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D
en 6 mars klev du på 
som generaldirektör 
för Myndigheten för 
samhälls skydd och bered-

skap (MSB). Du är en rutinerad 
myndighets chef, med upp drag som 
generaldirektör för Migrations-
verket och Försäkrings kassan och 
senast som riks polis chef. Hur har 
dina första månader sett ut?

– Intressanta! Jag har fått en del 
intryck bekräftade eller förstärkta 
– detta är en myndighet med mycket 
kompetens och vänligt bemötande. 
Den djupa kunskap och den bredd 
som mina nya arbetskamrater på 
MSB har är imponerande. Men ett 
annat intryck är att MSB:s uppdrag 
för många känns lite otydligt, just på 
grund av den bredd av uppdrag som 
myndigheten har.

Vad är viktigt när du kliver på 
ett nytt uppdrag?

– Att känna in, och att bygga på det 
uppdrag man har från  regeringen.

MSB:s uppdrag spänner ju över en 
bredd av områden, med uppgiften 
att – tillsammans med många 
andra – utveckla samhällets 
förmåga att förebygga och hantera 
olyckor och kriser. Vad ser du som 
viktigast för MSB under 2018?

– Under två månader har vi nu 
tillsammans processat några tankar 
som jag tror att man ska formulera 
så här: Vi behöver kraftsamla och 
då är det fyra områden som åter-
kommande sticker ut. Det handlar om 
räddningstjänsten och kommunernas 
arbete med skydd mot olyckor och 

det handlar om informations- och 
cybersäkerhet, men sedan handlar 
det förstås också om det systematiska 
arbetet – att utveckla krisberedskapen 
och planeringen av ett modernt civilt 
försvar, som ju också bygger på kris-
beredskapen.

Den 28 maj drog den årliga Kris-
beredskaps veckan igång, där ni 
i år samtidigt skickar information 
till 4,8 miljoner hushåll i form av 
skriften ”Om krisen eller kriget 
kommer”. Vad hoppas du att en 
vecka med fokus på krishantering 
ska bidra till, och hur förberedd är 
gemene man på en kris?

– Jag hoppas att kampanjen ska 
väcka diskussion och att fler ska få 
intresse för sin egen beredskap; hur 
man kan bidra till samhällets säker-
het genom att ha tänkt igenom hur 
det kan bli om strömmen går eller 
tillvaron vänds upp och ned på annat 

sätt. Dessutom hoppas jag att fler 
passar på att informera och diskutera 
– kommunen med sina invånare, 
företag med sina anställda, föreningar 
med sina medlemmar, skolor med 
sina elever. Jag tror uppriktigt sagt att 
många familjer inte har så stor bered-
skap, men att intresset ökar. Många 
– nio av tio – är beredda att hjälpa till 
vid en kris eller olycka, och vill ta ett 

ansvar för sin beredskap, men de vet 
ofta inte hur.

Som rikspolischef under Polisens 
största omorganisation på flera 
decennier hamnade du ofta i het-
luften och var stundtals ifrågasatt. 
Kan det ligga dig i fatet?

– Vet du, det där var faktiskt en av 
de första frågorna jag fick när jag klev 
in på MSB för att presentera mig för 
mina blivande arbetskamrater – och 
jag är glad att någon vågade ställa 
den frågan. Det vore dumt att blunda 
för att man tar med sig sitt förflutna 
in på en ny arbetsplats, på gott och 
ont. Jag är ju inte rädd för att vara 
tydlig och stå upp för en sak, bara jag 
bottnar i sakfrågan. Jag har för avsikt 
att göra vad jag kan för att bidra till 
att synliggöra MSB. Det är mitt upp-
drag, och då finns det antagligen både 
för- och nackdelar med att ha varit 
i hetluften tidigare.

Fram till den 31 maj har du haft 
överdirektör Nils Svartz med 
i styret. Kommer han att ersättas?

– Det är regeringens sak att avgöra 
om den vill utse en överdirektör, men 
jag har uttryckt önskemål om att få 
en ersättare till Nils – det behövs en 
kompetent överdirektör för MSB, vi 
har kolossalt mycket att göra även de 
kommande åren! //

TEXT JENNY PERSSON

Den 6 mars tog förre 
rikspolischefen Dan 
Eliasson över rodret 
för Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskap. Nu ser 
han fram emot att 
vara med och kraft-
samla för Sverige.

Det vore dumt att blunda för att 
man tar med sig sitt förflutna in på 
en ny arbetsplats, på gott och ont.

Hetluften har både 
för- och nackdelar
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