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I Ledare I Ledarredaktionen mater krisf orskaren Sara Bondesson

Vilka har fbrutsattningar att 
klara en langvarig karantan? 
N

ar LT:s ledarre
daktion nar kris
forskaren Sara 
Bondesson pa 

Farsvarshagskolan i Stock
holm rullar en av de storsta 
krisema sedan andra 
varldskriget ut framfor oss 
pa vara skarmar och ge
nom alla nyhetskanaler. 

Det som for bara nagra 
veckor sedan var nyhetsin
slag fran ett land langt bort 
blev valdigt snart ett direkt 
hot mot var och en av oss. 

Coronavirusets framfart i 
varlden har kravt en blixt
snabb krishantering fran 
regering saval som regio
ner och kommuner. 
Hur ser du pa dagens kris
beredskap vad gall er 
coronaviruset? 

- Givet forutsattningarna
som de ser ut idag sa ar 
min bedamning att ansva
riga politiker och myndig
heter verkar gara ett gott 
jobb. De tar sitt ansvar, fat
tar tuffa beslut, kommuni
cerar dagligen med allman
hctcn och vcrkar sarnvcrka 
tatt med varandra. Men det 
ar forst senare nar vi barjar 
utreda och forska pa detta 
ordentligt, som det kom
mer ga att uttala sig mer sa
kert. 

Daremot poangterar Bon
desson att det inte gar att 
sarskilja regeringens kris
hantering fran de radande 
forutsattningama som har 
vuxit fram de senaste de
cenniema. 

- Vi har de senaste de
cenniema haft en nyliberal 
trend med privatiseringar 
av viss samhallsviktig 
verksamhet och i linje med 
det, ett olyckligt "just in ti
me-system" aven inom 
varden. I en sadan har si
tuation skapar det akut 
brist pa bade personal, ut
rustning och vardplatser. 
Lagg dar till en nedrust
ning av totalforsvaret pa 
80-och 90-talet och dar
med ocksa nedrustning av
viktiga beredskapslager,
exempelvis intensivvards
platser som fanns i hagre
utstrackning tidigare men
nu avvecklats. Och slutli
gen, forvaltningssystemet
som Sverige vilar pa.
Pa vilket satt skiljer sig
den bar krisen fran andra
samballskriser du bar
studerat?

- Detta ar en unik han
delse da den innefattar 
precis alla. Alla nivaer, alla 
sektorer, hela allmanhet
en. Alla ar antingen paver
kade privat eller i sin pro
fessionella verksamhet. 
Detta ar nytt jamfort med 
tidigare kriser som skogs-

Vi kan tydligt se att under
liggande ojamlika strukturer 
och maktordningar spelar roll 
aven i en till synes "jamlik" kris 
som tycks drabba alla lika. Sara 

Bondesson. Sara Bondesson 

brander eller terroratten
tat. Det kraver da en helt 
ny niva av samverkan, och 
samvcrkan ar rcdan svart 
och utmanande. A andra 
sidan kanske det ocksa mo
biliserar folk att faktiskt 
lagga manken till. Att lagga 
meningsskiljaktigheter och 
tidigare konflikter at sidan 
och forsaka lasa detta till
sammans. 
Det svenska krisbered
skapssystemet ar lite sna
rigt att forsta sig pa. Vill du 
forklara det for LT:s lasa
re? 

- Det svenska krisbered
skapssystemet bygger pa 
att sjalvstandiga sidoord
nade myndigheter och 
sjalvstandiga kommuner 
och regioner agerar utifran 
ansvars, likhets- och nar
hetsprincipen. Det betyder 
att i majligaste man ska 
verksamhet organiseras ut
ifran hur den vanligtvis ar 
organiserad och att varje 
organisation eller aktar tar 
ansvar for sin egen verk
samhet aven i kris. 
Vad betyder det i prakti
ken? 

- Det betyder till exem
pel att vi inte har nagon 
majlighet att inratta un
dantagslagstiftning. Vi har 
ett forvaltningssystem ut
an ministerstyre och vi har 
ett regelverk som gar att 
regeringen maste fatta be
slut mer eller mindre i van
lig ordning aven i en kris. 
Sa det kan ibland ga lite 
tragare med beslutsfattan
det och de snabba atgar
dema jamfort med andra 
lander. 

Vart forvaltningssystem 
gar darfor att svenska poli
tiker har lite mindre hand
lingsutrymme an ministrar 

i andra lander, som utifran 
hur deras politiska system 
ar uppbyggda, lattare kan 
ga cmot cxpcrtmyndighc 
ternas rekommendationer. 
Det ser vi nu da vissa lan
der infort granskontroller 
trots att det inte alls verkar 
vara en effektiv atgard, 
menar Bondesson. 
Vad ar kommunernas roll 
just nu? 

- Jag tanker rnig att de
behaver vara proaktiva for 
att kunna ta sitt geografis
ka ornradesansvar sa att 
samhallsviktig ver ksamhet 
inom kommunen ska kun
na uppratthallas. Samti
digt behaver de forbereda 
for eventuella ytterligare 
atgarder som stangning av 
forskolor och speciallas
ningar for barnomsorg till 
personal inom samhalls
viktig verksamhet. Kom
munema ansvarar ocksa 
for att de som behaver 
samverka inom kommun
en gar det. 
Ar du nagot du saknar i 
atgarderna kring 
coronakrisen? 

- Det jag an sa
lange saknat i atgar
dema ar analysen av 
de mer indirekta 
ojamlikheter vi ser i 
Sverige idag. Har 
har kommunema 
ett stort ansvar. 
Men jag ser att det 
borjar komma nu i 
nyhetsrapportering
en att flera kommun
er barjar forbereda 
extrainsatser for ut
satta grupper, sasom 

Lovisa 

Arvidsson 
lovisa.arvidsson@mittmedia.se 

barn i fattiga familjer som 
behaver fortsatt lunchtill
gang ell er inte har internet 
hemma. Bra att det verkar 
vara pa gang i flera kom
muner! 
Du bar tidigare forskat pa 
ojamlikhet i relation till 
vilka som drabbas av kri
ser. Hur kan vi titta pa 
coronakrisen ur ett jamlik
betsperspektiv? 

- Vi kan tydligt se att un
derliggande ojamlika 
strukturer och maktord
ningar spelar roll aven i en 
till synes "jamlik" kris som 
tycks drabba alla lika. Jag 
tycker det ar dags att fun

dera mer pa vilka grupper 
som har forutsattningama 
att klara av en langvarig 
karantan. De ar med stors
ta sannolikhet familjer 
med ekonomi nog att ha 
flera datorer hemma och 
intemetuppkoppling, eko
norni nog att klara fler mal
tider hemma. De har mar
ginaler for att sparande gar 
upp i rak, kanske ager bil 
for att slippa aka kollck 
tivt, och saklart familjer 
som inte praglas av vald el
ler rnissbruk. 

Sara Bondesson talar om 
att det fran tidigare forsk
ning ar kant att mans vald 
mot kvinnor och barn akar 
i stressade krissituationer, 
nagot man ocksa kunnat se 
under coronakrisens forsta 
skede i Kina. 

Men det finns aven fler 
indirekta riskgrupper som 
kan drabbas hart av krisen. 
Bondesson namner dys
funktionella familjer, fatti
ga, ensamstaende familjer 
med dalig ekonomi och 

kanske samre 
anstfill
nings
trygghet. 

I regel ar det de lagbetal
da jobben som ryker forst 
nar ekonomin stortar un
der en kris. Andra utsatta 
grupper ar personer som 
bor pa LSS-boenden, for
varsintagna, hemlosa och 
EU-migranter, som redan 
ar sarbara och utsatta 
grupper och under en kris 
som coronapandemin ris
kerar att bli an mer utsatta. 
Har har kommunema ett 
stort ansvar att barja pla
nera for sarskilda stodin
satser, anser Bondesson. 
Mycket av kommunikatio
nen kring corona leddes 
initialt av Folkbalsomyn
digbeten. Hur bor balan
sen vara mellan expertis 
ocb politiker under en pa
gaende kris? 

- Det har ar en fraga som
diskuteras bland annat av 
statsvetare och forskare 
som sysslar med politisk 
teori. Jag tror man behaver 
skilja pa expertrekommen
dationer utifran vissa spe
cifika expertomraden, som 
cxcmpclvis srnittskydd, 
och vad som ar politiska 
beslut som ligger pa en 
hagre niva. 

Srnittskyddsexperter ar 
bra pa att bed a ma risker 
for smitta men de kanske 
ar sarnre skickade att be
dama ekonomiska konse
kvenser eller paverkan 
som olika atgarder har pa 
vara demokratiska rattig
heter pa langre sikt, menar 
Sara Bondesson. 

Har har politiker ett an
svar att balansera helhets
bilden och fatta beslut ba
serat dels pa vad experter 
inom vissa ornraden sager, 
till exempel srnittskydds
experter som nu under 
coronakrisen, men ocksa 
baserat pa vilka avriga mo
raliska varden som man 
hall er for viktiga. 

- Jag kan tycka i sak att
balansen ar bra just nu, 
sett till vilka atgarder som 
beslutats om, sa vitt jag 
kan bedama. Men daremot 
kanske det skulle kunna 
vara en poang rent kris
kommunikativt om Stefan 
Lafven och ansvariga mi
nistrar kommunicerade 
mer vad det ar for olika 
varden de balanserar i sitt 
beslutsfattande, for att aka 
transparensen, och inte 
enbart hanvisa till expert
myndighetemas rekom
mendationer. 

Sara Bondesson iir statsve
tare, bitriidande lektor pa 
Forsvarshbgskolan samt 
medforfattare till boken 
''Att samverka i kris: Vanli
ga miinniskor i ovanliga si

tuationer". 




