigheter för myndigheter och individer, för näringslivet och
frivilligorganisationer, på både internationell, nationell, regional
och lokal nivå, att vara viktiga framöver.
Inom kriskommunikationsområdet kommer det således att ställas fortsatta krav på att kommuner och myndigheter ska hålla
en hög servicenivå när det gäller att kommunicera vid kriser och
olyckor. Men det gäller även att tydligt kommunicera olika typer
av tänkbara risker till allmänheten, vilket ställer krav på att den
kommunikativa förmågan hos berörda myndigheter är god. Kommunikation med allmänheten är något som ett stort antal kommuner och myndigheter arbetar med.
En ökad segregering i olika lokalsamhällen kan komma att
påverka det fortsatta olycks- och krisförebyggande arbetet. Detta
ställer högre krav på myndigheterna att anpassa kommunikationen och informationen till flera språk och till grupper med annat
modersmål än svenska. Berörda myndigheter ställs därmed inför
utmaningen att hantera både omedelbara och mer långsiktiga
konsekvenser av en sådan eventuell utveckling.
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Det är också angeläget att fortsätta verka för en robust infrastruktur inom mediesektorn så att funktionen ”Viktigt meddelande
till allmänheten” (VMA), nyheter och samhällsinformation kan
förmedlas till befolkningen i olika typer av krissituationer.

6.15

Utökat europeiskt och internationellt samarbete
Samverkan mellan aktörer på nordisk, europeisk och internationell nivå är viktigt för att utveckla en samsyn och ett gemensamt
arbete kring hot, risker och sårbarheter inom och utanför landets
gränser, inte minst inom ramen för EU-samarbetet. Sammantaget
bedöms de senaste förändringarna på EU-nivå leda till en betydande ökning av antalet nya initiativ och förslag till EU-samarbeten,
vilket kommer att kräva sektorsöverskridande beredning och
genomförande på nationell nivå. Ett utökat EU-samarbete kring
hot och risker med betoning på helhetssyn inom krishanteringen
kommer dessutom framöver att bättre behöva kopplas till det
nationella arbetet kring risk- och sårbarhetsanalyser, förmågebedömningar och kapacitetsuppbyggnad. Ett medlemskap i ett
snabbt utvecklande EU innebär därför både utmaningar och möjligheter för Sverige inom området samhällsskydd och beredskap
och kommer att påverka den nationella hotbilden framöver. Även
det nordiska samarbetet bör kunna vidareutvecklas för att länka
de nationella systemen till varandra och till EU.
Behovet av såväl europeiska som internationella bistånds- och
katatstrofinsatser är fortsatt stort, vilket gör att gränsöverskridande samarbeten kan komma att bli ännu viktigare i framtiden.
Berörda aktörer på både nationell, europeisk och internationell
nivå bör även verka för ett effektivt utnyttjande av internationella förstärkningsresurser vid bistånds- och katastrofinsatser,
om svenskar drabbas av olyckor eller krig utomlands och vid
mottagande av internationell hjälp i Sverige. Eftersom ett flertal
internationella aktörer i vissa krissituationer genomför insatser
samtidigt är det också viktigt att diskutera frågan kring ansvarsfördelning och samordningsansvar vid gemensamma insatser.
Samordning är också viktigt för att undvika onödig dubblering
av strukturer på internationell nivå. För att nyttomaximera och
effektivisera olika internationella organisationers verksamheter
och minska dubbelarbete kan Sverige ha en viktig roll att verka
för bättre samordning och informationsdelning.
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Det är såväl för Sverige som för Europa i dess helhet av betydelse
att främja det transatlantiska samarbetet. Nato/PFF (partnerskap
för fredssamarbete inom Nato) skapar förutsättningar för samarbete och dialog mellan 50 länder. För Sverige innebär Nato/
PFF ett forum som ger goda möjligheter att stärka och utveckla
samarbete med ett flertal länder och deras respektive myndigheter utanför EU. I Natos arbete med att utveckla ett nytt strategiskt
koncept är ambitionen att alliansen ser på krisberedskapsarbetet
utifrån ett bredare perspektiv. Ett närmare och mer konstruktivt
samarbete med EU och övriga världssamfundet är därför av
största vikt för Nato/PFF.
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Bilaga 1 Begreppsöversikt
I denna rapport används följande begrepp och definitioner.

Begrepp

Definition

Olycka

En oväntad och plötslig händelse som är oavsiktlig och som leder till skada på
människor, egendom eller miljö. I begreppet ingår tre kriterier: en olycka är en
plötslig händelse som ska resultera i något negativt och den ska vara oavsiktlig.

Skada

Fysiska eller kroppsliga konsekvenser av såväl oavsiktliga händelser (olyckor)
som avsiktliga händelser (mord, dråp och självmord). Skador kan även uppstå på
egendom eller i miljön som en följd av en olycka.

Kris

En händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället och
hotar grundläggande värden och funktioner. Kris är ett tillstånd som inte kan
hanteras med normala resurser och organisation. En kris är oväntad, utanför det
vanliga och vardagliga och att lösa krisen kräver samordnade åtgärder från flera
aktörer (regeringens proposition 2007/08:92).

Extraordinär/allvarlig händelse

En händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller
överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och
kräver skyndsamma insatser (lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,
regeringens proposition 2007/08:92 samt regeringens skrivelse 2009/10:124).

Samhällsviktig verksamhet

En samhällsviktig verksamhet uppfyller minst ett av följande villkor:
1. Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället
2. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad
allvarlig kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små
som möjligt (regeringens skrivelse 2009/10:124).

Krisberedskap

Förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den organi -sation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris förebygga,
motstå och hantera krissituationer (4§, förordning (2006:942) om krisberedskap och förhöjd beredskap).

Krishantering

Med krishantering avses den mer omedelbara och operativa hanteringen av
en händelse eller störning som inträffat i samhället (regeringens skrivelse
2009/10:124).

Risk

En sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och de (negativa) konsekvenser händelsen ifråga kan leda till (Risk- och sårbarhetsanalyser,
vägledning för statliga myndigheter, KBM rekommenderar, 2006:4).

Hot

En aktörs kapacitet och avsikt att genomföra skadliga handlingar eller en händelse eller företeelse som framkallar fara (Risk- och sårbarhetsanalyser, vägledning
för statliga myndigheter, KBM rekommenderar, 2006:4).

Sårbarhet

Betecknar hur mycket och hur allvarligt samhället eller delar av samhället
påverkas av en händelse, dvs. de konsekvenser som en aktör eller samhället –
trots en viss förmåga – inte lyckas förutse, hantera, motstå eller återhämta sig
ifrån (Risk- och sårbarhetsanalyser, vägledning för statliga myndigheter, KBM
rekommenderar, 2006:4).

Samordning

Samordning avser aktivitet som innebär att se till att den verksamhet som
bedrivs av olika samhällsorgan genomförs med utgångspunkt i gemensamma
planeringsförutsättningar och att själva genomförandet inte präglas av divergerande mål mellan olika samhällsorgan (regeringens skrivelse 2009/10:124).

Samverkan

Samverkan avser den dialog och samarbete som sker mellan självständiga
och sidoordnade samhällsaktörer för att samordnat uppnå gemensamma mål
(regeringens skrivelse 2009/10:124).
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Bilaga 2 Samhällstrender
Åldrande befolkning och socio-ekonomiska skillnader
Medelåldern i majoriteten av världens länder kommer att stiga
under de kommande åren och Europa har den äldsta befolkningen i världen. I Sverige kommer från och med 2010 en ovanligt
stor del av befolkningen att gå i pension och de kommande tio
åren kommer antalet personer som är 65 år och äldre att öka med
27 procent.91 De senaste tjugo åren har det också skett en kraftig ökning av antalet personer som är 80 år och äldre. Från 2025
och framåt kommer 40-talistgenerationen att vara över 80 år och
därmed allt mer vårdkrävande, eftersom det största vårdbehovet
oftast uppstår i 80-årsåldern för att sedan öka i takt med åldern.
När 40-talisternas vårdbehov blir stora, dvs. omkring 2020 – 2030,
sammanfaller det med att 60-talisterna börjar uppnå pensionsåldern. Även antalet utrikesfödda äldre personer kommer att öka,
eftersom det är denna grupp som står för befolkningsökningen
inom åldersgruppen 16–74 år under kommande år.
Den globala ekonomiska tillväxten kommer sannolikt att fortsätta
framöver, men eftersom tillväxten inte är lika kraftig i alla länder,
kan klyftorna mellan fattiga och rika länder i världen komma att
växa ytterligare framöver. De ökade klyftorna mellan fattiga och
rika länder92 kan i förlängningen innebära ett hot mot säkerheten i delar av världen. När det gäller Sverige har inkomsterna i
befolkningen generellt sett ökat under senare år, samtidigt som
skillnaderna har blivit större mellan personer med hög inkomst
och personer med låg inkomst.93 Enligt SCB94 ökar dock antalet
förvärvsarbetande i åldern 16–74 år med närmare 250 000 fram
till år 2030 och utbildningsnivån i Sverige fortsätter att stiga
framöver. Idag har 35 procent av befolkningen i åldrarna 20–64 år
någon form av eftergymnasial utbildning, och 2030 beräknas den
andelen ha ökat till 44 procent.

91 Statistiska Centralbyrån, Sveriges framtida befolkning 2009 – 2060, 2009
92 OECD, Growing Unequal?, 2008
93 Landsorganisationen, Fördelning av inkomster och förmögenheter, 2009
94 Statistiska Centralbyrån, Trender och prognoser, 2008
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Livsstilsförändringar
Våra ändrade livsstilar i västvärlden de senaste årtiondena har
bl.a. inneburit att resor och transporter successivt har ökat, såväl
det enskilda resandet som transporter av varor på vägar och
järnvägar. Det gäller både industrins långväga transporter och
handelns varudistribution, och pendlingsresor med bil och tåg
och resor på fritiden.95 Särskilt har godstransporterna på väg ökat,
liksom transporterna av resenärer och gods på järnväg. Under
senare år har t.ex. järnvägstrafiken ökat med 50 procent. Både
person- och godstransporter förutsägs dessutom öka inom hela
EU under de närmaste åren.96 Sverige är samtidigt ett av världens
mest export- och importberoende länder, vilket ställer höga krav
på ett väl fungerande transportsystem.97
Alkoholkonsumtionen i Sverige har förändrats drastiskt de senaste 10-15 åren. Såväl den registrerade försäljningen som införseln
i landet har ökat fram t.o.m. 2006 för att därefter sjunka något.98
Antalet vårdade personer till följd av alkoholförgiftning har samtidigt ökat kraftigt under senare år.99 Avseende narkotikaanvändningen pekar det mesta på att skadeutvecklingen följer den uppskattade förbrukningsnivån. Narkotikainslaget hos de personer
som omkommit på grund av bränder och i drunkningar är högt,
framför allt i de yngre åldersgrupperna. Exempelvis ökar antalet
personer i sluten narkotikarelaterad vård. Attitydundersökningar
ger också belägg för att ungdomars inställning till narkotika
har blivit mer liberal och att allt fler unga prövar narkotika. Till
detta ska läggas att antalet ungdomar som vårdats på sjukhus för
alkoholförgiftning har ökat dramatiskt under senare år. Antalet
narkotikarelaterade polisanmälningar, beslag, uppklarade fall och
fällande domar har också ökat under den senaste tioårsperioden.
Sammantaget pekar många indikatorer på ett ytterligare förvärrat läge de senaste åren.100
Vad gäller läkemedelsanvändningen ökar den mängd läkemedel
som apoteken lämnar ut mot recept varje år med 3–4 procent.
Äldres läkemedelsanvändning har blivit alltmer omfattande,
95 Preliminärt förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010 – 2021, Banverket,
Vägverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Version 6, 2009
96 EU Transport GHG, Routes to 2050? EU Transport demand: Trends and drivers, 2009
97 Internationellt perspektiv, Underlag till Åtgärdsplaneringen, 2010 – 2021, Banverket,
Vägverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Version 6, 2009
98 Folkhälsoinstitutet, Databasen Alkohol- och narkotikautvecklingen i siffror, 2010
99 Socialstyrelsen, Folkhälsorapport, 2009
100 Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN), Drogutvecklingen i
Sverige 2009
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och personer som är 80 år och äldre använder idag i genomsnitt
5,8 läkemedel per person. Sedan slutet av 1980-talet har läkemedelsanvändningen bland äldre ökat med i genomsnitt ca två preparat per person, vilket innebär en ökning med 60 procent. Upp
till var femte äldre patient som läggs in på sjukhus blir inlagd
på grund av läkemedelsbiverkningar.101 Läkemedelsbiverkningar
orsakar dessutom dubbelt så många inläggningar på sjukhus idag
som under 1970-talet.102
Några drastiska förändringar i alkohol- och läkemedelskonsumtionen i Sverige är inte att vänta framöver. Dock börjar kraven på
uppföljningar och utvärderingar av äldre patienters totala läkemedelsintag vinna gehör inom hälso- och sjukvården.

Globalisering och gränslöshet
Globaliseringens kännetecken är förändring, dynamik, komplexitet och gränslöshet, både avseende information, kapital, varor och
människor, men även gränslöshet mellan länder. Detta innebär
i praktiken en ökad rörlighet och snabbare globala flöden, en
utbredning av teknologi och information, gränsöverskridande
kulturer, transnationella företag, handel och kapital. Sammantaget innebär globaliseringen både möjligheter och nya sårbarheter
utifrån ett olycks- och krisberedskapsperspektiv. Globaliseringen
kan ge upphov till olika händelser och utvecklingsförlopp, både
utanför och innanför Sveriges gränser. Trenderna består främst i
olika typer av förskjutningar i internationella maktförhållanden,
framväxandet av nya stormakter, och en omfördelning av välstånd mellan stater, men också i en ökad risk för väpnade konflikter.103
Nutida och framtida hot, risker och sårbarheter kommer att
påverkas av den fortsatta globaliseringen. Detta innebär bl.a. att
det sker en snabb utveckling av teknik och utökade användningsområden för information och kommunikation. Den ökade användningen av t.ex. Internet innebär således att de globala hoten,
t.ex. cyberattacker, datavirus och terrorangrepp som sker utanför
Sveriges gränser, kan bli lika aktuella som de nationella hoten.
Det blir allt svårare att skilja på inre och yttre säkerhet, då kriser
101 Socialstyrelsen, Folkhälsorapport 2009
102 Bergman U, Ulfvarson J & von Bahr C, Läkemedelsbiverkningar som orsak till inläggning
på sjukhus, 2008
103 Global Trends, A Transformed World, National Intelligence Council, 2008, 12 ff
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och katastrofer inte längre stannar vid nationsgränserna. Sverige
är idag en del av den internationella säkerhetsmiljön, och frågor
kring samhällsskydd och beredskap kan därför inte betraktas
utifrån ett strikt nationellt perspektiv.
De allt större beroenden som finns idag mellan olika samhällsviktiga verksamheter gör att eventuella spridningseffekter av allvarliga händelser i ett annat land kan få konsekvenser även på nationell nivå. Inte minst inom områdena IT, el och kommunikationer
har således globaliseringen avsevärt ändrat förutsättningarna för
flertalet länder i världen. De alltmer sammankopplade ekonomier och öppna samhällen, där informationen flödar fritt över
gränserna, har också lett till en ökad och mer komplex sårbarhet
samtidigt som beroendet till omvärlden ökar. Komplexa beroendeförhållanden mellan tekniska infrastrukturer, t.ex. transportsystemet, har sannolikt ökat den sammanlagda sårbarheten i världen. Den gränslöshet avseende information och kommunikation
som är utmärkande för globaliseringen, innebär därmed inte bara
en möjlighet, utan även ett framtida hot.
Samhällsskydd och beredskap är idag angelägna områden för
många internationella organisationer, och utvecklingen går mot
att allt fler organisationer verkar inom dessa områden. Samtidigt
är nationalstaterna idag alltmer sammankopplade i en mängd
transnationella och gränslösa nätverk som förbinder aktörer mellan och inom länder. Lagar harmoniseras och de transeuropeiska
näten för bl.a. el, gas, transporter och telekommunikationer utvecklas successivt och kopplas samman. Frågor om samhällsskydd
och beredskap behandlas inom allt fler områden inom t.ex. EU,
och utvecklingen går mot ett mer sektorsövergripande engagemang och förhållningssätt.

Väpnade konflikter och konkurrens om naturtillgångar
Väpnade konflikter, folkmord och militära kupper osv. har stadigt
minskat under de senaste årtiondena. Andelen personer som dör
i väpnade konflikter varje år har också drastiskt minskat under
senare år.104 Dagens väpnade konflikter är dessutom huvudsakligen inomstatliga.105 Teknikutvecklingen kan ha bidragit till
104 Human Security Report 2005, War and Peace in the 21st Century, University of British
Columbia, New York, 2005, s 1
105 Försvarsdepartementet, Ds 2007:46, Säkerhet i samverkan, Försvarsberedningens omvärldsanalys, s 15ff
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minskningen i antalet väpnade konflikter, eftersom den förbättrat förutsättningarna för en ökad och snabbare spridning av t.ex.
nyheter om förtryck, övergrepp och kränkningar av minoriteter,
vilket ökar medvetenheten och öppenheten mellan olika delar av
världen. Den globala lågkonjunkturen har dock drabbat utvecklingsländerna hårt, vilket i stället kan tänkas förvärra redan
pågående inomstatliga konflikter, samt även skapa nya regionala
och lokala konflikter i världen med ökade sociala motsättningar
som följd.
Samtidigt kan säkerhetshot i form av väpnade konflikter få en
spridningseffekt till andra länder. För Sveriges del är bedömningen att det inte under de närmaste åren finns något direkt
militärt hot riktat mot Sverige. Dock ska påpekas att eftersom
den säkerhetspolitiska situationen konstant förändras och globala
motsättningar, regionala konflikter, internationell terrorism och
spridning av massförstörelsevapen m.m. kan skapa instabilitet
även i Sverige, kommer den militära hotbilden att kontinuerligt
omprövas i de fall som svenska intressen berörs.
Klimatförändringar och miljöförstöring i kombination med en
snabb befolkningsökning kan leda till internationell och nationell
instabilitet i vissa delar av världen, dvs. mellan de länder som har
makt och tillgång till naturresurser och de länder som inte har
detta. Exempelvis har den allt hårdare konkurrensen om energitillgångar, t.ex. olja och gas, samt vissa andra viktiga råvaror, t.ex.
metaller, kommit att få mer uppmärksamhet i den säkerhetspolitiska debatten. Energiberoendet i ett land kan t.ex. leda till att
man använder sig av energi som politiskt påtryckningsmedel,
vilket riskerar att leda till både inom- och mellanstatliga väpnade
konflikter. Det finns också en risk för att befintliga inomstatliga
konflikter kan trappas upp ytterligare då de kombineras med
andra säkerhetspolitiska situationer, t.ex. en ökad efterfrågan på
energitillgångar. Även kampen om inflytande och utnyttjande av
energi- och naturresurser i Arktis får sannolikt direkta återverkningar på Sverige och dess säkerhetspolitik.
Konkurrensen om och tillgången till naturresurser som är avgörande för vår överlevnad kan också gälla förnybara resurser,
som odlingsjord och skogsmark. Även tillgången till vatten kan
användas som vapen i en politisk konflikt. Detta kommer att
kunna påverka Sverige både indirekt och direkt, genom t.ex. flyktingströmmar och ökad instabilitet i vissa av de värst drabbade
delarna av världen. Andra naturresurser som är av stort globalt
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säkerhetsintresse är livsmedelsproduktionen, där ett litet antal
aktörer är inblandade och innehar ägandet över produktionen.

Klimatförändringar
Nya forskningsresultat visar att framtida klimatförändringar kan
bli större än vad som redovisas i IPCC:s (Intergovernmental Panel
on Climate Change) rapport från 2007106 och att det kan bli svår
are än man tidigare bedömt att begränsa den maximala globala
uppvärmningen till 2100.107 Många av de klimatindikatorer som
IPCC har använt sig av visar att det inte enbart rör sig om naturliga förändringar avseende global medeltemperatur, havsnivåhöjning, havstemperatur, ishavssmältning på Arktis, försurning av
haven och extrema klimathändelser. Om forskningsresultaten
stämmer kommer sannolikt de kommande klimatförändringarna
att påverka stora delar av samhället i varierande grad.108 Även den
svenska klimat- och sårbarhetsutredningen har gjort bedömningen att extrema väderhändelser, t.ex. stormar, värmeböljor och
kraftiga regn, kan bli allt vanligare i framtiden och konsekvenserna kommer troligen att bli betydande.109
Globalt sett har en ökning observerats i antalet extremhändelser,
värmeböljor, stormar, skyfall och översvämningar.110 Förändringar
i extremer och naturlig variabilitet i främst nederbörd kan innebära dramatiska konsekvenser för samhällen som är vana vid och
planerar efter vissa naturliga mönster. Förändringar i klimatet
kan dessutom leda till försämrade livsvillkor i delar av världen
med ökad regional spänning som följd. Detta kan leda till en ökning av antalet klimatflyktingar, vilket i sin tur kan förändra demografin i vissa delar av världen. Den pågående klimatförändringen,
som i vissa områden t.ex. kan leda till vattenbrist på grund av
torka, men även omfattande översvämningar, kan ytterligare öka
hoten och riskerna i världen, och andelen konflikter som beror på
miljön förväntas därför öka i delar av världen.

106 Climate Change 2007: Synthesis Report, IPCC, AR 4, Assessment report 4, 2007
107 Frost C, Underlag till MSB:s arbete med särskilt allvarliga hot, risker och sårbarheter
inom temaområdet klimatförändringar och naturhändelser, 2009,
108 Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Sveriges framtida klimat på kort och medellång
sikt, Underlag för utvecklingen av verktyg för klimatanpassning, Underlagsrapport, 2008,
s 3-4
109 Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter, slutbetänkande av klimatoch sårbarhetsutredningen, SOU 2007:60, s 31
110 EM-DAT, The International Disaster Database, Centre for Research on Epidemiology of
Disasters www.emdat.be
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Det är svårt att följa tendenser i antalet extrema väderhändelser i
Sverige, eftersom de är så pass få. I ett förändrat klimat i framtiden kan dock de extrema väderhändelserna sannolikt öka även i
Sverige. Enbart historiska data på översvämningar i Sverige visar
dock inte på någon tydlig trend under de senaste drygt hundra
åren. Även när det gäller stormar är det svårt att se någon tydlig
trend. Däremot har konsekvenserna blivit större, vilket sannolikt
beror på ett förändrat skogsbruk.
På senare tid har infektions- och parasitsjukdomar som inte före
kommit i Sverige på mycket lång tid blivit vanligare. Det finns
också en risk för att sjukdomar, som tidigare inte funnits i Sverige
sprids. Bidragande faktorer till denna utveckling kan vara klimatförändringarna, men även vårt ökade resande till andra länder.

Teknik- och IT-utvecklingen
Den tekniska utvecklingen är tillsammans med den ekonomiska
utvecklingen de faktorer som har haft störst betydelse för utvecklingen av samhällets säkerhetsarbete och nya tekniska lösningar
har generellt sett lett till ökad säkerhet inom många områden
under de senaste decennierna.111 Å ena sidan kan både globala
och nationella beroendeförhållanden och ökad teknisk komplexitet generellt sett ha medfört en ökad sårbarhet i t.ex. tekniska
infrastruktursystem. Å andra sidan återfinns inte samma ökade
sårbarhet i samhället om man studerar skadestatistiken, t.ex.
inom flyget, järnvägen, vägtrafiken, farligt gods och kemisk industri.112 Säkerhetssystemen vid utbyggnad av teknisk infrastruktur
har också inom vissa områden blivit kraftfullare, vilket i viss mån
minskat sårbarheterna inom dessa områden.
De tekniker informationssamhället bygger på öppnar nya vägar
och möjligheter för individer att på ett gränslöst sätt träffas och
utbyta tankar och idéer. Informationstekniken kan både skapa
ökad mobilitet, möjliggöra geografisk positionsbestämning och
på andra sätt hjälpa till att skydda befolkningen och upptäcka
olika typer av brottslighet. Även mobiltelefoni och nyutvecklade
IT-system används idag för att förbättra de tekniska säkerhetsåtgärderna. Ökad teknisk utveckling skapar också nya möjligheter
111 Räddningsverket, NCO, Säkerhetens bestämningsfaktorer, Inblickar i riskutvecklingens
drivkrafter, 2006
112 Räddningsverket, NCO, 2007: 7, Olyckor i siffror, En rapport om olycksutvecklingen i
Sverige, 2007
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som kan nyttjas till att underlätta krishantering, t.ex. nya kommunikationssystem, videokonferenser och gemensamma dokumenthanteringssystem.
Det går inte att bortse ifrån att teknikutvecklingen kan komma
att medföra nya risker och sårbarheter även på andra områden,
t.ex. inom bioteknologi och farmakologi, och inom vårdteknologin avseende patientsäkerhet.113 Samtidigt kan olika typer av
antagonister få oväntad draghjälp av tekniska innovationer, inte
minst informationsteknologin. Detta gäller även t.ex. attacker
mot transportsystemens flöden. Sårbarhet i teknisk infrastruktur
och behov av ökad robusthet inom tekniska infrastruktursystem
var också något som den tidigare sårbarhets- och säkerhetsutredningen fäste uppmärksamhet vid.114 Kombinationseffekterna av
sårbarhet och utvecklad teknik kan bli ett potentiellt hot, dvs.
strukturella sårbarheter i kombination med antagonistiska attacker.
En tydlig långsiktig trend är också hur beroendet av fungerande
IT-stöd ökar i såväl privat som offentlig verksamhet. Samtidigt
har IT-stöden blivit alltmer alltmer komplexa och sammankopplade. Den ökade användningen av informationssystem har i de
allra flesta fall lett till högre effektivitet, kortare handläggningstider och snabbare informationsspridning. Parallellt ökar också
beroendet av olika typer av underliggande stödfunktioner, främst
fungerande energiförsörjning och elektroniska kommunikationer. Beroendet av ett litet antal nyckeltekniker och dominerande
leverantörer på IT-området är också stort. Stabila driftmiljöer
för samhällsviktiga informationssystem är i detta sammanhang
en nyckelfaktor, speciellt mot bakgrund av den centralisering av
många funktioner som pågått under de senaste åren. Speciellt
gäller detta när informationshantering samlas i centraliserade lösningar där störningar kan få mer omfattande konsekvenser än i
traditionella, separerade system, eller när informationshantering
läggs ut hos en tredje part, s.k. outsourcing. Skyddet mot oönskad
åtkomst, förlust och spridning av information utgör också en allt
större utmaning för de flesta organisationer, och riskerna har
uppmärksammats internationellt, bl.a. i Storbritannien och USA.

113 Räddningsverket, NCO, Säkerhetens bestämningsfaktorer, Inblickar i riskutvecklingens
drivkrafter, 2006
114 SOU 2001:41, Säkerhet i en ny tid, Sårbarhets- och säkerhetsutredningen, s 163 ff
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Kommunikation och medier
Inom medierna pågår för närvarande en snabb teknikutveckling
med nya webbaserade verktyg för kommunikation och bildöverföring. De s.k. sociala medierna är de som anses sätta de nya medie
trenderna. Även inom underhållningsindustrin, som mediebranschen är en del av, sker stora förändringar. Teknikutvecklingen
medför att nyheter kan spridas snabbare, och det finns risk för
att källkritiska förhållningssätt åsidosätts. Webbjournalistiken
vid plötsligt inträffade händelser har också utvecklats. Artiklar på
webben uppdateras ofta kontinuerligt när det exempelvis gäller
att förmedla information om antalet skadade eller avlidna vid
olyckor och kriser. Medierna har således under senare år genomgått stora omstruktureringar, vilket har medfört ändrade arbetssätt.115 Färre svenska utrikeskorrespondenter täcker vårt behov av
nyheter ute i världen. Däremot har den nya tekniken medfört att
det är enklare och framför allt snabbare att överföra bilder, film
och texter till hemmaredaktionen. Den senaste tidens teknikutveckling har också gjort att kameramobilutrustade privatpersoner
kan agera ”nyhetsreportrar”.116
Informationen till allmänheten via olika webbsidor har successivt utvecklats, även i bl.a. de nordiska grannländerna, vilket kan
förbättra möjligheterna till gränsöverskridande samarbete mellan
de nordiska länderna och med EU. Inom flera länder har massutskick av sms till allmänheten praktiserats med god framgång.
Även svenska myndigheter har ibland använt sig av nya webbaserade medier för att nå ut till allmänheten vid olika händelser.
Exempelvis kan krisinformation.se följas via twitter, och både vid
tsunamikatastrofen och vid evakueringen från Libanon använde
myndigheterna sig av mass-sms för att nå ut till allmänheten.
Tekniken finns således tillgänglig, och i framtiden kommer
förmodligen tekniken att utvecklas ytterligare för att sända olika
typer av meddelanden, inklusive sms, till allmänheten. Många
myndigheter har också uppdrag som innebär att de ska vända sig
till allmänheten med förebyggande information, t.ex. om smittspridning och trafikinformation. Trenden visar att informationsfrågorna har en hög prioritet, och efterfrågan är stor från olika
grupper i befolkningen.117
115 Hvitfelt H & Nygren G, På väg mot medievärlden 2020: Journalistik, teknik, marknad,
Lund, 2008
116 Deverell E m.fl., Terrorattackerna i London den 7 juli 2995, KBM:s temaserie 2006:4
117 Hvitfelt H & Nygren G, På väg mot medievärlden 2020: Journalistik, teknik, marknad,
Lund, 2008
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Bilaga 3 Olycksutvecklingen
Dödsfall
Den långsiktiga trenden när det gäller dödsfall till följd av olyckor
har sedan 1970-talet varit nedåtgående. Minskningen har emeller
tid avstannat och har sedan mitten på 1990-talet ersatts av en
uppgång. Mellan åren 1995 – då antalet dödsolyckor var som lägst
– och 2008 ökade antalet dödsfall från 2 336 till 3 045, dvs. med
30 procent. När det gäller dödsfall som en följd av skador (både
oavsiktliga och avsiktliga händelser) omkom sammanlagt 4 810
personer under 2008.118
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Figur 1. Antal dödade i olycksfall totalt och per kön under perioden 1993 till 2008
Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Med utgångspunkt från nedanstående tabeller kan det konstateras att antalet dödsfall inom vägtrafiken minskar medan antalet dödsfall till följd av fallolyckor ökar. Mellan 1992 och 2008

118 Socialstyrelsen, dödsorsaksregistret 2008 (under 2008 omkom 3 045 personer till följd av
olyckor, 1 170 personer till följd av självmord, 70 personer till följd av mord och dråp och
i 306 fall kunde inte uppsåtet fastställas)
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minskade antalet omkomna i trafikolyckor från 759 till 397,119
dvs. med ca 50 procent. Under samma period ökade antalet omkomna till följd av fallolyckor från 357 till 891. Räknar man också
in den del av ”andra och ospecificerade faktorer” som sannolikt
beror på fallolyckor, har dödsfallen till följd av fallolyckor ökat
från 970 till 1 615, dvs. med nästan 70 procent. I gruppen ”andra
och ospecificerade faktorer” ingår olyckor där omständigheterna
bakom olycksfallet varit oklara. Fördjupade studier visar att cirka
75 procent av dessa dödsfall beror på fallolyckor.
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Tabell 1. Antal dödade män i olycksfall 1995 till 2008.
Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen
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Tabell 2. Antal dödade kvinnor i olycksfall 1995 till 2008.
Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

119 Enligt preliminära siffror från Trafikverket omkom 355 personer i vägtrafiken under
2009

Bilaga 3 - Olycksutvecklingen 117

Som framgår av nedanstående figur domineras olycksbilden av
fall, transportolyckor och förgiftningar.

Annat och ospecifierat 13%

Vägtrafikolyckor 13%

Kvävningsolyckor 3%
Drunkningsolyckor 4%
Brandolyckor 3%

Förgiftningsolyckor 11%

Fallolyckor 53%

Figur 2. Dödsfall fördelade på olyckstyper, 2008
Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Ett annat sätt att redovisa dödsfall är att beräkna förlorade
levnadsår.120 Som framgår i figuren nedan har gruppen 65 år och
äldre flest förlorade levnadsår av samtliga åldersgrupper.
En annan grupp med många förlorade levnadsår är, som framgår
av figuren, ungdomar och yngre vuxna, och orsaken är ofta trafik- och förgiftningsolyckor. För män i dessa åldersgrupper utgör
skador 70-80 procent av samtliga dödsfall.
Antalet omkomna i brandolyckor har under de senaste tio åren
varierat mellan 65 och 138 (i medeltal ca 100 omkomna per år).121
Av dessa dödsfall är ca 50 procent personer som är 65 år eller
äldre. Sett över en tioårsperiod visar antalet omkomna i bränder
på en svagt nedåtgående trend.

120 Beräkningen baseras på återstående medellivslängd, dvs. för varje år har antalet dödsfall
multiplicerats med återstående medellivslängd. Eftersom måtten är angivna per 100 000
invånare har hänsyn tagits till åldersgruppernas olika storlek
121 Preliminära siffror från MSB för 2009 visar på en ökning av antalet omkomna i brandolyckor
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Figur 3. Antal förlorade levnadsår och antal dödsfall till följd av olycksfall per 100 000 invånare för olika åldersgrupper, 2007
Källa: Socialstyrelsen och SCB, 2007

Att antalet dödsolyckor i Sverige ökat sedan mitten av 1990-talet
beror till stor del på ett kraftigt ökat antal fallolyckor bland äldre,
vilket delvis hänger samman med att antalet personer över 80 år
ökat under samma period. En nyligen presenterad studie122 visar
hur incidensen (dvs. antalet nya händelser) för några olyckstyper
har förändrats under perioden 1992 - 2002. När det gäller bränder,
förgiftningar och drunkningar ligger Sverige till och med i bottenskiktet. Inom dessa tre olycksområden, liksom för fallolyckorna,
har antalet dödsfall till och med ökat under den studerade perioden. Det skadeförebyggande arbetet för äldre har också utvecklats
sämst av totalt 23 jämförda EU-länder.123
De äldres fallskador leder till ett omfattande personligt lidande
och mycket stora kostnader för samhället. De direkta samhällskostnaderna för äldres fallolyckor beräknades år 2000 uppgå till
ca 4,7 miljarder kronor, fördelat på landstingen och kommu-

122 Eleni Th P m.fl., The Evolution of Unintentional Injury Mortality Among Elderly in
Europe, Journal of Aging and Health, Vol. 20, No. 2, 2008, s 159-182
123 Ibid
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nerna.124 Sedan dess har antalet fallolyckor ökat kraftigt, vilket
indikeras av att antalet dödsfall till följd av fallolyckor ökade med
64 procent mellan 2000 och 2007. De direkta kostnaderna för äldres fallolyckor kan därmed antas vara högre idag. Om nuvarande
trend håller i sig kommer antalet personer som är 65 år och äldre
och som behöver vårdas till följd av fallolyckor att öka från 42 000
till ca 70 000 per år under den kommande trettioårsperioden.125
För gruppen 80 år och äldre har antalet fallolyckor med dödlig
utgång och annat olycksfall under åren 1995 - 2008 ökat med 100
procent för männen och 60 procent för kvinnorna (se nedanstående figur). Endast en mindre del av denna ökning kan förklaras
av ett ökat antal äldre personer i befolkningen.
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Figur 4. Antal omkomna i fallolyckor och annat olycksfall, män och kvinnor 80 år och äldre, 1992-2008
Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen, EpC

Antalet stora olyckor där fem eller fler personer omkommer, har
successivt minskat över tid sedan 1950-talet, både vad gäller antal
och omfattning. De stora olyckor som inträffar sker oftast inom
vägtrafiken och är olyckor med framför allt bussar och minibussar. Under 2000-talet var ca 80 procent av dessa händelser större
vägtrafikolyckor.

124 Räddningsverket, NCO 2003:2 Fallolyckor bland äldre – samhällets direkta kostnader
125 Ibid
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Genomsnittligt antal händelser per år
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Figur 5. Genomsnittligt antal större händelser per decennium i Sverige med fem eller fler dödsfall, 1970 – 2009
Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Slutenvårdade
Beträffande antalet personer som vårdats på sjukhus (slutenvård)
till följd av olyckor har inga större förändringar skett under de
senaste decennierna. Antalet slutenvårdade personer till följd av
olyckor ligger stabilt på ca 100 000 personer per år. Eftersom förändringar inom sjukvårdens metoder, organisation och policyer
också påverkar antalet vårdade är denna indikator på olycksutvecklingen inte lika pålitlig som antalet dödsfall. Av de personer
som vårdas på sjukhus till följd av olycksfall är ca 18 000 barn
och ungdomar (17 år eller yngre) och ca 50 000 äldre (65 år eller
äldre). De vanligaste olyckstyper som leder till sjukhusvård är
fallolyckor, som står för ca 70 procent, och vägtrafikolyckor, som
står för 13 procent. Det är alltså fler än fem gånger så många som
vårdas på sjukhus till följd av fallolyckor än som vårdas till följd
av olyckor i vägtrafiken.
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Öppenvårdade
Under 2008 beräknas 710 000 personer i landet ha uppsökt en
akutmottagning till följd av skador. De flesta (95 procent) skad
orna uppkom i samband med olyckor.126 Härtill kommer ett okänt
antal som uppsökt en vårdcentral, jourmottagning eller annan
vårdinrättning. De flesta skadorna uppstod i bostaden eller i
bostadsområdet (254 000), därefter följer transportområden (115
000) och idrotts- och sportområden (105 000). Närmare 80 procent
av skadorna inträffade i skolan, i barnomsorgen eller på fritiden.

Arbetslivet
Antalet dödsfall till följd av olyckor inom arbetslivet har minskat
stadigt sedan 1940-talet, men minskningen har planat ut. I mitten
av 1950-talet omkom drygt 400 arbetstagare per år till följd av
olyckor. Idag är antalet omkomna arbetstagare drygt 50 personer
per år. Härtill kommer egenföretagare. Under 2008 omkom totalt
67 personer i arbetsolyckor. Under åren 2005 till 2007 har antalet
dödliga arbetsolyckor ökat. Flest dödsfall under 2008 har inträffat
inom byggverksamheten (17 fall). Jord- och skogsbruk inklusive
fiske uppvisar den största risken sett till antalet verksamma personer. Många av dödsolyckorna drabbar äldre. Av de 13 omkomna
i jordbruk, skogsbruk och fiske tillhörde sju personer gruppen
55 år och äldre. De yrken där arbetsolycksfall var vanligast bland
män under 2003–2005 var brandmän, processoperatörer vid ståloch metallverk samt processoperatörer i pappersindustri.127
Fordonsolyckor som inträffat under arbetstid är den klart vanligaste
orsaken till dödsfall i arbetet bland arbetstagare och egenföretagare.
Över hälften av dödsfallen i fordonsolyckor har skett i vägtrafik. De
därnäst vanligaste orsakerna till dödsfall i arbetet var: fallolycka, ras,
glidning av föremål eller material samt maskinolycka.128
En tendens bland arbetsplatsolyckorna är även att dessa synes bli
av mindre allvarlig karaktär. En ökad medvetenhet om risker och
förbättrat säkerhetsarbete tros ligga bakom. Härutöver har självfallet
en omfattande strukturomvandling inom arbetslivet haft betydelse.
126 Socialstyrelsen, Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning 2008,
2009
127 Dessa uppgifter är tagna från Informationssystemet om arbetsskador (ISA), som administreras av Arbetsmiljöverket och innehåller information om arbetsolyckor som anmälts till
Försäkringskassan
128 Ibid
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Transporter
Antalet dödsfall till följd av olyckshändelser inom vägtrafiken
har sedan omläggningen till högertrafik minskat trots att antalet
fordon på vägarna mångdubblats. Enligt preliminära uppgifter
från dåvarande Vägverket omkom 355 personer i vägtrafiken år
2009. Det är en minskning i jämförelse med 2007, då 471 personer
omkom i trafikolyckor.129 Så låga tal har inte redovisats sedan
1930-talet. En förklaring till att dödstalen sjunker under lågkonjunkturer är minskat antal tunga transporter. Att unga personer
inte har råd att ta körkort och skaffa bil har sannolikt också
betydelse. Antalet svårt skadade mopedister har dock ökat och är
nu lika stort som under mitten av 1980-talet. Att fler motorcyklister och mopedister är inblandade i olyckor beror i första hand
på ökad exponering, dvs. att fler personer införskaffar och kör
motorcykel och moped.
Ett antal större trafikolyckor med bussar inblandade har inträffat
de senaste åren. En sådan inträffade 2007 på länsväg 288 mellan
Östhammar och Uppsala och orsakade 6 dödsfall och 52 skadade.
Totalt var 62 personer inblandade i olyckan. Vid en trafikolycka
i Fagersta 2003 omkom sex personer och 35 skadades, varav fem
svårt, när en buss välte på landsväg 664 mellan Fagersta och Ängelsberg i samband med halt väglag. En annan bussolycka inträffade 2004 utanför Stockholm på Värmdö, med nio personer som
skadades svårt och 49 lindrigt. Ytterligare en bussolycka inträffade 2006 utanför Arboga då bussen körde av vägen och välte.
Olyckan ledde till att nio personer omkom, 24 skadades svårt och
18 lindrigt.
Ingen resande har i Sverige omkommit på grund av en urspårning av spårtransporter eller en kollision mellan tåg sedan början
av 1990-talet.130 Den senastes stora järnvägsolyckan inträffade i
Lerum 1987, då 9 personer omkom och 130 skadades. I Göteborg
inträffade 1992 en spårvagnsolycka där 13 personer dödades och
29 skadades. De olyckor som fortfarande förekommer och medför
personskador är plankorsningsolyckor och personolyckor i samband med rullande tåg. Plankorsningsolyckor med bil redovisas
också som vägtrafikolyckor. Under 2007 dog 23 personer och 14
129 Denna siffra skiljer sig från den som redovisas i tabellerna 2 och 3 då tabellen bygger
på Socialstyrelsens dödsorsaksregister medan Vägverkets statistik bygger på dödsfall som
inrapporterats av polisen
130 Järnvägsstyrelsen, Järnvägsstyrelsens årsrapport för 2007 enligt artikel 18 i direktiv
2004/49/EG
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personer skadades allvarligt. Utöver dessa olyckor inträffade det
dessutom 78 självmordsförsök som ledde till dödsfall eller allvarlig skada under 2007 (2006 var motsvarande siffra 68).
Sjöfartsinspektionen har inom sjötransportområdet redovisat
rapporterade olyckor och tillbud som inträffade under 2007 med
svenska handels- och fiskefartyg samt fartyg som nyttjades till
ändamål som har anknytning till handelssjöfarten.131 I fartyg i
reguljär trafik har ingen passagerare avlidit till följd av sjöolycka
sedan 1992. Under år 2005 omkom en fiskare pga. att han föll
överbord. De flesta dödsfall på sjön är relaterade till fritidsbåtar,
och under 2007 omkom 28 personer i sådana olyckor. Flertalet av
dessa personer drunknade.
Samtliga större fartygshaverier med svensk beröring under senare
decennier har inträffat med utländska fartyg, t.ex. Estonia 1994,
Scandinavian Star 1990 och Jan Heweliusz 1993.
Flest haverier och dödsfall inträffar inom privatflyget (flygplan,
helikoptrar, ultralätta farkoster, segelflyg, hängflyg, skärmflyg).
Den senaste större flygolyckan i Sverige inträffade i Kälvesta (Vällingby) 1977 då 22 personer dödades. Under den senaste tioårsperioden inträffade en stor flygolycka 1999 då åtta personer omkom
när ett flygplan störtade strax utanför Sundsvall. Under 2008
inträffade totalt 19 allvarliga tillbud inom flygtransportområdet.
Haverier med dödlig utgång har för svensk kommersiell luftfart
inte inträffat sedan flygolyckan 2001 vid Linate-flygplatsen utanför Milano, då 118 personer omkom.
En uppmärksammad flygolycka var den s.k. Gottröraolyckan som
inträffade 1991, där alla passagerare och besättningen överlevde.
Även några olyckor med helikoptrar har inträffat under de senaste
åren, t.ex. 2003, då sex personer omkom och en skadades när en
militärhelikopter havererade i Göteborgs skärgård under en övning. En annan helikopterolycka med fyra omkomna inträffade
2007 i Tingsryd, då två militära helikoptrar kolliderade under en
transportflygning, också i samband med en övning. Ytterligare en
person omkom med en militärhelikopter 2006, och under 2007
inträffade en olycka med dödlig utgång med en polishelikopter.
Ett av Kustbevakningens flygplan störtade 2006 i Falsterbo kanal,
varvid fyra personer omkom.
131 Sjöfartsinspektionen, Sammanställning av rapporterade fartygsolyckor och tillbud samt
personolyckor i svensk handels och fiskefartyg år 2007, Sjöfartsverkets meddelanden Nr
1 2008, 2008
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Hem- och fritidsmiljöer
Av de olyckor som föranleder besök på en akutmottagning inträffar ca 80 procent i hem-, skol- och fritidsmiljöer. Resterande 20
procent fördelar sig lika på arbetsplatser och i trafiken. Exempelvis skadas årligen ca 112 000 personer (73 000 män och 39 000
kvinnor) i sport- och idrottssammanhang (inklusive skolgymnastik). Män är överrepresenterade och för både män och kvinnor
inträffar flest skador i åldersgruppen 10-20 år. För både män och
kvinnor är fotboll den sport som i särklass leder till flest skador,
och den är också den sport som har flest utövare.

Olycksfall i vården
Under ett år lämnas ca 1000 anmälningar in till Socialstyrelsen
enligt Lex Maria, 3 500 anmälningar till HSAN, 22 000 anmälningar till landstingens patientnämnder och ca 3 000 anmälningar om
läkemedelsbiverkningar.
I Socialstyrelsens nationella studie om vårdskador, som publicerades 2008, beräknas antalet skadade personer till över 100 000 om
året. För tre procent av patienterna eller 3 000 människor beräknas vårdskadorna ha lett till eller bidragit till dödsfall. Vårdskadorna i Sverige leder till ett omfattande mänskligt lidande och till
ett stort resursbortfall, t.ex. mer än 600 000 extra vårddagar.
Hälften av alla vårdskador inträffar i samband med operationer
eller andra medicinska ingrepp och kan t.ex. bestå av skador på
inre organ. Den näst vanligaste typen av vårdskador är vårdrela
terade infektioner. Felaktigheter i läkemedelshanteringen var
bakgrunden till ca en fjärdedel av alla vårdskador. Överdosering,
utebliven behandling och olika biverkningar dominerar. Andra
skador inom vården uppstår genom t.ex. fallolyckor.

Olyckor utanför Sveriges gränser
Antalet omkomna svenskar utanför Sveriges gränser har ökat och
är numera varje år fler än de som omkom i tsunamin i Sydostasien
2004, dvs. 600-700 personer. Andelen ofullständiga eller ospecificerade dödsorsaker är mycket hög och tycks öka med ökande
ålder. I Sverige dominerar skador som dödsorsak från 1-40 år för
att därefter ersättas av tumörer upp till 75 års ålder. Efter 75 års
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ålder tar hjärt- och kärlsjukdomar över som ledande dödsorsak.
Avseende svenskar utomlands är skador den vanligaste dödsorsaken hos både män och kvinnor mellan 7-45 år. Efter 45 år och
uppåt dominerar hjärt- och kärlsjukdomar. I Sverige är de vanligaste skadorna orsakade av fallolyckor, suicid, vägtrafikolyckor
och förgiftningsolyckor, medan svenskar utomlands oftare råkar
ut för vägtrafikolyckor, drunkning och annat olycksfall.

Olyckor som leder till egendomsskador
Antalet räddningsinsatser vid brand i byggnad har under perioden
1996 till 2008 varierat från högst 13 200 till lägst 9 700 per år, och
trenden visar på en svag ökning. Cirka hälften av dessa bränder
inträffade i bostäder.132 Sedan 2006 har bränder i flerfamiljshus
ökat jämfört med antalet insatser i samband med villabränder.
I näringslivet och industrin, som är de sektorer som oftast drabbas av de mer omfattande skadorna, inträffade under 2008 totalt
ca 6 600 brandskador. Näringsliv och industri står för närmare 65
procent av de totala brandskadekostnaderna, trots att endast en
av fyra bränder inträffar inom dessa sektorer.
I Sverige inträffar varje år ca 3 000-4 000 bränder i skog och mark.
Kostnader för släckning som utbetalades enligt räddningstjänstlagen har under de senaste 15 åren legat på ca 10 miljoner kronor
per år, men den totala kostnaden för samhället är sannolikt
betydligt större. Värden för 4,2 miljarder kronor uppskattas ha
förstörts i samband med de 40 000 bränder för vilka de svenska
försäkringsbolagen betalade ut ersättningar för 2005. Egendomsskadekostnaderna för bränder beräknas uppgå till 5,3 miljarder
kronor per år.133 I samband med en mycket omfattande skogsbrand i Bodträskfors 2006 brann en så stor yta som 1 900 hektar
upp och orsakade stora ekonomiska förluster för skogsägarna.
I ett förändrat framtida klimat där brandfrekvensen bedöms öka,
särskilt i södra Sverige, beräknas enbart släckningskostnaderna
uppgå till 200−300 miljoner kronor årligen.
Vägtrafikolyckor leder ofta till någon form av egendomsskada
som kräver reparation eller nya inköp. Totalt uppskattas 500 000
egendomsskador ha uppstått till följd av vägtrafikolyckor 2005 till
132 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Räddningstjänst i siffror, 2009
133 Räddningsverket, Bränders samhällsekonomiska kostnader, 2008
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en sammanlagd kostnad på ca åtta miljarder kronor.134
När det gäller olyckor och skador på egendom i samband med
naturolyckor inträffar dessa inte bara vid brand, utan även vid
skred, ras och extrema nederbördsmängder. Skredet 2006, som
raserade både väg E6 och en banvall söder om Munkedal, Bohuslän, är det senaste skredet med stora ekonomiska konsekvenser,
där avskurna trafikleder medförde stora ekonomiska konsekvenser långt efter det att själva olyckan inträffade. I samband med
skredet drogs 13 fordon ned i själva skredet eller körde ned i
skredmassorna. Totalt räddades 28 människor och tre personer
skadades. Två fastigheter inom rasområdet fick utrymmas samma
kväll. Sammanlagt omfattade skredet ett område på 85 000 m².
En fördjupad samhällsekonomisk analys har visat att den största
kostnaden inte var återuppbyggnaden av vägen och banvallen
(136 miljoner kronor), utan omdirigering av trafiken under 2 månaders tid (355 miljoner kronor), dvs. förlängda transporter.
En del trafikolyckor har även inträffat där vägar spolats bort i
samband med extrema skyfall. Skyfall kan också leda till att källare översvämmas, husgrunder undermineras och tomter erosionsskadas. Den totala sårbarhetsbilden för översvämningar som
en följd av skyfall är komplex. Skador som en följd av översvämningar är oftast av materiell natur, t.ex. översvämmade källare,
underminerade husgrunder, erosionsskadade tomter, vägar, industribyggnader, vatten– och avloppssystem samt reningsverk.
En allvarlig översvämning inträffade t.ex. i Arvika 2000 och
orsakade vattennivåer på mer än tre meter över normalnivån.
De strandnära områdena i Arvika sattes under vatten, och det
gjordes stora ansträngningar att skydda stadens fastigheter och
infrastruktur med hjälp av invallningar och pumpning. Även i det
övriga översvämningsområdet uppstod stora skador på vägnätet
och annan infrastruktur, enskilda fastigheter samt jordbruksmark. I samband med ett åskoväder 2002 i västra Orust uppstod
stora skador på vägarna, många vägar blev helt oframkomliga då
de skadades eller förstördes av vattenmassorna. Bostadshus, kommunala fastigheter samt industrifastigheter översvämmades och
ett antal samhällen isolerades. Även i Småland inträffade 2004
svåra översvämningar, ett stort antal hus vattenskadades, och ett
stort antal vägar fick stängas av i Jönköpings och Kronobergs län.

134 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Samhällets kostnader för vägtrafikolyckor, 2009
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I Västsverige översvämmades flera vattendrag 2006 i samband
med en nederbördsrik höst. Mölndals centrum stod under vatten,
trafiken på Västkustbanan fick stoppas under flera dygn, många
fastigheter fick stora skador av vattnet och många vägar stängdes
av. Även en del mindre ras inträffade.
Även stormen Gudrun 2005 och stormen Per 2007 orsakade
omfattande ekonomiska skador och konsekvenser, t.ex. på skog,
vägar, järnvägar, el- och telenät.

Olyckor som leder till miljöskador
Kunskaperna om olyckornas miljöpåverkan och uppföljningen
av miljöeffekterna till följd av olyckor är generellt sett bristfälliga. Spridningen av giftiga ämnen vid bränder till luften eller via
släckvatten till grund- och ytvatten är t.ex. otillräckligt undersökt, men kan vara ett potentiellt miljöproblem.
Omkring 27 000 bränder inträffar i landet varje år. Under senare
tid har särskild uppmärksamhet riktats mot brändernas roll för
bildandet eller spridningen av en rad särskilt farliga miljögifter,
t.ex. dioxiner, bromerade flamskyddsmedel och vissa långlivade
organiska ämnen som anrikas i miljön. Enligt studier utförda
av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) bedöms partikelbildningen från bränder vara av samma storleksordning som
motsvarande utsläpp av stoft från vägtrafik och stationära anläggningar. Det stora antalet utsläpp av olika ämnen kan innebära
skador på olika vattenmiljöer. Många utsläpp från olyckor hamnar i avlopps- och dagvattensystemen och leds därifrån vidare till
recipienter och reningsverk. Utsläpp som sprider sig till grundoch ytvattentäkter kan ha både en mycket stor akut påverkan på
den lokala vattenförsörjningen och påverka den framtida grundvattenförsörjningen.
Antalet räddningsinsatser till följd av utsläpp av farliga ämnen är
i genomsnitt ca 2 000 per år. Trenden var minskande under perioden 1996 till 2003. Efter 2003 har utsläppen ökat, och under 2008
inrapporterades 2 480 utsläpp av räddningstjänsten. Av detta går
dock inte att dra slutsatser om utvecklingen av miljöskadorna,
eftersom miljöskadors storlek och påverkan beror på om och hur
spridningen skett till miljön, vilket ämne det handlar om och huruvida det genomförts skadebegränsande åtgärder som minskat
spridningen av förorenande ämnen.
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Enskilda olyckors miljöpåverkan är ofta begränsad sedd i relation
till samhällets totala miljöpåverkan. Däremot kan påverkan i
flera avseenden vara betydande sedd från ett lokalt perspektiv.
Så skedde t.ex. vid en kemikalieolycka på Kemira kemi AB 2005
utanför Helsingborg, då 16 300 ton svavelsyra rann ut och bildade
giftig gas som spred sig ca 10 km från industriområdet.
Stora oljeutsläpp till havs, stora kemikalieolyckor, översvämningar,
stora bränder och stormar, som stormen Gudrun, kan ha en betydande påverkan på den lokala eller regionala miljösituationen.
Djur- och växtarter med en mycket begränsad geografisk spridning är särskilt hotade vid denna typ av olyckor.
Under perioden 1998-2008 varierade antalet upptäckta oljeutsläpp
till havs i svenska vatten mellan ca 200 och 400. Antalet oljeutsläpp minskade under 1998-2001, men har därefter visat på en
ökning. Under 2008 konstaterades 315 oljeutsläpp. Det senaste
oljeutsläppet i svenska vatten där större mängder olja kom ut i
vattenmassan var 2003, efter en kollision mellan två fartyg utanför Bornholm. Antalet utsläpp av olja på land varierar från två till
tio per år. Även omfattningen av utsläppen varierar.
Utsläpp av farliga ämnen kan också bli följden av en trafikolycka,
exempelvis där en tankbil är inblandad. Detta skedde t.ex. 2005
strax söder om Falkenberg i samband med en olycka mellan en
tankbil och flera personbilar, då brandfarlig vätska rann ut och
bl.a. orsakade en brand.

Olyckor inom EU
Olyckor och skador utgör ett stort folkhälsoproblem inom EU,
vilket bl.a. framgår av följande siffror:
•

Varje år dör ungefär 235 000 invånare i EU:s medlemsländer
till följd av oavsiktliga (olycksfall) eller avsiktliga skador (våld,
suicid). Efter hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och luftvägssjukdomar är skador den fjärde mest vanligt förekommande
dödsorsaken i medlemsstaterna.

•

Hos barn, ungdomar och unga vuxna är olycksfall och skador
den främsta dödsorsaken.

•

Många av dem som överlevt svåra skador får livslånga funktionsnedsättningar. Olycksfall och skador är den huvudsakliga
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orsaken till kroniska funktionshinder hos unga människor,
som förlorar många levnadsår med god hälsa.
•

Ca 42 miljoner sjukhusvistelser, varav 6,8 miljoner, motsvarande 11 procent, beror på skador.

•

Skador utgör en mycket stor ekonomisk belastning för hälsooch välfärdssystemen. De ligger till grund för ca 20 procent
av all sjukfrånvaro och utgör en väsentlig orsak till minskad
produktivitet.

Enbart medicinska kostnader uppgår inom EU till 150 miljarder
kronor varje år. För närvarande varierar den personskaderelaterade dödligheten inom EU:s medlemsstater från omkring 28
dödsfall per 100 000 invånare i Storbritannien och Nederländerna,
till över 120 dödsfall per 100 000 invånare i de baltiska länderna.
Årligen skulle 100 000 liv kunna räddas om alla medlemsstater
uppnår den nivå som länderna med lägsta skadedödlighet har för
närvarande. En jämförelse mellan EU:s medlemsstater visar att
Sverige rankas som ett av de länder som har lägst antal döda och
inlagda på sjukhus till följd av skador i trafiken och arbetslivet.
När det gäller döda eller vårdade personer på sjukhus till följd av
skador inom hem- och fritidssektorn ligger dock Sverige över EU:s
genomsnitt (se tabell nedan).

SEKTOR

ANTAL SKADEDÖDA I SVERIGE

ANTAL SKADEDÖDA I EU

Arbete

0,7

1,5

Trafik

5,0

10,0

Hem- och fritid

26,0

22,0

Totalt

40,9

45,4

Tabell 3. Antal dödsfall till följd av skador per 100 000 invånare i Sverige respektive EU indelat i sektorer
Källa: EU-kommissionen, Injuries in the European union, Statistics Summary 2003-2005, Austria
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Bilaga 4 Kriser och extraordinära händelser 1998-2008
Nedan redogörs för ett antal exempel på extraordinära händelser
i och utanför Sverige under den senaste tioårsperioden, dvs.
perioden 1998-2008. Ett antal händelser som inträffade före 1998
har naturligtvis också påverkat utvecklingen inom samhällsskydd
och beredskap, t.ex. mordet på statsminister Olof Palme 1986,
Tjernobylolyckan 1986 och Estonias förlisning 1994.

Diskoteksbranden i Göteborg 1998
I samband med en brand i ett ungdomsdiskotek i Göteborg omkom 63 personer och 214 personer fördes till sjukhus. När branden utbröt fanns det uppskattningsvis ca 340-400 personer i lokalen, och utrymningsvägarna var dimensionerade för maximalt
150 personer. Fyra unga män dömdes senare för att de under den
aktuella kvällen hade anlagt en brand i utrymningstrapphuset.

Milleniebuggen 1999
1999, inför millennieskiftet, arbetade myndigheter, företag och
organisationer världen över med att förhindra och lindra den
förmodade millenniebuggen (Y2K). Inom FN inrättades en särskild
projektgrupp för 2000-frågan, International Y2K Cooperation Center. I Sverige var anpassningsarbetet enligt regeringen ett prioriterat arbete, och berörde bl.a. ett hundratal statliga myndigheter
och samtliga kommuner. Många myndigheter, organisationer och
företag hade dygnet runt-beredskap runt jul- och nyårshelgen.
Exempelvis hade Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) en informations-/ledningscentral bemannad under de första dygnen. Inga
större incidenter inträffade dock vid övergången till år 2000.
Den 3 januari år 2000 hade över 130 länder rapporterat till en
FN-stödd databas att allt fungerade normalt inom 11 viktiga samhällssektorer. De fel som trots allt inträffade var så små att de inte
krävde några större motåtgärder.135

135 Hansén D m.fl., I krisen prövas ordningsmakten, 2004
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Göteborgskravallerna 2001
I juni 2001 stod Sverige för första gången värd för ett möte i Europeiska rådet. Samtliga presidenter, premiär- och statsministrar
från EU:s dåvarande 15 länder samt ledarna från de 13 kandidatländerna samlades i Göteborg. George W Bush blev den förste
sittande amerikanska president att besöka Sverige. Under de tre
dagarna protesterade över 50 000 demonstranter. 2 500 poliser,
den största polisinsatsen någonsin i Sverige, stod för ordningen.136
Vid några tillfällen urartade demonstrationerna och slutade i
upplopp. Fönsterrutor krossades, möbler eldades upp och sten
kastades på polisen. Sammanlagt under de tre dagarna skadades
enligt uppgift ett 50-tal poliser och ett 80-tal demonstranter.
Tre personer skottskadades och en kritisk debatt uppstod efter
händelserna. Efter Göteborgskravallerna tillsatte regeringen en
särskild kommitté som såg över hur polisen skulle kunna förbättra arbetet med att säkra ordningen, förbättra arbetsmiljön för
poliser, värna demonstrationsfriheten och stärka enskilda personers rättstrygghet vid stora evenemang. Efter det har polisen
utvecklat och förändrat sina arbetsmetoder och arbetar numera
enligt ”särskild polistaktik”.137

Terroristattackerna i USA den 11 september 2001
Den 11 september 2001 genomfördes terroristattackerna i USA.
Denna stora händelse kom att påverka svensk krisberedskap i stor
utsträckning. Exempelvis föranledde attacken den s.k. ”11 september-utredningen”138 och utredningen ”Polisens behov av stöd i
samband med terrorismbekämpning”.139 Dessutom föreslogs i en
proposition (prop. 2005/06:111) en ny lag, som infördes 2006 och
som gav polisen vissa utökade möjligheter att begära stöd från
Försvarsmakten vid terrorismbekämpning samt fastställde att en
sådan stödinsats ska stå under direkt ledning av polisen och enligt
huvudregeln får begäras endast efter regeringens medgivande.140

136 www.sr.se, Göteborgskravallerna, 2007-11-25
137 www.polisen.se, Bakgrund särskild polistaktik, 2009-05-26
138 SOU 2003:32, Vår beredskap efter den 11 september, Betänkande av 11-septemberutredningen
139 SOU 2005:70, Polisens behov av stöd i samband med terroristbekämpning, Stödutredningen
140 Proposition (2005/06:111), Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning, s
1, lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning
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Elavbrott i Kista 2002
Den 29 maj 2002 uppstod ett jordfel på en kabel en kabeltunnel i
Akalla, vilket skapade en kabelbrand som i sin tur fick betydande
konsekvenser för delar av Stockholm. En brand i samma tunnel
hade inträffat redan 2001141, men denna gång var det värre eftersom så många som 36 högspänningskablar och ett antal tele- och
datakablar slogs ut. Totalt blev ca 50 000 av Birka Energis kunder
utan el, dvs. både personer och företag med sammanlagt 30 000
anställda i nordvästra Stockholm. De flesta fick vänta i mer än 48
timmar på att få elen tillbaka. Datoriserade system hos företag
och förvaltningar slutade att fungera. Kommunikationen blev
begränsad då tv- och radioapparater och både fast och mobil telefoni slogs ut. Tunnelbanan stannade, människor fastade i hissar,
trafikbelysning slocknade, vatten och avlopp stannade, livsmedel
och mat (både i affärer och hos privatpersoner) förstördes, kodlås
för dörrar och garageportar samt trygghetslarm för äldre slutade
att fungera med mera.142

Elavbrott i södra Sverige 2003
Det hittills näst största elavbrottet i Sverige drabbade södra Sverige och östra Danmark 2003. Uppskattningsvis drabbades ca 1-2
miljoner abonnenter. Ett stamnät gick ned på grund av en kortslutning i ett ställverk utanför Varberg. I kombination med detta
inträffade ett automatstopp i Oskarshamns kärnkraftsverk. Även
Ringhals kärnkraftverk påverkades. Efter två timmar var strömmen tillbaka. Även telefontrafiken påverkades. SOS kunde snabbt
styra om sitt larmnummer till andra centraler.

Mordet på utrikesminister Anna Lindh 2003
I september 2003, fyra dagar före folkomröstningen om Sveriges
deltagande i EMU (Europeiska Monetära Unionen) samt införande
av euron som valuta, attackerades utrikesminister Anna Lindh,
som var utan livvaktsskydd, av en knivbeväpnad man på NK:s

141 Den 11 mars 2001 spred sig en brand i en kabel till omkringliggande kablar i en kabeltunnel i Akalla, vilket ledde till elavbrott i åtta stadsdelar som varade som mest i 37
timmar
142 Deverell E, Elavbrottet i Kista den 29-31 maj 2002: Organisatorisk och interorganisatorisk inlärning i kris, Försvarshögskolan, 2004, s 6ff
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varuhus i Stockholm.143 Klockan 05.29 den 11 september avled
Anna Lindh av sina skador. Nyheten spreds snabbt över världen.
Vid Statsrådsberedningen och Utrikesdepartementet hanterades
krisen av många personer som själva var direkt personligen
berörda. En kommun har angett att de aktiverade sin krisledningsnämnd i anslutning till mordet.144 Svenska myndigheters
förmåga att hantera en händelse med stort svenskt och internationellt intresse sattes på prov. Mediernas intresse fokuserade på
säkerhetstjänsten, polisarbetet och det ökade medietrycket på
Regeringskansliet.145 Säkerhetspolisen blev bl.a. ifrågasatta för
sin bedömning av hotbilden gentemot utrikesministern.146 Vissa
journalister var dessutom kritiska mot regeringen för det långa
uppehållet mellan utrikesministerns död och det officiella meddelandet.147 Erfarenheterna efter mordet på Olof Palme kan ha haft
påverkan på hur man agerade efter mordet på Anna Lindh.148

Tsunamikatastrofen 2004
Den 26 december år 2004 gled den indiska kontinentalplattan
ned under den burmesiska och orsakade en av historiens värsta
havsvågor, en tsunami. På grunt vatten pressades vågorna upp
till 20-30 meter och sköljde in över kustområdena runt Indiska
oceanen.149 Sammanlagt beräknas mer än 230 000 människor i ett
tiotal länder ha omkommit i katastrofen. 543 svenskar omkom
(i Thailand och Sri Lanka), varav 140 barn. Nästan alla svenska
dödsoffer krävdes i Khao Lak i Thailand.150 I Sverige påverkade
händelsen samtliga samhällsnivåer. Kommuner och landsting
betecknade händelsen som extraordinär och flera kallade in sina
krisledningsnämnder.151 På nationell nivå påverkades ett stort

143 Larsson L, Ministermordet – En studie om myndigheternas kommunikation vid attentatet mot Anna Lindh, KBM:s temaserie 2004:4, s 15 ff
144 Krisberedskapsmyndigheten, Kommunernas krishanteringsförmåga 2003, KBM: Regeringsrapport/PM, s 1
145 Larsson L, Ministermordet – En studie om myndigheternas kommunikation vid attentatet mot Anna Lindh, KBM:s temaserie 2004:4s 37 och s 53
146 Beckman L m.fl., Demokratin och mordet på Anna Lindh, KBM:s temaserie 2003:6, s 15
147 Allmänhetens Pressombudsman (PO), Pressens Opinionsnämnd (PON), Årsberättelser
2003, s 4
148 Olsson S, Så fungerar författningen vid kriser – En studie av hur statsmakterna hanterat
morden på Olof Palme och Anna Lindh, KBM:s temaserie 2006:3, s 8
149 http://www.nyteknik.se, Nya data skvallrar om tsunami, 2008-10-31
150 http://www.svt.se, Tsunamins branta profil blev katastrofal, 2009-11-11
151 Krisberedskapsmyndigheten, Uppföljning av kommunernas krishanteringsförmåga
2004, KBM, s 1

Bilaga 4 - Kriser och extraordinära händelser 1998-2008 135

antal myndigheter, ett flertal departement och regeringen.152 Att
den svenska regeringens hantering av tsunamikatastrofen kritiserades berodde bl.a. på det sätt man agerade på under de första
dygnen efter tsunami,153 problematik kring tolkningen av statens
ansvar för medborgare utomlands samt på jämförelser med t.ex.
den italienska hanteringen.154
Tsunamikatastrofen genererade ett stort antal utredningar om
och utvärderingar155 av det svenska krishanteringssystemet, och
det har sedan dess skett ett flertal förändringar. I januari 2005
inrättade regeringen Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen för att bl.a. stödja dem som på olika sätt drabbades av katastrofen i Sydostasien.156 År 2005 bildades enheten för
beredskap och analys (EBA) i Statsrådsberedningen och i oktober
2007 presenterades ytterligare förslag till utveckling av krisberedskapen i Regeringskansliet. Förslagen innebar bl.a. en tydligare
roll och ett klarare ansvar för Statsrådsberedningen avseende krishantering, uppgifter för ett nytt krishanteringskansli i Statsrådsberedningen, förtydligande av departementens krishanteringsförmåga, samordningsformer i Regeringskansliet samt samverkan
med myndigheter under kriser. I enlighet med utredningens förslag inrättades Kansliet för krishantering i statsrådsberedningen i
mars 2008.157
Som en direkt följd av tsunamikatastrofen, trädde den 1 april
2005 lagen (2005:130) om dödförklaring i kraft. Den nya lagen
innebär i korthet bl.a. att om det är utrett att en försvunnen är
död, får han eller hon dödförklaras omedelbart utan väntetid.158

152 Hansén D, ”Den svenska hanteringen av tsunamikatastrofen: fokus på Regeringskansliet” i Expertrapporter från 2005 års katastrofkommission, SOU 2005:104 Sverige och
tsunamin: granskning och förslag, s 21-77
153 Daléus P, Flodvågskatastrofen: massmedias och myndigheters framställningar av
hanteringen, expertrapport till 2005 års katastrofkommission, SOU 2005:104 Sverige och
tsunamin
154 Narby P, Europeiska krishanteringssystem: För- och nackdelar med institutionella arrangemang, opublicerad rapport, CRISMART, Försvarshögskolan, 2009, s 4
155 SOU 2005:104, Sverige och tsunamin - granskning och förslag, huvudrapport från 2005
års katastrofkommission
156 Rådet inrättades som en kommitté och ombildades den 1 september 2005 till en enhet
inom Styrelsen för psykologiskt försvar
157 Lundgren J, Krishantering i Sverige, En rapport för Försvarsdepartementet inom projektet ”Europeiska krishanteringssystem, bilaga 2, Försvarshögskolan, 2009, s 2
158 SOU 2005:60, Efter flodvågen – det första halvåret, Rapport från Rådet för stöd och
samordning efter flodvågskatastrofen, 2005, s 109
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Stormen Gudrun 2005
Den kraftiga stormen i januari 2005 är inte en ovanlig företeelse
i norra Atlanten. De uppmätta vindhastigheterna (vindstyrkor på
42 m/sekund) förekommer dock över Sverige endast vart 30:e-50:e
år. Sju personer omkom i olyckor under stormnatten. Till och
med januari 2006 hade ytterligare 11 personer dött i samband
med uppröjningsarbetet. Stormen orsakade sällsynt stora skador
på skog, vägar, järnvägar, el- och telenät och skapade mycket stor
förödelse i de kommuner som drabbades. Mängden stormfälld
skog motsvarade hela 1900-talets samlade stormfällning (dvs.
150 miljoner träd) eller en årsavverkning i hela Sverige. Totalt
uppskattas de merkostnader som stormen innebar för näringsliv
och offentlig sektor till ca 20-30 miljarder kronor, varav skador på
skogen stod för den absoluta merparten.159 Av dessa stod kommuner och landsting för ca 250 miljoner kronor.160
2000 mil elledningar skadades, 730 000 abonnenter blev utan el
och 300 000 abonnenter blev utan telefon under stormnatten, vilket innebar att många fick leva under förhållandevis enkla livsbetingelser under flera veckors tid. På vissa håll slogs i princip alla
viktiga samhällsfunktioner ut kortvarigt, och beroendet av el för
transporter och kommunikation, liksom framkomlighet på vägar
och järnvägar, blev mycket tydligt. Bristen på vissa resurser som
röjningspersonal, linjemontörer och elverk, visade hur Sveriges
kapacitet att hantera konsekvenserna av en storm som omfattar
ett 40-tal kommuner överskreds.
Krishanteringsarbetet vid stormen Gudrun omfattade bl.a. privata
och offentliga aktörer, kommunal, regional och statlig nivå, tjänstemän och politiker. Dåvarande infrastruktur- och skogsministern
startade t.ex. en statssekreterargrupp för att underlätta koordineringen mellan departement och berörda aktörer, t.ex. skogsindustrin, skogsägarna och fackliga representanter.161 I kommunerna
hjälpte dessutom många frivilliga personer till. Många av de aktörer som involverades i hanteringen av Gudrun var eller hade varit
engagerade i hanteringen av tsunamikatastrofen.162 Gudrun ledde
159 Sveriges kommuner och landsting, Storm – krishantering i kommuner och landsting
som drabbats av stormen Gudrun, 2005, s 1 och 15 samt Narby P, Stormen Gudrun: En
pilotstudie, opublicerad rapport, CRISMART, Försvarshögskolan, 2007, s 2
160 Sveriges Kommuner och Landsting, Storm – krishantering i kommuner och landsting
som drabbats av stormen Gudrun, 2005, s 6
161 Ibid
162 Narby P, Stormen Gudrun: En pilotstudie, opublicerad rapport, CRISMART, Försvarshögskolan, 2007, s 1
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till en omfattande aktivering av många krisledningsnämnder, då
man bl.a. tog över ledningsansvaret vid 26 tillfällen.163 Gudrun var
också den enda händelsen under 2005 då krisledningsnämnder
tog över ansvaret från andra nämnder i kommunerna.164 Många
kommuner valde dock att inte aktivera krisledningsnämnderna.
Det skapades i stället ad hoc-mässiga strukturer i kommunerna
som bidrog till ett närmare samarbete mellan politiker och tjänste
män i krisledningen.165 Vissa kommuner ansåg att det fanns behov
av att på ett legitimt sätt kunna göra avsteg från ordinarie lagstiftning vid extraordinära händelser, eftersom det under Gudrun
vid många fall var svårt för kommunerna att upprätthålla den
lagstadgade nivån avseende exempelvis skollagen, miljöbalken och
socialtjänstlagen.166

Evakuering av svenskar från Libanon 2006
I juli 2006 utlöstes en storskalig beväpnad konflikt mellan Hizbollah och Israel som varade i 34 dygn. Vid tidpunkten för konflikten
befann sig ett stort antal svenska medborgare och andra personer
med hemvist i Sverige i Libanon. Efter tsunamikatastrofen 2004
hade myndigheterna förberett sig, både enskilt och tillsammans,
för en liknande händelse, bl.a. genom en särskild stödstyrka.167
Regeringen avsatte 100 miljoner kronor för att täcka kostnaderna
för evakueringen. Rikspolisstyrelsen (RPS) ansvarade för upprättandet av listor på hemkomna svenskar från Libanon. Polisen vidarebefordrade uppgifterna till länsstyrelserna som informerade
berörda kommuner. Socialstyrelsen, Luftfartsverket, kommuner
och landsting hade ansvar för mottagandet av de hemvändande
till Sverige.168 I Stockholm ledde också omhändertagandet av
hemvändande från kriget i Libanon till att krisledningsnämnden
aktiverades. Krisledningsnämnden tog dock inte över ansvaret
från annan nämnd.169 Totalt evakuerades 8400 personer.170 Vid
163 Krisberedskapsmyndigheten, Kommunsammanställning 2006, KBM 2006b, s 3
164 Krisberedskapsmyndigheten, KBM sammanställning av respektive läns kommunenkät
avseende den kommunala krisberedskapen 2005, KBM, 2005, s 2
165 Narby P, Stormen Gudrun: En pilotstudie, opublicerad rapport, CRISMART, Försvarshögskolan, 2007, s 1
166 Sveriges kommuner och Landsting, Storm – krishantering i kommuner och landsting
som drabbats av stormen Gudrun, 2005, s 12
167 Socialstyrelsen, Evakueringen av svenska från Libanon 2006, Observatörsstudier i samband med kriget i Libanon sommaren 2006, Kamedo-rapport 92, s 12
168 http://www.regeringen.se, Evakuering från Libanon, 2006-17-08
169 Krisberedskapsmyndigheten, Bilaga – Uppföljning av den kommunala krisberedskapen,
KBM: PM 2006, s 2
170 http://www.regeringen.se, Evakuering från Libanon, 2006-17-08
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evakueringen av svenska medborgare från Libanon hade organisa
tionen förändrats sedan tsunamikatastrofen. Regeringskansliet
var aktivt och erfarenheter och lärdomar från tidigare liknande
händelser användes.171
Med anledning av tsunamikatastrofen 2004 och Libanonkrisen
2006 tillsattes SAKU-kommittén, vilken föreslog att statens ansvar
vid allvarliga kriser och katastrofer utomlands borde lagfästas.
Utredningen remissbehandlades under 2009, och regeringen har
lagt en proposition med förslag om ny lagstiftning.172

Stormen Per 2007
I januari 2007 drabbades Götaland ännu en gång av en svår storm,
stormen Per. Byvindarna och medelvinden var nu dock i genomsnitt 2-4 m/s lägre än vid stormen Gudrun. De kraftigaste byvindarna uppmättes på Hanö med 40 m/s. I inlandet låg den maximala byvinden på strax under 30 m/s i Växjö och Tomtabacken.
Stormen Per krävde 5 dödsoffer och fällde omkring 16 miljoner
m³ skog. Till följd av stormen beräknas sammanlagt 440 000
elkunder ha blivit utan el under kortare eller längre tid. Längsta
avbrottstiden var ca 10 dygn. Som mest drabbades 37 000 abonnenter av teleavbrott vid samma tillfälle.
Stormen Per aktiverade flera kommuners krisledningsnämnder173
och diskussioner uppstod dels om elbolagens och telebolagens
leverans- och kostnadsansvar, dels om kommunernas kostnader
vid extraordinära händelser.174

171 Narby P, Europeiska krishanteringssystem: För- och nackdelar med institutionella arrangemang, opublicerad rapport, CRISMART, Försvarshögskolan, 2009, s 5
172 http://www.regeringen.se, Statens ansvar för att bistå svenskar vid kris- och katastrofsituationer utomlands, 2009-11-26
173 Osby kommun, Stormen Per, Kommunstyrelsen, 2007-01-24, s 33
174 Sveriges Kommuner och Landsting, Storm – krishantering i kommuner och landsting
som drabbats av stormen Gudrun, 2005, s 7
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