
Kommundirektörs-
föreningen



Våra mål med våra dragningar

• Stärka vår samlade förmåga

• Ge dig en boost och pepp

• Ge goda och konkreta exempel

• Stärka vår förmåga att ”tala med 
en röst”

• Diskursförflyttning från 
”statscentrerat” till ”gemensamt”

• Hantering av ”the aftermath”

• Disclaimer: Vi har mycket att säga 
så vi kommer tala fort ☺







Upplägg

• Säkerhetsdiskursen och hur den 
förändrats över tid

• Krasch Course i totalförsvar

• Reflektion kring den svenska 
förvaltningsmodellen och dess 
tillämpning
• Ledning

• Styrning

• Organisering

• Vad vi borde göra

• Goda exempel (Uppsala och Jönköping)



Krisberedskap, civilt 
försvar och totalförsvar





Vad är det vi ska 
försvara och 

skydda?



Bild som utgör en tolkning på delmängderna i totalförsvar. Bilden är tolkad med stöd av Försvarsmaktens och Myndigheten för samhällsskydd och 

Beredskaps publikation ”Sverige kommer att möta utmaningarna” (2016) samt med stöd av Regeringens beskrivning av ”militärt försvar”. 



Bild på tolkningen av hur psykologiskt försvar och krisberedskap interagerar och ingår i delmängderna civilt försvar samt militärt försvar och lägger grunden för totalförsvaret. Bilden beskriver 

även hur krisberedskap utgör grunden för förmågan att hantera samhällsstörningar över hela hotskalan.









Systemet -
ledning, styrning 
och organisering











Ledning och styrning i 
praktiken?

Ledarskap

Komplexitet och riskaptit



”Äsch du har bara 
tur när du tänker”

Ledarskap vid 
komplexitet



”Victory awaits him, who has everything in 
order – luck we call it. Defeat is definitely 
due for him, who has neglected to take the 
necessary precautions – bad luck we call it.”

Roar Amundsen – först på sydpolen



”Den som inte diskar slår inte heller sönder 
några glas…”

Maria Ågren i AD: Jag litade på min säkerhetschef (lag-avtal.se)
”Kollegerna gillrade nästan en fälla för Maria Ågren” (lag-
avtal.se)

Riskaptit regleras 
av kunskaper, 
erfarenheter, 
omdöme och 

vilja att ta ansvar

https://www.lag-avtal.se/arbetsdomstolen-avskedande/maria-agren-i-ad-jag-litade-pa-min-sakerhetschef/1478872
https://www.lag-avtal.se/arbetsdomstolen/kollegerna-gillrade-nastan-en-falla-for-maria-agren/1530784


Riskaptit regleras 
av kunskaper, 
erfarenheter, 

omdöme och vilja 
att ta ansvar

Stanislav Petrov år 2016.





Vad som behöver göras (anpassat budskap till 
kommuner som lyssnar)

• Respektera den svenska förvaltningsmodellen och dess 
beslutsstrukturer

• Öka trycket avseende koordinering med dina grannar 

• Använd era frivilliga/beredskapsgrupper och ert näringsliv (18 
organisationer)

• Utbilda dig och politiken det säkrar det lokala och regionala 
beslutsfattandet

• Utmana säkerhetsdiskursen, vi ska ha planer som är systemorienterade

• (Definiera föreskriftsrätt MSB (civos) Barbro Holmberg utredning)



900



Vänta inte på staten
Handlingskraft

Företräd och ta plats
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