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Sammanfattning	

Bakgrund: Människor drabbade av naturrelaterade katastrofer fortsätter att stiga i antal 
tillsammans med de kostnader som följer i katastrofernas spår. Skadorna fördelas 
ojämnt mellan länder och samhällsgrupper och utgör både ett humanitärt problem och 
en fråga om ojämlikhet. Att reducera risker är därmed en förutsättning för att uppnå 
hållbar utveckling. Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015-2030 talar om 
vikten av att riskhantering baseras på en förståelse av risker. Risk- och sårbarhetsanalys 
(RSA) är ett verktyg för att skapa förståelse av risker och åtgärder att vidta för att 
reducera dessa. Stöd till att utveckla processer för analys av risker och sårbarheter har 
identifierats som komparativa fördelar för svenskt bistånd inom de internationella 
kapacitetsutvecklingsinsatser som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) bedriver. Trots förekomsten av erfarenheter, lagstöd och vägledningar saknas i 
större omfattning studier av hur arbetet genomförs och utnyttjas. Forskning om 
olycksinsatsplanering pekar ut själva processen som viktigare än de planer som 
produceras. Detta sammantaget visar på ett behov att identifiera viktiga erfarenheter 
från den svenska RSA-processen, erfarenheter som kan informera MSBs 
kapacitetsutvecklingsinsatser inom RSA.  

Syfte: Syftet med studien är att identifiera vad deltagare uppfattar som goda 
erfarenheter av det RSA-arbete som bedrivs av svenska kommuner med fokus på själva 
processen 

Metod: Studien som är av kvalitativ karaktär genomförs med en abduktiv ansats där 
deltagare intervjuas, inspelningar transkriberas och innehållet analyseras med kvalitativ 
innehållsanalys. Som teoretiska utgångspunkter att jämföra studiens empiri används 
Risk Governance, Social Learning och en tillämpning av Design Science. 

Resultatet: Studiens resultat presenteras i form av tema, kategorier och 
underkategorier. På latent nivå härleds temat; lära tillsammans till nytta för ett säkrare 
samhälle, vilket fångar fundamentala tankegångar om att analysarbetet handlar om att 
lära sig mer, att det behöver göras tillsammans och att resultatet behöver komma till 
nytta, allt i en strävan mot ett säkrare samhälle. Det manifesta innehållet presenteras i 
kategorierna; funktionellt lagarbete, lärande och förändring samt främjande strategier 
och arrangemang. Kategorierna består i sin tur upp av tio underkategorier. 

Slutsatser: Bland viktiga slutsatser från arbetet med RSA är betydelsen av att forma 
team av deltagare med varierade roller, kompetens och perspektiv. Vidare att skapa 
forum och miljöer som främjar tillit och ömsesidigt utbyte. Här är samordnarens roll av 
avgörande betydelse. Ytterligare en slutsats är att ta vara på drivkrafter om nytta och 
användbarhet för ett flexibelt genomförande. Behovet av förankring, ägarskap och att 
bygga på vad som redan finns är andra betydelsefulla slutsatser. Vid stöd till nationell 
utveckling av RSA behöver lagstiftnings stimulerande men också hämmande effekter 
beaktas. Hur myndigheters stöd utformas behöver baseras på hur behoven ser ut hos de 
som ska genomföra RSA. 

Nyckelord: Risk- och sårbarhetsanalys, RSA, analysprocess, kapacitetsutveckling, Risk 
Governance, Social Learning, Design Science.   
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Abstract	

Background: People affected by natural related disasters is on rise as well as the cost of 
these disasters. Losses are unevenly distributed between countries and within groups in 
society, thus making this not only a humanitarian challange but also a matter of 
equality. Reducing risk is stated as a prerequisite to gain sustainable development in the 
world. The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 stresses the 
importance of risk management being based on an understanding of disaster risk. Risk- 
and Vulnerability Analysis (RVA) is a tool to support the understanding of risk and 
actions required to reduce risk. In studies, support to development of processes for RVA 
has been identified as a field with comparative advantages for international capacity 
development operations and programs carried out by the Swedish Civil Contingencies 
Agency (MSB). Despite extensive experiences, supporting legislation and available 
guidelines not much research is found on how the work is carried out. Research in the 
field of Emergency Planning point out the planning process to be more important than 
the written plans produced by the same process. The sum of these arguments points out 
the need to explore the experiences of the risk- and vulnerability process, experiences 
that may inform MSB capacity development operations in RVA. 

Purpose: The purpose of this study is to identify what participants regard as good 
experiences of the risk- and vulnerability process carried out by Swedish municipalities. 

Method: This quality study is carried out with an abductive approach and a method 
including interviews with participants, recordings of interviews transcribed and content 
analysed with qualitative content analysis. The theory of the study is grounded in Risk 
Governance, Social Learning and a specific application of Design Science. 

Result: The result of the study is presented in terms of theme, categories and sub-
categories. Latent content is expressed into the theme; Learning Together for the Benefit 
of a Safer Society, thus catching underlying thoughts of the analysis process being about 
to learn more, doing it together, letting the result come to use all for the sake of a safer 
society. The manifest content is presented in the categories; Functional Team Work, 
Learning and Change, and Supporting Strategies and Arrangements. The categories 
comprise ten sub-categories altogether. 

Conclusions: Significant conclusions from the RVA process are the importance of 
forming teams of members with a variety of roles, competence and perspectives. 
Further on to create arenas and environment, supporting trust and mutual exchange. The 
coordinator has a crucial role to achieve this. To take benefit of drivers of usefulness for 
flexible implementation is another conclusion as well as to recognise the importance of 
ownership, the need to anchor and to build on what is already in place. When supporting 
the national development of RVA, the stimulating but also the hampering effect of 
legislation must be considered. Governmental support to actors must be based on the 
needs of those that will carry out the RVA. 

Keywords: Risk- and vulnerability analysis, RVA, analysis process, capacity 
development, Risk Governance, Social Learning, Design Science.  



 

 iii 

Förord	

Kommunala risk- och sårbarhetsanalyser kom jag först i kontakt med när jag för många 
år sedan arbetade inom räddningstjänsten med bland annat säkerhetsaspekter i 
kommunala planprocesser. Idag ligger det på mitt bord att ta tillvara på erfarenheter från 
svenska RSA-processer för att dra nytta av dem i internationella 
kapacitetsutvecklingsinsatser som MSB bedriver i olika delar av världen. För mig har 
det därför varit spännande och av stort intresse att återvända till ett område som jag 
själv lämnade för flera år sedan för att tränga djupare in i vad personer verksamma i 
dagens RSA-arbete uppfattar som viktigt för processen. 

Jag vill här passa på att tacka alla informanter för att ni tagit er tid att delta i den här 
studien och att ni delat mer er av era synpunkter och erfarenheter av RSA-processen. 
Det är era erfarenheter som utgör själva substansen i studien och utan era bidrag hade 
det inte heller blivit något resultat. Tack också till Therese Wikström för provtryckning 
av testintervjun och doktor Olof Ekman för diskussioner kring relevanta 
frågeställningar, förförståelse och utformning. 

Ett stort tack vill jag rikta till min handledare universitetslektor Magnus Johansson som 
från första idéutkast och genom hela uppsatsprocessen bidragit med goda råd och 
synpunkter. Det har varit mycket betydelsefullt att få resonera olika problemställningar 
och vägval med dig under resans gång. 

Avslutningsvis vill jag tacka min fru och mina barn som stått ut med mig under den här 
tiden, för allt som inte blev gjort när jag satt med näsan i böcker och artiklar istället, den 
där husfasaden som aldrig blev målad och den där väggen som inte blev tapetserad, ja ni 
vet. Tack för att ni finns och för allt ni betyder för mig. 

 

David Norlin 

Karlstad den 15 maj 2018 
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1 Introduktion	
I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till studiens ursprung vilket följs av en 
problembeskrivning där studiens syfte och övergripande forskningsfrågor presenteras. 

1.1 Bakgrund	
Naturkatastrof är ett missvisande begrepp. Det engelska uttrycket ”natural disasters” ger 
en ännu starkare föreställning om att dessa katastrofer är naturliga, att de bara inträffar 
och att det inte är mycket att göra åt. Men de katastrofer som avses uppstår inte bara av 
sig själv, det finns alltid ett element av mänsklig aktivitet inblandad. Många gånger 
handlar det om att människor exponeras av naturens hot då de av olika anledningar bor, 
arbetar eller vistas på platser där exempelvis stormar, översvämningar, torka, 
jordbävningar och vulkaner förekommer.  

Katastrofer relaterade till naturhändelser skördar tiotusentals människoliv i medeltal per 
år samtidigt som flera hundra miljoner personer påverkas. Efter att antalet 
naturrelaterade katastrofer har stigit under hela 1900-talet ser det ut att stabiliseras och 
till och med minska i antal det senaste decenniet (Guha-Sapir et al. 2016). Antalet döda 
per år har också minskat efter megakatastrofer som tsunamin i Indiska Oceanien 2004, 
cyklonen Nargis 2008 och jordbävningen på Haiti 2010. Trenden för den totala 
kostnaden för katastrofer fortsätter dock att stiga tillsammans med antalet drabbade. 
Den senaste statistiken för 2017 visar att kostnaderna för väderrelaterade katastrofer är 
de högsta någonsin (Munich Re 2018). Extrema väderhändelser förväntas dessutom öka 
ytterligare i framtiden som en följd av klimatförändringar (IPCC 2014). Men skador och 
förluster fördelas ojämnt. Två tredjedelar av alla dödsfall 2017 skedde i Asien, att 
jämföra med de 4 % som inträffade i Europa (Munich Re 2018). Katastrofer är därför 
inte bara ett humanitärt problem utan också en fråga om ojämlikheter mellan länder men 
också inom olika grupper i ett samhälle (Baez Ullberg & Becker 2016). Hållbar 
utveckling kan inte heller uppnås om inte risker reduceras (UNISDR 2015a). Att 
reducera risker är därför en nödvändighet för att rädda människoliv och förbättra 
livsvillkoren för miljontals människor i alla delar av världen. 

Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015-2030 antogs av FNs 
generalförsamling efter den tredje världskonferensen om katastrofriskreducering i Japan 
2015. Ramverket pekar ut sju tydliga mål och fyra prioriterade åtgärder för att 
förebygga nya och minska existerande risker. Prioritet nummer ett handlar om att förstå 
katastrofrisker. Med det menas att katastrofriskhantering behöver vara baserad på en 
förståelse av risker och dess dimensioner som sårbarhet, kapacitet, exponering och hot 
(UNISDR 2015b). Risk- och sårbarhetsanalys är ett verktyg för att skapa förståelse av 
kommande och nuvarande risker och de åtgärder som behöver vidtas för att minska 
risker och sårbarheter och stärka ett samhälles resiliens. 

I Sverige har kommuner och länsstyrelser arbetat med risk- och sårbarhetsanalyser 
(RSA) under snart två årtionden (Abrahamsson 2017) och sedan 2006 har det funnits 
krav på att RSA ska genomföras. Det finns således en betydande erfarenhet av att arbeta 
med risk- och sårbarhetsanalyser på lokal nivå i Sverige. Dessa erfarenheter har i en 
studie avseende svenska komparativa fördelar för bistånd inom katastrofriskreducering 
(Abrahamsson 2015, Sida 2013) identifierats som ett område där Sverige kan bidra med 
kunskapsspridning. Komparativa fördelar sätts i motsatts till absoluta fördelar och 
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bygger på skillnader i alternativkostnader (Nationalencyklopedin u.å.). För svenskt 
bistånd kan det innebära att bidra med vissa former av kunskapsintensivt stöd istället för 
arbetsintensivt stöd som bättre kan ges av andra länder. I en efterföljande studie 
(Abrahamsson 2017) preciserades de områden där Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB bedömdes kunna ge viktiga bidrag till internationell 
kapacitetsutveckling. Områdena beskrevs som kopplade till erfarenheter av att bygga 
”system” för RSA inom ett land samt till erfarenheter av att sätta upp processer för 
analys av risker och sårbarheter inom ett geografiskt område där ett stort antal aktörer 
bidrar till analysarbetet.  

1.2 Problembeskrivning	
Inom ramen för den internationella insatsverksamheten bedriver MSB 
kapacitetsutvecklingsinsatser för RSA, insatser som med fördel grundas på svenska 
komparativa fördelar. Men hur ser de svenska erfarenheterna ut och vari består de 
komparativa fördelarna? Trots att det finns lagar, förordningar och föreskrifter (MSBFS 
2015:5, 2015:8, SFS 2003:778, 2006:544, 2015:236, 2015:1052) som styr 
genomförandet av RSA, vägledning (MSB 2011) och metodstöd (Winehav, Mohlin, 
Veibäck & Larsson 2012) tillsammans med omfattande erfarenhet av svenskt RSA-
arbete saknas i större omfattning studier om hur arbetet genomförs och utnyttjas 
(Eriksson 2016). Hos aktörer som själva deltar i genomförandet av risk- och 
sårbarhetsanalyser på olika nivåer i samhället finns dock den egna erfarenheten och 
synen på arbetet, vad det består av, vilka utmaningar som finns och vad som behöver 
uppfyllas för att det ska kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt. Personer 
verksamma inom RSA hänvisar till nyttan med själva processen, hur arbetet genomförs 
och bedrivs, i kontrast till rapporten som ska lämnas in till länsstyrelsen för bedömning. 

Det är inte alltför långsökt att då tänka på Dwight D. Eisenhowers ord: ”…I have 
always found that plans are useless, but planning is indispensible”. Det är ett citat som 
återkommer vid såväl utbildningar av insatspersonal som inom litteratur om 
krishantering och beredskapsplanering. Canton (2007, s. 190) hävdar att det är en 
avsevärd skillnad mellan en plan och planering och att den skriva planen aldrig är så 
viktig som processen som användes för att ta fram den (Canton, 2007, s. 196). Kan man 
då jämföra risk- och sårbarhetsanalysprocessen med processen för insatsplanering av 
räddningsinsatser? Det finns skäl som talar för det. Perry och Lindell (2007, s. 36) 
beskriver insatsplaneringsprocessen som driven av två mål, nämligen hotbedömning 
och riskreducering, något som är centralt även för RSA. Effektiv planering består av 
element av subtil karaktär som inte låter sig fångas så lätt i en färdig plan. Exempel på 
det är ökad kunskap om aktörers resurser, stärkta färdigheter att förutse händelsers 
behov och balansera dessa mot tillgängliga resurser samt kontaktvägar över 
organisationsgränser till andra som arbetar med liknande frågor (Perry & Lindell 2003).  

Svenska erfarenheter av risk- och sårbarhetsanalys är i studier identifierade som 
komparativa fördelar för internationella kapacitetsutvecklingsinsatser. Medan flera 
studier finns och forskning bedrivs om den information som RSA levererar och hur den 
kan aggregeras till högre administrativa nivåer verkar själva genomförandet av RSA-
arbetet inte vara alltför beforskat. Samtidigt visar jämförelser med insatsplanering att 
själva processen kan leda till värdefulla resultat. Detta tillsammans med hänvisningar 
till nyttan med processen från personer verksamma inom RSA leder fram till behovet att 
identifiera goda erfarenheter av RSA-processen. Att fråga efter ”goda” erfarenheter är 
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inte helt okomplicerat vilket problematiseras vidare i diskussionskapitlet. Dåliga 
erfarenheter har också ett värde i sig att ta hänsyn till. Med det sagt antas ändå frågan 
om just ”goda” erfarenheter fungera som ett instrument med kapacitet att fånga både 
positiva och negativa erfarenheter. 

1.3 Syfte	och	frågeställningar	
Syftet med denna studie är att identifiera vad deltagare uppfattar som goda erfarenheter 
av det risk- och sårbarhetsanalysarbete som bedrivs av svenska kommuner med fokus 
på själva processen. 

Övergripande frågeställningar för studien är: 

1. Vilken betydelse har deltagarna för processen? 
2. Vad utmärker genomförandet av processen? 
3. Vilka resultat leder processen till hos deltagarna och deras sammanhang? 

	
Resultatet är i tillämpliga delar tänkt att informera svenska kapacitetsutvecklingsinsatser 
inom risk- och sårbarhetsanalysområdet. 
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2 Metod	
För att utröna vilka synpunkter och erfarenheter personer verksamma i det svenska 
RSA-arbetet har, av hur arbetet fungerar, antas en kvalitativ ansats. Ett utmärkande drag 
hos kvalitativ forskning är dess möjligheter att återge deltagares åsikter och synsätt (Yin 
2013, s. 20). Kvalitativ innehållsanalys, som är en metod av flera inom kvalitativ 
forskning, fokuserar på analys av texter och används också för att granska och tolka 
utskrifter av inspelade intervjuer (Granskär & Höglund Nielsen 2017, s. 219) vilket gör 
den användbar för studiens syfte. Studien genomförs med en abduktiv ansats där 
kvalitén i insamlade data avgör om bara det manifesta innehållet presenteras i kategorier 
eller om det kompletteras med det latenta innehållet tolkat i teman. 

2.1 Kvalitativ	metod	
Även om innehållsanalysen har sina rötter i ett positivistiskt paradigm är de ontologiska 
antagandena för innehållsanalysen öppna och kan variera utifrån forskarens 
utgångspunkt (Granskär & Höglund Nielsen 2017, s. 220). Av det följer att forskare 
med såväl en positivistisk utgångspunkt som forskare med en hermeneutisk ansats kan 
använda sig av innehållsanalys. Utifrån ett epistemologiskt perspektiv görs däremot en 
distinktion mellan kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ innehållsanalys där den 
förra tillhör det positivistiska paradigmet. Till skillnad från det positivistiska paradigmet 
som utgår från att det finns objektiva sanningar som forskaren försöker fånga så tillhör 
den kvalitativa innehållsanalysen det hermeneutiska paradigmet då den bygger på 
erfarenhetskunskap som uttrycks i beskrivningar och tolkningar av dessa. Dessa kan 
göras på olika nivåer av abstraktion och tolkning (Granskär & Höglund Nielsen 2017, s. 
220). Av det följer nödvändigheten att den text som ska analyseras ses i sitt 
sammanhang. Den metodologiska ansatsen för kvalitativ innehållsanalys kan vara 
induktiv, deduktiv eller en kombination av dess, abduktiv, där en rörelse mellan 
induktiv och deduktiv ansats sker. Den induktiva ansatsen innebär en mer 
förutsättningslös analys av texten där forskaren rör sig från det konkreta och specifika 
(data) till det abstrakta och generella (teori). Den deduktiva ansatsen medför en rörelse i 
motsatt riktning, från en teori eller modell till det konkreta (Granskär & Höglund 
Nielsen 2017, s. 221). Vid kvalitativ innehållsanalys har kontexten stor betydelse i flera 
avseenden. Det sammanhang deltagarna befinner sig i och det som utmärker deltagarna 
själva behöver beaktas vid utformning av kategorier och teman. Men även de 
meningsbärande enheter som kodas behöver ses i sitt sammanhang i den text som 
analyseras och kan inte ryckas ur sitt sammanhang. Genom att identifiera mönster i 
textinnehållet kan variationer beskrivas i det data som analyseras. Skillnader och 
likheter kan då utryckas i kategorier och teman där kategorier används för att beskriva 
det manifesta, konkreta innehållet medan det latenta innehållet, det som kan läsas 
mellan raderna, tolkas i teman (Graneheim & Lundman 2004; Hsieh & Shannon 2005; 
Granskär och Höglund Nielsen 2017).  

2.2 Urvalsstrategi	
För att besvara forskningsfrågorna behöver intervjuer genomföras med individer som 
har skaffat sig en gedigen erfarenhet av RSA-arbetet. Hur många informanter kan då 
vara befogat? Så många som behövs för att forskaren ska få reda på det den behöver 
veta, argumenterar Kvale och Brinkmann (2014). I denna studie finns dock en 
tidsmässig begränsning till vad som hinns med. Samtidigt behöver inte ett lågt antal 
vara en nackdel då det gör forskningen mer lätthanterlig (Kvale & Brinkman 2014). 
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Utifrån samtal med handledaren om en avvägning mellan ett adekvat antal informanter 
och en gedigen analys justerades det initiala antalet planerade intervjuer ner till fyra 
stycken till förmån för en mer genomgående analys av intervjudata. 

Urvalet behöver göras medvetet vilket kallas avsiktligt urval (Yin 2013, s. 93). För att 
identifiera potentiella informanter söks kontakt via nationella kontaktpersoner vid 
ansvarig nationell myndighet, MSB, som har en god uppfattning om vilka kommuner 
som kommit långt i sitt arbete. Det är viktigt att fråga sig själv att tillvägagångssättet 
inte är ett bekvämlighetsurval, dvs. att informanterna väljs bara för att de är 
lättillgängliga. Här kan dock argumenteras för att urvalet grundas på informanternas 
erfarenheter av arbetet och inte för att de är lättare att nå.  

Vidare bör variation och mångfald eftersträvas vilket förstärker tillförlitligheten och 
trovärdigheten i studien (Graneheim & Lundman 2004). En fördelning i kön och ålder 
är önskvärd för att upptäcka variationer samtidigt som erfarenhet bedöms som ett 
prioriterat kriterie för urval. Det är inte bara en variation hos informanterna själva som 
eftersträvas utan även en variation mellan tillfrågade kommuner i form av geografiskt 
läge, antal innevånare och riskbild, något som redovisas nedan. 

För att uppnå Vetenskapsrådets (1990) konfidentialitetskrav så avidentifieras 
informanterna och tilldelas ett nummer vilket också används här. Kommun 1 är en 
mindre kommun som till invånarantal ligger i spannet 20 000 till 30 000. Till ytan är 
den störst av de medverkande kommunerna vilket ger den lägsta befolkningstätheten. I 
riskprofilen ingår bland annat transporter på väg och järnväg tillsammans med en 
översvämningsproblematik. Kommunen arbetar tillsammans med ett par 
grannkommuner där man delar tjänster som arbetar med RSA och krishantering. 
Kommun 2 är den minsta kommunen befolkningsmässigt med runt 10 000 innevånare. 
Även här finns transporter på väg och järnväg med i riskbilden tillsammans med en 
längre kustlinje. Kommunen deltar i flera olika samverkansforum i olika storlek. RSA-
arbetet bedrivs skilt från LSO-verksamheten (LSO - Lagen om skydd mot olyckor) 
(SFS 2003:778). Kommun 3 är en medelstor kommun i närheten av 100 000 innevånare. 
Bland generella risker återfinns översvämning, transport och industriverksamhet. Fokus 
för arbetet ligger på kontinuitetshantering och arbetet med RSA bedrivs med en för 
grannkommunerna gemensam organisation. Kommun 4 tillhör en av Sveriges större 
städer. Minst till yta och med marginal flest innevånare. Här handlar samverkan av RSA 
mycket om samarbete mellan olika stadsdelsförvaltningar. Risk för antagonistiska hot 
sticker ut i jämförelse med de andra kommunerna. 

För att inte röja informanternas identitet redovisas personliga uppgifter om dem separat 
från information om kommunerna. Tre av informanterna är kvinnor, en är man. Två 
personer är runt 30 år gamla, en är runt 40 år och den fjärde har hunnit fylla 60 år. En 
informant har drygt 3 års erfarenhet av RSA, två har ca 10 års erfarenhet och den fjärde 
närmast ett fullt arbetsliv inom risk- och krishantering. 

2.3 Datainsamling	
Vid kvalitativ forskning kan data samlas in med metoder som intervjuer, observationer, 
insamling och granskning samt känslointryck (Yin 2013. s. 134). Intervjuer kommer att 
användas för datainsamling i denna studie då de kan ge den typ av data som innehåller 
en persons förklaring av beteende och handlingar. Observationer skulle också kunna 
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vara en lämplig insamlingsmetod utifrån studiens syfte men erfordrar mer tid för 
insamling än vad som ryms inom ramen för denna magisteruppsats. 

Efter att potentiella informanter identifierats kontaktas de och informeras både muntligt 
och skriftligt om studiens syfte och hur resultatet är tänkt att användas samt vad de 
etiska reglerna säger om tystnadsplikt och övriga rättigheter informanten har 
(Vetenskapsrådet 1990). Tidpunkt och plats för intervjun väljs utifrån informantens 
önskemål. Datainsamlingen sker genom semistrukturerade intervjuer med stöd av en 
intervjuguide och ett reflekterande förhållningssätt (Kvale & Brinkmann 2014). 
Intervjuguiden struktureras utifrån tematiska områden med direkta frågor vilka 
kompletteras med frågor av uppföljande karaktär. Intervjun spelas in med hjälp av en 
app för inspelning installerad på en smartphone. 

2.4 Dataanalys	
Transkriberade intervjuer analyseras med kvalitativ innehållsanalys. Senast inom ett 
dygn efter varje genomförd intervju transkriberas den ord för ord. Här är den 
inspelningsapp som använts till god hjälp då den tillåter uppspelning av intervjun i 
variabel hastighet. Den möjliggör också att datafilen kan skickas för back-up genom 
lagring på annat ställe.  

Tabell 1: Kvalitativ innehållsanalys, exempel från analysprocessen. I* anger 
informant. 

I
* 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kod Under-
katego
rier 

Kategorier 

1 jag lär mig också 
någonting av det, jag 
förstår att man kan inte 
bara ta vilket grus som 
helst om gruset skulle 
ta slut, utan det är mer 
komplicerat än så 

Jag lär mig också 
av deltagarna, 
detaljerna kan vara 
viktiga, det är mer 
komplicerat 

Samordnaren 
lär sig också 

Lära av 
varandra 

Lärande och 
förändring 

2 en styrka att ha någon, 
man har en 
säkerhetssamordnare, 
oaktat vem det är men 
att man har någon som 
liksom har kunskapen 
och är motorn och 
driver på 

Det är en styrka är 
att ha en säkerhets-
samordnare som 
har kunskap, är 
motor och driver på 

Samordnarens 
funktion 

Visa 
vägen 

Funktionellt 
lagarbete 

3 vilken betydelse har 
deltagarna själva på 
processen? 
I: Det är dom som kan 
sin verksamhet 

Det är deltagarna 
som kan sin 
verksamhet 

Deltagarna kan Bygga 
laget 

Funktionellt 
lagarbete 

4 Så det är väl det som 
är att ha den här mixen 
av folk 

Behöver vara en 
mix av olika 
personer/funktioner 

Mix av olika 
personer 

Bygga 
laget 

Funktionellt 
lagarbete 
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När intervjuerna transkriberats läses de igenom ett antal gånger för att skapa en bild av 
helheten. Texterna analyseras sedan med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 
Lundman 2004; Hsieh & Shannon 2005) där det första steget är att identifiera 
meningsbärande enheter.  

I nästa steg kondenseras de till kortare meningsenheter utan att förlora sin innebörd. 
Dessa abstraheras sedan till en högre logisk nivå genom att kodifieras. Koderna sorteras 
därefter i underkategorier och kategorier varifrån det manifesta innehållet kan beskrivas 
och det latenta innehållet kan tolkas.  

Vid skapande av kategorier är det viktigt att kritiskt förhålla sig till att dessa definieras 
utifrån innehållet i texterna och inte utifrån författarens förförståelse av området. I 
studiens diskussionskapitel jämförs resultatet från analysen med principer för Risk 
Governance (Asselt & Renn 2011), kritiska element från Social Learning (Kilivington 
2007; Pahl-Wostl & Hare 2004) och kriterier för måluppfyllelse av kommunala RSA 
med utgångspunkt i Design Science (Hassel, 2010). Tillförlitligheten till studien 
förstärks genom att citat infogas i presentationen av resultatet (Graneheim & Lundman 
2004). För att underlätta läsandet har citaten korrigerats från talspråk till mer korrekt 
svenska, dock utan att själva innehållet har förändrats. 

2.5 Etiska	övervägande	
För att upprätthålla individskyddskravet tillämpas de forskningsetiska principer som 
beslutats av Vetenskapsrådet (1990) vid genomförandet av denna studie. Det 
grundläggande individskyddet har konkretiserats i fyra allmänna huvudkrav på 
forskningen, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls genom att informanten i skriftlig form i 
förväg informeras om studiens syfte och kontaktuppgifter tillsammans med vilka villkor 
som gäller för informanten. Denna information upprepas sedan muntligen i samband 
med intervjun. För att uppnå samtyckeskravet inhämtas samtycke skriftligen med hjälp 
av en blankett. Det tydliggörs också att informanten deltar helt frivilligt och att den när 
som helst kan avbryta sitt deltagande (Kvale & Brinkmann 2014). 
Konfidentialtitetskravet nås genom att informanterna avidentifieras och förses med ett 
nummer som används i den fortsatta analysen och redovisningen. Dessutom lagras 
information om informanterna på ett sätt så att utomstående ej kan nå den. 
Nyttjandekravet som talar om att insamlade uppgifter om enskilda endast får användas 
för forskning hanteras genom att rådata makuleras efter studiens genomförande. 

2.6 Giltighet	och	förförståelse	
Centralt vid kvalitetsprövning av en studie är frågan om rönens giltighet, validitet (Yin 
2013, s. 83). Det gäller för alla typer av forskning. Giltigheten för en studie är inte 
heller helt fullständig eller ofullständig, en studie består ju av många påstående som kan 
ifrågasättas. Forskaren behöver därför vidta olika åtgärder för att visa att dennes resultat 
är trovärdiga (Granskär & Höglund Nielsen 2017, s. 230). En forskares förförståelse av 
det område denne studerar kommer alltid att påverka studiens resultat från val av det 
som ska studeras till val av avgränsning, metod, resultat och slutsatser. Att öppet 
redovisa sin förförståelse av området och de olika val och antaganden som görs under 
studiens gång ger en transparens som tillåter läsaren att göra egna bedömningar av 
studiens giltighet. I denna studie görs det genom att beskriva författarens bakgrund som 
brandingenjör med erfarenhet av verksamhetsövergripande riskhantering och 
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samhällsplanering på kommunal nivå. I arbetet med att stärka giltigheten i sin studie 
kan den kvalitativa forskaren dela upp giltighet i inre och yttre validitet där det förra 
handlar om studien undersöker det den ska medan det senare handlar om på vilket sätt 
resultat kan omsättas i andra kontexter (Malterud 2001). Målet för all forskning är att ta 
fram ny information som kan omsättas i sammanhang utanför det där studien har 
genomförts. Även denna studie handlar om att identifiera erfarenheter som kan vara till 
nytta i andra kontexter. Därför är det viktigt att tydliggöra vilka förutsättningarna varit 
och hur studiens olika steg genomförts. I denna studie görs det bland annat på följande 
sätt. Strategi för urval av informanter redovisas tillsammans med uppgifter om 
informanterna för att beskriva variationer och stärka studiens giltighet. En tydlig 
beskrivning av datainsamlingen i form av inspelade semistrukturerade intervjuer görs. 
Den intervjuguide (Kvale & Brinkmann 2014) som används redovisas som bilaga för att 
visa de frågeställningar som intervjuerna utgått ifrån. Den transkriberade texten 
analyseras sedan med kvalitativ innehållsanalys där metoden hänvisas till Graneheim & 
Lundman (2004) och Hsieh & Shannon (2005). I resultatet infogas citat från 
informanterna för att styrka det slutsatser som dragits av författaren. En annan åtgärd 
för att stärka trovärdigheten för studien är att hålla ”en röd tråd”, att hålla ihop hela 
undersökningen från bakgrund till slutsatser.  
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3 Teoretiska	utgångspunkter	
I detta kapitel beskrivs de teoretiska utgångspunkter som används i denna studie. Efter 
en kort beskrivning av några relevanta begrepp inom området ges en översikt av lagar 
och förordningar som styr RSA-arbetet vid svenska kommuner. Sedan följer en 
presentation av tre olika teoriområden. De har alla använts som teoretisk bas vid tidigare 
forskning om svensk riskhantering (Lin 2018; Johansson, Nyberg, Evers & Hansson 
2013; Hassel 2012) och därmed visat sig ha har relevans för riskhantering i den kontext 
denna studie belyser. Teoriområdena ska inte ses som tre likvärdiga teoribildningar utan 
snarare olika referensytor som delvis överlappar varandra, ibland refererar till varandra 
och ibland utgör helt olika angreppsätt att närma sig riskhantering. Kapitlet avslutas 
med ett resonemang om likheter, skillnader och relationer mellan utgångspunkterna. 

3.1 Risk	och	sårbarhet	som	begrepp	
Begreppet risk har många dimensioner och kan beskrivas utifrån flera perspektiv. Här 
görs en avgränsning till de användningsområden som är relevanta utifrån arbetet med 
risk- och sårbarhetsanalys på kommunal nivå. Inom traditionell riskbedömning 
definieras risk i regel som en kombination av sannolikhet och konsekvens, en ansats 
som bygger på att båda dessa storheter kan kvantifieras. Detta låter sig inte alltid göras 
så enkelt och även om det kan hänvisas till olika sätt att bedöma sannolikhet är det i 
många fall inte möjlig att beräkna den (Räddningsverket 2003, s 22). I den föreskrift 
som reglerar kommuners arbete med risk- och sårbarhetsanalys (MSBFS 2015:5) 
definieras risk som en sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa 
och de konsekvenser händelsen kan leda till. Ett annat sätt att beskriva risk är att den 
uppstår som en interaktion mellan det som är farligt och det som kan ta skada (Wisner 
et al. 2004). På engelska används ordet hazard för att beskriva det som hotar, på svenska 
används flera uttryck där fara eller hot kanske är de uttryck som kommer närmast det 
engelska uttrycket.  

Det som kan skadas uttrycks som sårbarhet (på engelska vulnerability). Sårbarhet som 
begrepp kan ha olika betydelse och innehålla många nyanser beroende på vilket 
sammanhang det används i. Wisner et al. (2004) hävdar att det ska reserveras för 
människans tillstånd för att inte förlora sin analytiska funktion. För många används det 
dock även för att beteckna tillståndet hos verksamheter, infrastruktur eller miljövärden. 
I MSBs föreskrift (MSBFS 2015:5) definieras sårbarhet som de egenskaper eller 
förhållanden som gör ett samhälle, ett system, eller egendom mottagligt för de skadliga 
effekterna av en händelse. 

FN:s klimatpanel definierar sårbarhet som benägenhet att påverkas negativt vilket 
inkluderar känslighet eller skörhet att bli skadad och brist på kapacitet för hantering och 
anpassning (IPCC 2014). Ett relaterat begrepp är exponering som kan beskrivas som 
närvaron av människor, arter, miljö, infrastruktur på platser och sammanhang som kan 
blir allvarligt påverkade (IPCC 2014).  

Ibland används risk lite slarvigt för att uttrycka det som hotar vilket kan leda till en del 
missförstånd. Ibland används exponering för att beskriva själva interaktionen mellan 
fara och sårbarhet (Nilsen och Andersson 2015, s. 31), medan det andra i andra 
sammanhang är underförstått och inbakat i andra termer. 
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När det talas om risk i en kommunal RSA-kontext kan följaktligen flera betydelser 
avses vilket kan leda till missförstånd i sak men också påverka förståelsen av hur olika 
delar hänger ihop. Med risk kan alltså kombinationen av sannolikhet och konsekvens 
avses men det kan också syfta på det som hotar och är farligt eller interaktionen mellan 
det som är farligt och det som är sårbart. Den här otydligheten smittar även av sig på 
vad som menas med en risk- och sårbarhetsanalys. Nilsen och Andersson (2015) menar 
därför att det istället borde kallas hot- (eller faro-) och sårbarhetsanalys för att inte 
riskbegreppets relation mellan fara och sårbarhet ska gå förlorat. 

3.2 Risk-	och	sårbarhetsanalysarbete	hos	svenska	kommuner	
Det arbete med risk- och sårbarhetsanalyser som svenska kommuner bedriver styrs och 
regleras av ett antal lagar, föreskrifter och överenskommelser. Svenska kommuner har 
sedan 2006 haft krav på sig att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser (Eriksson 2016). 
Inledningsvis baserades kravet på en överenskommelse mellan 
Krisberedskapsmyndigheteten, KBM och Svenska kommunförbundet, SK (KBM 2004) 
samt Lagen (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. I dagligt tal används 
förkortningen LEH för att referera till den lagen. Av lagtexten framgår att kommunen 
ska analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa och hur de kan påverka 
egen verksamhet samt att resultatet av detta ska värderas och sammanställas i en risk- 
och sårbarhetsanalys. 

MSB utkom 2010 med en föreskrift (MSBFS 2010:06) som beskriver vad risk- och 
sårbarhetsanalysrapporten ska innehålla. Där framgår också att analysen ska redovisas 
skriftligen till länsstyrelsen under mandatperiodens första år. Det har till följd att arbetet 
i vissa kommuner koncentreras till det första året under en mandatperiod. Andra 
kommuner sprider ut arbetet jämnare över hela mandatperioden, rapporteringsperioden 
till trots. 

För att stödja kommunerna i deras arbete utkom MSB år 2011 med en vägledning för 
risk- och sårbarhetsanalyser (MSB 2011). I vägledningen beskrivs de övergripande 
målsättningarna med samhällets krisberedskap och risk- och sårbarhetsanalysernas roll i 
styrningen av krisberedskapen. Vidare redogörs för det förebyggande arbetet och risk- 
och sårbarhetsanalysernas del i riskhanteringen. Samhällsviktig verksamhet, 
sekretessfrågor, aktörers roller och ansvarsområden i arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalys avhandlas också. De grundläggande delarna i risk- och 
sårbarhetsanalysen beskrivs och ett urval av olika metoder och verktyg presenteras i 
vägledningen. 

Bild 1: Riskhanteringsprocessen som den beskrivs i MSB:s vägledning 
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En ny överenskommelse, den här gången mellan MSB och Sveriges kommuner och 
landsting, SKL, slöts år 2013 (MSB 2013). I överenskommelsen utvecklas målen för 
risk- och sårbarhetsanalyserna. Både i den tidigare och i den nya 
kommunöverenskommelsen regleras den ersättning som kommunerna får av staten för 
att utföra sina åtaganden enligt LEH (Eriksson 2016). Ersättningen fungerar som ett 
incitament till att kommunerna ska genomföra sina uppgifter enligt den nivå som anges 
i KBM:s och senare MSB:s föreskrifter. Länsstyrelserna som enligt sina instruktioner 
(SFS 2007:825) ska följa upp kommunernas åtaganden kan föreslå MSB att sänka 
ersättningen om inte kommunerna lever upp till ställda krav. 

År 2015 kom så en uppdaterad föreskrift från MSB (MSBFS 2015:5). Begreppet 
förmåga som funnits med i den tidigare föreskriften var nu borttaget. I stället för 
förmåga skrevs det nu om kommunens generella krisberedskap. 

Avtalet mellan MSB och SKL utvärderades under 2017 och av rapporten framgår att 
den årliga uppföljningen visar att RSA ger underlag för planering och genomförande av 
åtgärder samt utgör ett beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga (MSB 
2018). Men där beskrivs också att länsstyrelsernas inte har en entydig bild av hur 
kommunerna använder sin RSA och att kommunerna generellt sällan gör en koppling 
till en åtgärdsplan. Dock ser vissa länsstyrelser att kommuner försöker få in arbetet i 
sina styrprocesser. 

3.3 Risk	Governance	
Hur risker med en hög grad av osäkerhet, komplexitet och/eller oklarhet kan hanteras av 
många aktörer med skiftande och ibland motstridiga intressen kan beskrivas med 
begreppet Risk Governance (Wamsler 2014, s. 64). Men Risk Governance är mer än 
bara en beskrivning av ett komplext, interagerande nätverk som fattar kollektivt 
bindande beslut om ett särskilt samhälleligt område. Som en uppmaning till ett 
paradigmskifte har den både en konceptuell och en normativ del som beskriver hur 
osäkra, komplexa och/eller oklara risker kan hanteras på ett ansvarsfullt sätt (Assalt & 
Renn 2011). Teoriområdet tar sin utgångspunkt i att alla risker inte är enkla och att de 
därför inte heller kan beskrivas och hanteras utifrån enkla orsakssamband baserade på 
sannolikhet och effekt. Reglerande modeller baserade endast på probalistiska 
antaganden anses inte bara vara felaktiga utan också utgöra hinder för ansvarsfull 
hantering av komplexa risker. 

Risk Governance omfattar såväl formella strukturer som informella arrangemang. Här 
ingår aktörer, regler, mekanismer och processer som relaterar till hur relevant 
riskinformation samlas in, analyseras och kommuniceras (Assalt & Renn 2011). En 
viktig utgångspunkt för Risk Governance är att det finns olika typer av risker. Enkla 
risker är ofta återkommande och där är det meningsfullt att använda statistiskt 
tillgängligt material för att göra beräkningar, som vid trafikolyckor och årstidsbundna 
översvämningar. Men det finns också systemiska risker som till sin natur ligger 
inbäddade i större sammanhang av samhälleliga processer. Här gäller inte enkla linjära 
orsakssamband utan en mer holistisk ansats måste anläggas med ett större fokus på 
beroenden och spridningseffekter. Det är risker med en hög grad av osäkerhet, med 
komplexa orsaker och beroenden och/eller där oklarheter föreligger. Av oklarhet och 
tvetydighet följer att det finns flera legitima utgångspunkter för att värdera risken 
(Assalt & Renn 2011). Den här typen av risker aktualiserar ett behov av nya 
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angreppssätt att förstå och hantera icke-enkla risker. Assalt och Renn (2011) föreslår 
därför tre principer för att vägleda en sådan hantering. Principerna utgör inte en strikt 
metod eller att-göra lista men är förslag på vad som kan vara klokt att göra eller i alla 
fall beakta. 

Den första principen handlar om kommunikation och inkluderande (communication and 
inclusion). En viktig del av det är effektiv ömsesidig kommunikation. Dubbelriktad 
kommunikation är en förutsättning för att lyckas, att enbart förlita sig på envägsriktad 
kommunikation har inte visat sig vara tillräckligt för att möta berördas farhågor 
(Pidgeon et al. 2005). Vidare framhålls att riskkommunikation och tillit är 
sammankopplat med sköra band. Med kommunikation menas här en meningsfull 
växelverkan där kunskap, erfarenhet, perspektiv, tolkningar och betydelser förändras 
(Löfstedt 2003). Asselt och Renn (2011) menar att kommunikationen har som mål att 
bidra till en bättre grund för ansvarsfullt beslutsfattande. Kommunikation kan sägas 
tjäna flera syften. Genom kommunikation delas information om risker och hur de kan 
hanteras, kommunikation bidrar till att bygga och underhålla tillit mellan berörda 
aktörer och kommunikation möjliggör att aktörer involveras i beslut genom vilka de 
känner ägarskap i frågan. 

Men kommunikation är inte enkelt, det handlar inte bara om att samla människor. Här 
krävs socialt lärande, vilket utvecklas nedan, för att finna framkomliga vägar. Nyckeln 
är att få aktörer från olika bakgrunder att agera tillsammans på ett meningsfullt sätt 
menar Assalt och Renn (2011). De betonar också att analys och hantering av denna typ 
av risker inte kan begränsas till att hanteras inom en myndighet eller ett företag. 

Inkluderande utgår från antagandet att Risk Governance är en process med många 
aktörer. Det handlar inte bara om att många aktörer deltar utan även om att de är 
delaktiga i att avgränsa och bedöma vad som är en risk. Inkluderande förutsätter att flera 
olika källor kommer till tals för att identifiera olika perspektiv. Men det finns även en 
demokratisk dimension. De som påverkas av en risk har också rätt att delta i beslut om 
den. På så vis kan också resultat av processen få en social robusthet.  

En utmaning här är att organisera ett meningsfullt och produktivt utbyte mellan aktörer 
med kompletterande och ibland motstridiga intressen. För att legitimera resultatet av ett 
sådant arbete föreslås att inkludera olika aktörer, att beakta och överväga deras intressen 
och bekymmer samt att erbjuda en plattform för utbyte (Beierle & Cayford 2002). 

Den andra principen är integrering (integration) och handlar om att samla, sammanställa 
och tillvarata all relevant kunskap från olika källor och discipliner inklusive olika 
uppfattningar och värderingar. Givet att risker som kännetecknas av osäkerhet, 
komplexitet och/eller oklarheter inte kan hanteras utifrån sannolikhet och konsekvens så 
betonar denna princip andra värden som reversibilitet, fortlevnad, utbredning, tolerans, 
rättvisa, katastrofpotential, kontrollbarhet och frivillighet. 

Den tredje principen är reflektion (reflection) och understryker hur viktigt det är att alla 
involverade aktörer ständigt reflekterar över vad de gör. Samtidigt som riskerna 
fortsätter att vara osäkra, komplexa och tvetydiga så finns frestelsen kvar att hemfalla åt 
välbekanta metoder och att hantera riskerna som om de vore enkla. För att undvika det 
krävs en upprepad reflektion över fördelar och nackdelar med olika vägval. Istället för 
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att fråga sig vad som är tillräckligt säkert kan frågan behöva ändras till; vilken osäkerhet 
är samhället villigt att acceptera för att uppnå vissa vinster?  

3.4 Social	Learning	
Social Learning som begrepp har använts i olika betydelser för att relatera till lärande 
och förändring av individer och sociala system (Pahl-Wostl & Hare 2004). Det är ett 
populärt koncept som omfattar lärande processer i olika kontexter men där osäkerhet 
och förändring är problematiskt (Johansson et al. 2013). Social Learning växer fram 
som ett användbart ramverk för kollektivt beslutsfattande och gemensam hantering i 
situationer där komplexitet och osäkerhet gör det nödvändigt att arbeta med skilda 
uppfattningar hos deltagarna (Kilvington 2007). Det anses vara en lovande ansats för att 
hantera svårartade problem, så kallade ”wicked problems” (Rittel & Webber 1973), 
genom kollektiva beslutsprocesser (Pahl-Wostl & Hare 2004).  

Av en situation som består av komplexitet, osäkerhet och tvetydigheter följer att flera 
perspektiv och ståndpunkter blir legitima samtidigt. I det läget är det inte gångbart att 
bestämma den optimala lösningen utan snarare att medla en väg mellan många möjliga 
alternativ (Kilvington 2007). Det är i en i sådan kontext som Social Learning visar sig 
vara ett användbart koncept. Samtidigt ska påpekas att Social Learning i sig inte är 
tillräckligt för samverkan. Bland andra förutsättningar kan nämnas tillräcklig kapacitet, 
ändamålsenliga processer och stödjande strukturer och policies (Schusler et al. 2003).  

Social Learning är en iterativ och pågående process som består av flera loopar eller 
återkopplingar där resultatet leder tillbaka för att förändra och justera 
ledningsstrukturer. Resultatet av hanteringen leder inte bara till kunskap och tekniska 
kvaliteter utan även till relationsmässiga kvaliteter, som förmåga hos deltagarna att lösa 
konflikter och komma fram till överenskommelser om samverkan (Pahl-Wostl & Hare 
2004). 

Social Learning omfattar ett antal kritiska beståndsdelar som Kilvington (2007) 
grupperar i tre områden: lärande och tänkande (learning and thinking), 
gruppdeltagande och interaktion (group participation and interaction) samt sociala och 
institutionella element (social and institutional elements).  

Lärande och tänkande handlar om att både förstå fakta och information om det aktuella 
problemet såväl som att förstå relationer och processer mellan individer. Både mjuka 
och hårda värden, både kognitiva och moraliska dimensioner är viktiga. Lärande och 
tänkande belyser behovet av återkopplat ”dubbel looping” lärande och systemtänkande 
för att avslöja blinda fläckar i analyserna.  

Komplexitet och osäkerhet kräver i sin tur en experimentell ansats i arbetet. 
Gruppdeltagande och interaktion handlar om effektiv kommunikation med många 
deltagare inklusive vägledande principer för interaktion. Det handlar också om att skapa 
samverkansplattformar där aktörer kan delta och lära tillsammans.  

Sociala och institutionella element omfattar i sin tur tre delområden. Ett berör 
hanteringen av politiska och beslutande kontexter, hur makt balanseras och hur tillträde 
till beslut ges. Ett annat delområde är strukturell öppenhet, mindre myndighetskontroll 
och mer interaktion med olika grupper i samhället. Det sista delområdet är strukturerad 
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oförutsägbarhet, hur man undviker att favorisera och bekräfta det rådande kunskapsläget 
hos myndigheter. 

Pahl-Wolst och Hare (2004) beskriver sju nyckelkomponenter för Social Learning. De 
är förståelse för andras ibland olika mål och perspektiv, delad problemidentifiering, 
förståelse av beroenden mellan aktörer, förståelse av komplexiteten i ledningssystem, 
lära sig arbeta tillsammans, tillit samt skapande av informella såväl som formella 
nätverk. I sin studie av ett vattenverk i en schweizisk stad lyfter de fram att processen 
kring hur en modell för vattenhantering utvecklas är lika viktig som den faktiska 
kunskapen om modellen och den simulering modellen kan generera. 

3.5 Design	Science	
Design Science handlar om att konstruera nya eller förbättra befintliga artefakter (van 
Aken 2004). Artefakter är i motsatts till naturföremål något som har skapats av 
människan. Risk- och sårbarhetsanalyser och RSA-processer är nogsamt utformade av 
människor och därmed att betrakta som artefakter resonerar Henrik Hassel (2012) i sin 
utvärdering av kommunala risk- och sårbarhetsanalyser. Hassel använder sig av Design 
Science som utvärderingsmodell i sin studie och det är den tillämpning som han 
utvecklar och applicerar vid utvärderingen av åtta svenska kommunala RSA som 
används som teoretisk utgångspunkt i denna studie.  

Själva kärnan i design ligger i att skapa en artefakt som uppnår ett givet syfte eller mål 
(Simon 1996). Inledningsvis måste ett syfte för artefakten formuleras förklarar Hassel 
(2012), dvs. vad den ska användas till. Ett syfte är en abstrakt beskrivning på hög nivå 
och för att uppfylla syftet måste artefakten ha konkreta funktioner eller karaktärsdrag 
fortsätter Hassel. Önskvärda karaktärsdrag kan uttryckas antingen utifrån det resultat 
artefakten producerar eller utifrån själva processen, eller båda delarna. För en risk- och 
sårbarhetsanalys vore det önskvärt att utvärdera det långsiktiga resultatet, att risker och 
sårbarheter verkligen minskar. Men då det medför svårigheter både utifrån att det tar 
lång tid att mäta sådana förändringar och att det dessutom är svårt att separera utfallet 
från andra faktorer så fokuserar Hassel i stället på karaktärsdrag hos RSA-rapporterna 
samt karaktärsdrag för processen, karaktärsdrag som kan anses korrelera med ett gott 
resultat. Vidare formulerar Hassel ett syfte för RSA-dokumenten och ett annat för 
processen. Eftersom denna studie intresserar sig för processen så lämnas det första 
syftet därhän medan den andra presenteras här. 

Syfte: RSA-processerna ska själva bidra till minskad sårbarhet och risk 

Mot det syftet formulerar Hassel tre karaktärsdrag som om de uppnås ska leda till att 
syftet med artefakten, här RSA-processen, uppfylls. Då området inte är beforskat i 
någon högre grad och rekommendationer saknas i litteraturen använder sig Hassel 
istället av logiskt argumenterande för att verifiera önskvärda karaktärsdrag. 

Det första karaktärsdraget är bred delaktighet (broad participation). Argumentationen 
för det utgår från att om processen själv ska leda till förändring måste den involvera de 
som kan påverka utvecklingen kring risker och sårbarheter. En analys som genomförs 
av en extern konsult utan sådan medverkan antas inte leda till önskvärt resultat. 

Det andra karaktärsdraget är genomtänkt och växelverkande (deliberative and 
interactive) och handlar om hur diskussioner, överväganden och ömsesidigt lärande 
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leder till att deltagare lär sig om andra aktörers roller och resurser, att kunskap ökar om 
faror och att nätverk, att relationer och tillit skapas. 

Engagemang på hög ledningsnivå (top-level engagement) är det tredje karaktärsdraget 
där det argumenteras för att stöd från högsta ledningen genom medverkan i risk- och 
sårbarhetsarbetet gör det mer troligt att syftet med RSA-processen uppfylls. 

3.6 Jämförelse	av	valda	teoretiska	utgångspunkter	
I det här stycket görs en jämförelse över likheter och olikheter mellan valda teoretiska 
utgångspunkter. Vad är det som är gemensamt och på vilket sätt skiljer de sig åt? Innan 
jämförelsen påbörjas bör det poängteras att beskrivningarna över respektive område inte 
på något sätt gör anspråk på att vara uttömmande, utan snarare är ganska snävt hållna 
utifrån vad som bedömts vara relevant för syftet med denna studie. De valda teoretiska 
utgångspunkterna har var för sig olika bakgrund, fokus och användningsområden. Trots 
sådana olikheter finns det vid tillämpning inom riskhantering delar som överlappar och 
sammanfaller.  

Bild 2: Grundläggande element inom aktuella teoretiska utgångspunkter. Röd ram 
relaterar till Design Science (Hassel, 2012), svart ram relaterar till Risk Governance 
(Assalt & Renn 2011), blå till Social Learning (Kilvington 2007) och lila också till 
Social Learning (Pahl-Wostl & Hare 2004) 
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En jämförelse av översiktliga beskrivningar och grundläggande syften med respektive 
områden visar på signifikanta olikheter. Risk Governance kan kortfattat beskrivas 
handla om hur komplexa risker hanteras, både från en konceptuellt såväl som en 
normativ ansats. Social Learning handlar sammanfattat om lärande och förändring av 
individer och sociala system medan Design Science uppehåller sig kring hur artefakter 
konstrueras eller förbättras för att uppnå ett givet syfte.  

Den mest uppenbara relationen finns mellan Risk Governance och Social Learning där 
van Asselt och Renn (2011) pekar ut Social Learning som ett viktigt medel för att 
tillämpa ”Risk Governance principen” om kommunikation. Pahl-Wostl och Hare (2004) 
skriver om hur de processer som är utmärkande för Social Learning är användbara i 
kontexter som präglas av komplexitet, osäkerhet och där förutsägelser endast kan göras 
till en begränsad del. Det är en kontext som ligger mycket nära den miljö av osäkerhet, 
tvetydighet och komplexitet som motiverar behovet av Risk Governance. 

Relationen mellan Design Science och de andra utgångspunkterna är inte lika klar. 
Medan Risk Governance och Social Learning hör samman med komplexa och osäkra 
kontexter har Design Science per definition ingen koppling till risker. Det är först när 
karaktärsdragen för RSA-processen ska utformas utifrån logiska argument som 
kopplingen sker. Det logiska resonemanget bottnar i teorier om socialt kapital, lärande 
av varandra och lärande organisationer. Det är här likheterna och bryggan till Social 
Learning finns, vilken i sin tur leder vidare till Risk Governance.  

Trots skilda bakgrunder, olika syften och varierade fokusområden finns det i den 
konkreta tillämpningen tydliga likheter. Det som inom Risk Governance sorteras in i 
principer och det som inom Social Learning kallas kritiska element eller 
nyckelingredienser sammanfaller i många stycken med de karaktärsdrag som med 
utgångspunkt i Design Science formulerats specifikt för RSA-processer. Dessa principer 
och element beskriver väsentliga delar av hur vi människor kan lära oss tillsammans och 
hur det är nödvändigt för att hantera risker.  	
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4 Resultat	
Här presenteras resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen i form av ett 
övergripande tema, tre kategorier med tillsammans tio underkategorier. Syftet med 
studien är att identifiera vad deltagare i det svenska risk- och sårbarhetsanalysarbetet på 
kommunal nivå uppfattar som goda erfarenheter av själva processen. Det centrala i det 
här kapitlet är att presentera informanternas erfarenheter, att göra deras röster hörda. Det 
förstärks genom att citat från intervjuerna infogas i den beskrivande texten.  

Ur den kvalitativa innehållsanalysen kan på latent nivå ett tema härledas: Lära 
tillsammans till nytta för ett säkrare samhälle. Det fångar underliggande fundamentala 
tankegångar om att analysarbetet handlar om att lära sig mer, att det behöver göras 
tillsammans och att resultatet behöver komma till nytta, allt i en strävan för ett säkrare 
samhälle. 

Resultatet består vidare av kategorin ”Funktionellt lagarbete” som i sin tur innehåller 
underkategorierna ”Bygga laget”, ”Visa vägen" samt ”Arbeta tillsammans”. Denna 
kategori beskriver erfarenheter kring att komponera ett lag, att leda det och själva 
samarbetet. Nästa kategori är ”Lärande och förändring”, en kategori som beskriver vad 
som händer under processen och vad det kan leda till. Den är indelad i 
underkategorierna ”Lära av varandra”, ”Insikt om det egna och helheten” samt ”Förstå 
och tillämpa”. Den tredje kategorin är ”Främjande strategier och arrangemang” och 
beskriver som namnet antyder såväl strategier som organisatoriska aspekter som 
deltagarna lyfter fram som viktiga att beakta. Underkategorierna är ”Användbarhet och 
nytta”, ”Organisera och samordna”, ”Ansvar, uppföljning och ägarskap” samt ”Yttre 
styrning och stöd”. Tema, kategorier och underkategorier sammanfattas i nedanstående 
tabell. 

Tabell 2: Studiens resultat i form av tema, kategorier och underkategorier 

 Lära tillsammans till nytta för ett säkrare samhälle 
Kategorier Underkategorier 
Funktionellt lagarbete Bygga laget 

Visa vägen 

Arbeta tillsammans 

Lärande och förändring Lära av varandra  

Insikt om det egna och helheten 

Förstå och tillämpa 

Främjande strategier och 
arrangemang 

Användbarhet och nytta 

Organisera och samordna 

Ansvar, förankring och ägarskap 

Yttre styrning och stöd 
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4.1 Funktionellt	lagarbete	
Funktionellt lagarbete är den kategori som intervjuerna gav mest underlag till. I denna 
kategori lyfter informanterna fram nödvändigheten av att personer verksamma i de 
aktuella verksamheterna aktivt deltar i analysarbetet, nyttan av olika funktioner i olika 
processteg och vikten av att leda arbetet med tydlighet och lyhördhet. Även erfarenheter 
från det praktiska genomförandet ryms här. 

4.1.1 Bygga	laget	
Samtliga informanter är tydliga med att risk- och sårbarhetsanalysarbetet inte är ett 
ensamarbete. Snarare handlar det om ett lagarbete. Kanske inte ett lag på så vis att det 
alltid är samma människor som träffas och arbetar. Snarare är det flera grupper och 
funktioner som behöver fungera tillsammans. Men bilden av ett lag eller team ger ändå 
en bra beskrivning av vad det handlar om. Själva representerar informanterna på olika 
sätt de som driver laget eller processen om man så vill. Två informanter är 
säkerhetssamordnare och i den funktionen också själva processledare. En tredje 
informant är säkerhetsstrateg och därmed rådgivare till samordnarna medan en fjärde är 
chef över den säkerhetsavdelning där säkerhetssamordnarna har sin hemvist. Så även 
om informanterna representerar de som står för framåtdriften, metodstödet och själva 
rapporteringen står de sig slätt utan medarbetarna ute i verksamheten. 

 ”Deltagarna… de är ju allt, skulle jag påstå… jag skulle inte kunna göra det 
här utan dom… Jag vet inte vad som är kritiskt i deras verksamhet”. (1) 

Utan verksamheternas deltagande blir det inte kvalitet på arbetet uttrycker en informant. 
Men vilka är det då som behöver vara med? Innan frågan kan besvaras behöver den 
nyanseras då informanterna uttrycker att det är olika formeringar i olika steg i 
analysarbetet. Hur arbetet i sig är organiserat påverkas av kommunens storlek och på 
vilka sätt man samverkar med andra i risk- och krishanteringsfrågor. Men även om det 
skiljer sig i hur man organiserar och bedriver arbetet betonar alla informanter att vissa 
funktioner är viktiga för specifika delar av processarbetet. 

”Den (RSA:n) är ju uppdelad i lite olika sätt, så gör man det rätt så komponerar 
du ju (olika), du har inte samma gäng som gör alla delar” (4) 

Den typ av deltagare som lyfts fram tydligast av samtliga informanter är medarbetaren 
”som kan verksamheten”. Med det menas en person som varit med länge, som känner 
till verksamheten i grunden, som vet vad som fungerar och inte fungerar och som vet 
hur personalen agerar när saker och ting inträffar. Det är en person som kan vardagen 
men också känner till vilka konsekvenserna blir om störningar sker. Kunskapen är det 
viktiga uttrycker en informant, att de har kunskap om det de ska bidra med. Utöver sitt 
kunnande och sina erfarenheter behöver personen i fråga också ha förtroende från sin 
chef att delta i RSA-gruppen. Med förtroende behöver också följa mandat och tid för att 
delta i arbetet. 

”…handläggare eller dom som jobbar ute i produktionen … dom vet hur det 
funkar, dom vet vilka reservlösningar dom kan ta till, dom vet vad som har 
inträffat, så dom är ju egentligen guld värda när man ska analysera, för dom 
vågar säga sånt som dom har sagt till chefen att det här funkar inte.” (2) 
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Inom vissa större organisationer eller specificerade verksamheter kan det finnas 
ytterligare en specialiserad funktion som behöver finnas med, nämligen experten. Till 
skillnad från den kanske mer generaliserade medarbetaren som beskrivs ovan har 
experten ytterligare djupkunskap som är väsentlig i analysarbetet. Även om de besitter 
särskild kunskap och erfarenhet för att genomföra avancerade analyser kan de stöta på 
patrull när ska formulera åtgärder och lösningar på problem, det kan helt enkelt bli för 
komplicerat eller kostsammt för att vara genomförbart. 

”när du kommer fram och ska skriva åtgärder så kan ingenjörerna skriva utan 
att ha någon tanke på hur den ekonomiska situationen ser ut eller hur mycket 
resurser det går åt och då får du en åtgärd som inte går att genomföra eller som 
inte kommer att genomföras i alla fall” (4) 

Här blir behovet av ytterligare en nödvändig funktion tydlig, beslutsfattaren eller 
chefen. I många fall handlar det om linjechefen men i förlängningen går det hela vägen 
till den politiska ledningen eftersom det är kommunal verksamhet vi talar om här. 
Chefen måste vara involverad men hur det ska ske är inte informanterna eniga om. På 
vissa håll är man inte ens eniga eller övertygade om hur det bäst ska göras inom den 
egna organisationen. En informant berättar att medan chefen förespråkade chefer i 
arbetsgrupperna så föredrog samordnarna kunniga medarbetare. 

”jag förespråkade att vi skulle ha enhetschefer eller gruppchefer i dom här 
arbetsgrupperna, medan mina medarbetare övertygade mig om, nämen vi ska ha 
medarbetare i verksamheten för det är dom som kan sin verksamhet. Så det 
spåret vann” (3) 

Andra informanter talar om att chef och medarbetare deltar samtidigt och tillsammans 
representerar sin verksamhet i RSA-arbetet. Cheferna behöver vara med för att de ska 
bli delaktiga i processen och lära känna de risker som finns i verksamheten. En fördel 
med att ha en chef delaktig i arbetsgruppen är att chefen kan fatta beslut på en gång. En 
nackdel, särskilt i större grupper är att dynamiken i gruppen kan hämmas och andra 
deltagare mer lyssnar på vad chefen har att säga än att framföra egna synpunkter. En 
risk med att ha med chefer i stället för medarbetare är att chefen kan presentera en väl 
tillrättalagd bild av verksamheten i stället för hur det verkligen är. En chef saknar 
många gånger detaljkunskap och kan göra antaganden om hur verksamheten fungerar 
som inte stämmer med vad en medarbetare i verksamheten känner till. 

”att ha med någon som sitter i växeln, för dom hanterar ju det här, det är ju 
dom som får hantera om det är någonting som går ner, dom vet vad dom har för 
rutiner och kan vara ärlig med, kan ni rutinerna, finns rutinerna, använder man 
rutinerna? Medan en chef kanske tar för givet att man har gjort en rutin och att 
alla känner till den” (1) 

När det gäller strategiska frågor som att avgöra vilka åtaganden som gäller för 
verksamheten spelar chefer och ledningsgrupper en nyckelroll. Det gäller även för att 
sanktionera andra underställdas medverkan i RSA-arbetet. 

För att uppnå ett funktionellt lagarbete måste rätt person in på rätt plats, det gäller att ha 
rätt mix av folk, att plocka ihop ett bra lag som en informant uttrycker det. Det kan 
göras på olika sätt. En informant uttrycker det som att verksamheterna utser deltagare, 
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en annan berättar att samordnaren komponerar gruppen, medan ytterligare en annan 
förankrar arbetet med chefen för att därefter be chefen utse deltagare med kunskap om 
verksamheten. 

”det ju säkerhetssamordnarna som liksom initierar det här. Så oftast är det ju 
dom som plockar ihop gruppen, men givetvis stämmer dom av, man komponerar 
ju en tänkt gruppsammansättning och stämmer av med exempelvis VD:n” (4) 

Att bygga ett lag handlar om att bygga relationer, något som tar tid. En informant 
berättar om att det tagit tre år att skapa förutsättningar för att arbeta på ett bra sätt, där 
informanten känner att den har deltagarnas förtroende. Samtidigt är arbetet väldigt 
personberoende. Medan vissa personer är mycket intresserade och tar arbetet på stort 
allvar kan en annan person vara med i arbetet under flera år men när personen i fråga 
slutar sin anställning finns inget bestående kvar i verksamheten. 

4.1.2 Visa	vägen	
För att laget ska fungera behövs en lagledare. Det är här samordnaren kommer in. Alla 
informanter beskriver samordnarens roll som viktig i bemärkelsen att vara den som 
driver processen fram. Att som en projektledare ta initiativ, planera, genomföra, följa 
upp och avrapportera. Samordnarens funktion liknas vid en katalysator, en motor eller 
som spindeln i nätet. Utan samordnaren så händer det inte, utan samordnaren blir det 
ingen fart på RSA-processen. Samtidigt som samordnaren är projekt- och processledare 
ska den vara expert på risk- och sårbarhetsfrågor och metodansvarig. 

”jag kan och vet hur jag vill jobba med analysen, det ska jag vara proffs på i 
min roll. Så jag lägger upp en färdplan eller en projektplan eller vad man nu vill 
säga för hur vi ska jobba, och sen så är ju mitt uppdrag att jag sätter agendan, 
jag ser till att den följs och jag är också ansvarig för att se till att få svar” (2) 

I samordnarens uppdrag ligger att för övriga deltagare förklara syfte, mål och färdväg 
för RSA-processen. Samordnaren behöver ha den stora bilden klar för sig, eller som en 
informant uttrycker det, tänka på vad som är det skyddsvärda i samhället, vad som är 
grundläggande värden och demokratiska fri- och rättigheter. Genom att bidra med 
metod, förberedda frågor och kanske mallar att arbeta med, ska samordnaren lotsa 
deltagarna genom arbetet. Genom att ställa frågor som användarna kanske inte kommit 
att ställa själva initieras reflektioner och tankeprocesser som för arbetet vidare. Om 
deltagarna halkar av spåret är det samordnarens uppgift att hjälpa deltagarna rätt igen. 

”väldigt mycket av stödet under grupparbetena, var ju att liksom hålla dom på 
krisspåret” (3) 

Samordnaren förväntas på så vis ge metodstöd och expertkunskap om själva RSA-
processen. I ansvaret som processledare ingår också de administrativa uppgifterna att 
dokumentera arbetets gång och se till att den slutgiltiga RSA-rapporten levereras i tid. 
En informant ser att det ligger i dennes uppgift att lösa upp administrativa knutar i 
arbetet, en annan berättar att det handlar mycket om att bryta tidigare inställningar, 
något som i vissa verksamheter kräver att samordnaren är rätt hård och står på sig där 
det finns risker man inte längre kan blunda för. Två informanter talar om vikten av att 
vara flexibel under processen, att allt inte kan planeras utan att samordnaren behöver 
vara beredd att anpassa genomförandet utifrån hur saker och ting utvecklas. 
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”man får vara lite flexibel. Det är väldigt svårt att planera allt ihop och säga att 
så här blir det. Utan man måste vara lite flexibel utifrån hur det går” (2) 

En annan viktig egenskap hos samordnaren är förmågan att knyta an till olika deltagare 
och att bygga relationer över tid. Men också att i det enskilda mötet få med sig alla, att 
se den som sitter tyst i gruppen och locka fram en diskussion. Det handlar om att skapa 
en samtalsmiljö där det är högt i tak, där alla kommer till tals och där deltagarna känner 
sig bekväma och känner att det kan lita på de andra deltagarna. En av informanterna 
uttrycker det som att arbetsmötena kan få vara en neutral zon, utanför den ordinarie 
arbetsplatsen, där olika frågor kan ventileras, frågor som inte kan lyftas lika enkelt 
hemma i den egna verksamheten. 

”man behöver kunna se alla som är där, den som har varit tyst länge, att 
försöka få in honom eller henne i samtalet och själv kunna vara lite tyst, att inte 
lägga uppfattningar i deras mun” (2) 

4.1.3 Arbeta	tillsammans	
Denna underkategori rymmer såväl praktiskt genomförande av möten som erfarenheter 
av vilka känslor medarbetarna bär med sig från träffarna. Men att arbeta tillsammans 
sker inte bara under möten. En informant talar om den mindre kommunens fördelar med 
att man känner varandra vilket förstärks och underhålls av att säkerhetssamordnarna är 
ute mycket i verksamheterna. Alla känner till att de kan komma och prata om risker och 
så fort något har hänt försöker man följa upp det. Väl under mötena strävar man efter att 
hålla ett gott samtalsklimat där det är högt i tak och alla kan komma till tals.  

”Vi får väldigt positiv feedback efteråt, att deltagarna också känner att det här 
var bra. Så det är ju det där mötet den dagen, där man hittar varandra, det är 
högt i tak, att deltagarna får sitta och diskutera saker ihop, att man tillåter det” 
(1) 

I en miljö med högt i tak där medarbetarna får delta med sitt kunnande och sina 
erfarenheter kan de känna delaktighet och ett ansvar för resultatet. Deltagare kan känna 
sig lite utvalda och stolta av att ingå i arbetet, där finns någon som lyssnar och tar 
tillvara på deras erfarenheter. De ska veta att de alltid är välkomna med sina synpunkter 
säger en informant som också beskriver olika delar av delaktighet som att få med rätt 
kompetenser i arbetet, att se till att medarbetarna är delaktiga under möten men också 
att de driva frågorna hemma i sin verksamhet. Genom att inspirera medarbetarna blir de 
ambassadörer för arbetet ute på sina arbetsplatser. 

”Dom som deltar här, vad är det som händer hos dom? Jag tror för det första 
var att dom kände att dom blev tagna på allvar utifrån, att dom kan sin 
verksamhet. Det var någon som frågade dom… jag tror att dom kände att här är 
vi viktiga” (3) 

Medarbetarna uppmuntras att dela med sig av kunskap och erfarenhet men när det 
kommer till metodiken är samtliga informanter eniga om att det är samordnarens roll att 
ansvara för den, där finns inte utrymme för påverkan. Utöver att svara för metodiken 
och leda arbetsmöten ansvarar samordnarna som sagt också för det administrativa 
arbetet. I vissa kommuner står de för både en mötesledare och en sekreterare, på andra 
ställen svarar en samordnare för båda dessa funktioner. För deltagarna blir resultatet det 
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samma, samordnarna svarar för det praktiska, deltagarna bidrar med sina kunskaper. Till 
det administrativa hör att bidra med förberedda frågeställningar, eventuella mallar att 
arbeta i och att skriva samman resultatet. Själva genomförandet varieras med 
föreläsningar, workshops, brainstorming med post-it lappar och grupparbeten i olika 
konstellationer. Det hänvisas inte till några avancerade stödsystem utan snarare en 
variation av välbekanta mötesformer. 

”Vi varierade med att vi hade föreläsningar för att sätta dom på spåret, dom 
fick gå ut och göra grupparbeten, ibland gjorde dom det i mixade grupper till 
vissa uppgifter och ibland gjorde dom det med egna kommunens övriga 
deltagare. Och så hade man redovisning av vad man kommit fram till och en 
diskussion om vad som var olikheter” (3) 

Informanterna beskriver olika strategier för att genomföra arbetsmöten på ett effektivt 
sätt. En informant berättar om att de genomför arbetsmöten som heldagar där de hyr in 
sig på någon konferenslokal för att inte störas utan kunna arbeta i fred. En annan 
informant beskriver vikten av att informera deltagarna innan de träffas så de kommer 
väl förberedda till mötet samtidigt som det betonas att arbetet genomförs när man 
träffas, ”här och nu”, för att på så vis freda arbetstiden. Detta kombineras med att 
samordnaren svarar för det administrativa som beskrivits ovan, vilket sammantaget 
främjar ett effektivt arbete. 

4.2 Lärande	och	förändring	
Denna kategori omfattar erfarenheter kring hur insikter skapas och hur sammanhang 
och beroenden klargörs. Erfarenheter av hur deltagare tar till sig kunskap och börjar 
tillämpa den i egen verksamhet presenteras. 

4.2.1 Lära	av	varandra	
När medarbetarna arbetar tillsammans skapas ett forum för lärande av varandra. Ibland 
är det mer drivet och medvetet, i andra fall mer en biprodukt av det arbete som pågår. 
En informant berättar med stolthet om hur medarbetarna är intresserade och vill lära 
mer, de frågar om utbildningar och andra kunskapshöjande tillfällen de skulle kunna 
vara med på. En annan informant berättar att det inte alltid förändrar en individ så 
mycket att delta men att personen genom att ”få briljera” med sina erfarenheter ändå 
lyfter kunskapsnivån hos andra deltagare. Medan en informant uttrycker ”att kunskap är 
mitt enda styrmedel” beskriver en annan hur informanten vid varje mötestillfälle passar 
på att ge lite kunskapspåfyllnad. Så medan det sker en medveten kunskapsuppbyggnad 
från samordnarna sker samtidigt ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. 
Här är också samordnaren en av de som lär sig ny kunskap. 

”jag lär mig också någonting av det, jag förstår att man kan inte bara ta vilket 
grus som helst om gruset skulle ta slut, utan det är mer komplicerat än så” (1) 

Informanterna beskriver vad som sker när deltagare från olika kommuner och olika 
verksamheter möts och arbetar tillsammans. Hur de bidrar med sina olika perspektiv 
och ställer frågor till varandra, om de har tänkt på det ena och det andra. Man tipsar 
varandra utifrån sina egna erfarenheter och man lär sig om risker, brister och goda 
exempel av att hantera olika utmaningar. Men det stannar inte i ett strikt 
kunskapsutbyte, deltagarna lär sig också om varandras resurser och om möjligheterna 
att samordna och kanske låna resurser av varandra. På så vis sker ett nätverksbyggande 
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mellan de inblandade som sträcker sig längre än att dela kunskap med varandra, man 
blir även bättre rustade att samverka tillsammans.  

”Så processen att bjuda in flera kommunrepresentanter eller från fler 
kommuner gör ju att man kunde bidra med varandras perspektiv. Man byggde 
nätverk men också att man hjälpte varandra” (3) 

Det är dock inte vilka verksamheter som helst som kommer tillsammans. En informant 
beskriver hur den kombinerar folk som arbetar med likartade saker från olika 
avdelningar, hur de lär känna varandra och det blir ett nätverk. Informanten fortsätter 
med att det alltid är bra att ha med personer från andra verksamheter för att vidga 
resonemanget och ställa kritiska frågor. En annan informant berättar om att det inte är 
någon mening att blanda verksamheter som har för olika förutsättningar och för olika 
uppdrag som styr arbetet. Även om det finns oklarheter om vilka grupperingar som är 
bäst att mixa så är alla informanter överens om att lärandet av varandra är mycket 
betydelsefullt. En informant uttrycker det som att erfarenhetsutbytet i analysgruppen är 
en av de allra viktigaste erfarenheterna av processarbetet. 

4.2.2 Insikt	om	det	egna	och	helheten	
Det är viktigt att arbetet designas så att deltagarna både känner meningsfullhet och att 
de berikas av erfarenhet och kunskap menar en informant. Något som lyfts fram av flera 
informanter som det som leder till nya insikter, eller aha-upplevelser som det kan 
uttryckas, är övningar, inträffade händelser och även arbetsdagar där deltagarna får sätta 
sig in i vad som skulle kunna inträffa. En informant berättar om att en tidigare inträffad 
naturhändelse utgör ett gemensamt trauma för hela kommunen, något som gör att det 
inom kommunen inte varit någon diskussion när det beslutats att genomföra kostsamma 
åtgärder för att förhindra att en liknande händelse ska inträffa igen. Gemensamma 
upplevelser skapar på så vis en grund för det fortsatta arbetet tillsammans. 

”jag skulle säga att det är ju övningarna eller en inträffad händelse i en 
kommun som gör att man får en aha-upplevelse” (1)	

Vad är det då för insikter informanterna lyfter fram som viktiga. För det första handlar 
det om insikter i sin egen verksamhet och vilka risker som finns i den och hur de 
behöver hanteras, vilken personell beredskap som behövs och vad man behöver 
förbereda. Nästa steg är att förstå vilka beroenden som finns till andra verksamheter, hur 
egen verksamhet är beroende av att andra verksamheter fungerar och levererar det de 
ska, och omvänt, på vilka sätt andra faktiskt är beroende av att medarbetarna 
upprätthåller sin produktion. Informanterna ger exempel på beroenden mellan 
exempelvis vattenförsörjning, barnomsorg, kommunikation, väghållning och annan 
verksamhet inom både vård och kommunalteknisk försörjning. Till sist handlar det om 
att se sambanden mellan den egna verksamheten, vilka beroenden som finns till andra 
och hur det påverkar helheten. Det handlar med andra ord om att se den stora bilden och 
sin egen del i helheten. 

”eller kanske det viktigaste av allt, att man ser kommunkoncernperspektivet och 
vår kommuns geografiska område, så man inte bara tänker på sig och sitt” (2) 
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4.2.3 Förstå	och	tillämpa	
Vilka erfarenheter finns då av att deltagare tar till sig kunskap, omsätter den och börjar 
tillämpa den i sina egna sammanhang? Informanterna ger några exempel. När en ny 
telefonväxel ska inhandlas för flera kommuner ringer upphandlaren till 
säkerhetssamordnaren och säger att de måste köra en kontinuitetshantering på växeln, 
de måste ha med verksamheterna för att de ska berätta vilka krav som ska ställas på 
systemet. När det ska göras en ny nödvattenplan kommer ansvariga till samordnaren 
och frågar vilka samhällsviktiga verksamheter som är identifierade sedan tidigare och 
vad mer som är gjort. På så sätt visar ansvariga att de tar tillvara på den kunskap de fått, 
de tillämpar den genom att samverka med andra och de bygger vidare på de analyser 
som redan tagits fram. 

”då ringer dom och säger, vi måste köra en kontinuitetshantering på växeln och 
då vill vi ha med oss verksamheterna, för dom måste berätta för oss vilka krav 
som ska ställas på robustheten” (1) 

En annan informant berättar hur deltagare ute i verksamheterna producerar egna 
riskanalyser som används tillsammans med den kommunala riskanalysen. Informanten 
betonar att man inte bara läser riskanalysen utan praktiskt använder och arbetar med 
den. Det handlar om konkret arbete, inte bara en massa åtgärder som är listade utan att 
man genomför vad man sagt att man behöver göra. Ytterligare exempel är att man nu 
pratar om frågorna, man håller egna möten och man ber säkerhetssamordnaren om stöd 
då det behövs. Man tänker mer på varandra och man ställer frågor över 
verksamhetsgränserna. Informanten menar att deltagarna numera prioriterar riskfrågor, 
för de vet vad det innebär att inte jobba med frågorna. 

”men jag ser också att man tänker mer på varandra när man ska göra 
förändringar till exempel, att man också ställer den där frågan till den andra 
verksamheten, att man informerar att nu kommer vi att göra det här bara så att 
du vet, har ni någonting vi behöver tänka på till exempel, det är ju en 
förändring” (2) 

4.3 Främjande	strategier	och	arrangemang	
Den här kategorin omfamnar erfarenheter som ligger utanför arbetet i laget och 
läroprocessen. Att arbetet ska vara användbart och komma till nytta lyfts fram, 
erfarenheter kring att organisera arbetet och betydelsen av ett tydligt ansvarstagande är 
andra delar som ingår här. Yttre påverkan både i form av krav och regleringar samt stöd, 
eller bristen på stöd, från staten ingår i en av underkategorierna. 

4.3.1 Användbarhet	och	nytta	
Att analysarbetet ska leda till något användbart, att det ska komma till nytta påtalas 
tydligt av tre av fyra informanter. Den fjärde informanten talar inte om användbarhet 
explicit men beskriver samtidigt vilken nytta och förändring arbetet leder till. En 
informant menar att eftersom kommunen har begränsade resurser så måste ambitionerna 
med arbetet vara rimliga. Det viktiga är att komma i mål och därför behöver arbetet vara 
”tillräckligt bra”. Arbetet ska vidare vara meningsfullt och användbart, det ska vara 
ändamålsenligt. 
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”Tillräckligt bra för att användas som vi vill, till utbildningar, övningar, 
planer” (2) 

Trots att informanterna verkar dela inställningen att arbetet ska vara användbart och 
komma till nytta i den egna verksamheten väljer man olika vägar att genomföra det. En 
informant berättar om att analysen genomförs under det första året av mandatperioden 
med en rimlig ambition, tillräckligt bra. När man väl gjort analysen ska man inte 
revidera och ändra i den, nu ska den istället användas. En annan informant betonar 
istället att RSA-arbetet inte är en produkt utan en process och den processen bedrivs 
över mandatperiodens alla år. På så vis sprider man arbetsbelastningen över åren även 
om fokus för arbetet skiftar över tiden. Detta illustrerar två pragmatiska inställningar 
som bottnar i att arbetet ska vara till nytta för den egna verksamheten men att det kan 
utformas på olika sätt. En tredje informant berättar att då det nu har lagts ner så mycket 
tid och energi på analysarbetet måste man sträva efter att återanvända resultatet bättre, 
man måste bli bättre på att följa upp resultatet och föra in det i andra processer. 

”så vi försöker att göra den här processen mer användbar, att vi återanvänder 
resultaten bättre och att det kommer in i uppföljningar” (4) 

Det betonas att RSA-processen i sig inte är något eget arbete utan snarare en komponent 
i den krisberedskap man jobbar med. Informanterna uttrycker också på olika sätt en 
kritik och kanske en viss trötthet över att det analyseras för mycket. En informant menar 
att det finns ett för stort fokus på och för stor tilltro till risk- och sårbarhetsanalyser. En 
annan menar att istället för risk- och sårbarhetsanalyser så skulle man göra hot- och 
sårbarhetsanalyser, sannolikhetsdimensionen är många gånger för svårbedömd för 
kommunen. En tredje informant frågar sig om det är säkrare nu när man gjort analysen, 
kommer den till användning? Mycket tid har lagts på analys men mindre på 
uppföljning. 

”Det har ju varit väldigt analysintensivt och mindre fokus på uppföljningen och 
på erfarenhetsåterkopplingen” (4) 

Samtidigt som kritik uttrycks för att överanalysera så visar informanterna en pragmatisk 
inställning till hur man hanterar sina utmaningar. Måste man leverera en rapport för att 
föreskrifterna säger det, ja då gör man det, men man lägger sig på en basal nivå. I övrigt 
är det verksamhetens krav som får styra var man lägger sin energi. En informant 
berättar om begreppet ”avbrottstid” som används i MSB:s underlag men som de inte 
tycker fungerar i sin verksamhet. Då byter de helt enkelt ut begreppet till något som 
fungerar för dem. Ett annat uttryck för hur man ser praktiskt på saker och ting är när 
man konstaterar att många åtgärder kopplade till kontinuitetsplanering inte kräver 
avancerade åtgärder utan snarare handlar om småsaker som inte kostar så mycket. 

”verksamhetsspecifika åtgärder kostar inte särskilt mycket pengar utan handlar 
väldigt ofta om rutiner, om ordning och reda” (3) 

4.3.2 Organisera	och	samordna	
Samtliga informanter utom den som representerar den folkrikaste kommunen talar om 
behovet av att arbeta tillsammans med andra kommuner eller i andra konstellationer 
inom länet. En informant uttrycker det som så att en enskild kommun inte har nog med 
muskler att ta sig an RSA-arbetet själv. Därför har man istället valt att samverka på 
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olika sätt. En annan informant betonar länsstyrelsens betydelse för att stödja 
samordningen mellan kommunerna, något som ger möjligheter en enskild kommun inte 
har. En tredje informant berättar om flera olika geografiska grupperingar där riskfrågor 
hanteras. 

”vi är en av ”nn” kommuner i länet. Och när man är ett så stort län samarbetar 
man i olika konstellationer för att dela kunskap och vara så effektiv som 
möjligt” (2) 

Samtidigt betonar samma informant vikten av att ta sig in i de befintliga fora som finns 
istället för att skapa nya parallella strukturer. Genom att arbeta i de strukturer som redan 
existerar kan man på så vis få in riskfrågorna i det pågående arbetet. Om arbetet bedrivs 
separat försvåras möjligheterna att finansiera och implementera åtgärder och följa upp 
det resultat analysen pekar på. 

”jag tycker att det är viktigt att inte hitta på en massa nya arenor och så där, 
utan att försöka ta sig in där dom redan finns, och det gör ju att istället för att 
driva ett arbete i ett parallellspår försöker man lyfta in det där dom redan 
finns” (2) 

Två av informanterna har sin anställning vid en räddningstjänst som via avtal med flera 
kommuner ansvarar för att driva RSA-arbetet i dessa kommuner. I det ena fallet är det 
en säkerhetssamordnare som verkar i flera kommuner, i det andra fallet är det en grupp 
av säkerhetssamordnare som delar på arbetet i kommunerna. Båda informanterna menar 
att det är en fördel att komma från räddningstjänsten då det innebär en viss respekt och 
anseende. En av informanterna berättar att de inte vill att en extern konsult kommer in 
och gör analysen utan de vill bevara kunskapen inom organisationen. Det kan de göra 
som ”internkonsulter” samtidigt som de fredas från annat arbete som behöver fördelas 
ute i verksamheterna, de kan fokusera på sitt kärnuppdrag. 

”Vi är internkonsulter… jag tror att vi har en fördel i att vara det…vi håller oss 
undan det vardagliga bruset i kommunhuset” (3) 

4.3.3 Ansvar,	förankring	och	ägarskap	
Samtliga informanter berättar om hur viktigt det är att arbetet förankras i 
verksamheterna och hos chefer och politiska beslutsfattare. Hur det hanteras skiljer sig 
åt mellan olika kommuner. En informant berättar om hur man föredrar att ha 
medarbetare i arbetsgrupperna där riskfrågorna hanteras samtidigt som man arbetar med 
att kontinuerligt informera ansvariga chefer och politiker. 

”Så vi träffade kommunledningen minst en gång i halvåret under det här arbetet 
och informerade dem om vilka vi hade träffat, vad vi hade fått fram och vad dom 
behöver ta höjd för i sin planering för att fördela resurser inom kommunen” (3) 

En annan informant berättar om nödvändigheten att cheferna är involverade i själva 
analysarbetet. Det räcker inte med att få åtgärderna signerade i slutänden utan den som 
leder verksamheten måste också ha en förståelse för hur man kommit fram till 
föreslagna åtgärder och varför de är viktiga att genomföra. 
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”du måste ha med någon som får fatta beslut i det här … att det sägs ok på det 
här på riktigt, inte bara att man skriver under utan det ska vara en förståelse för 
processen” (4) 

För att mobilisera engagemang, förankra och kvalitetssäkra arbetet behöver 
samordnaren arbeta i flera spår och på olika nivåer samtidigt, något som flera 
informanter betonar. Förankringsarbetet börjar långt innan beslut om åtgärder ska tas. 
Syfte, mål och färdväg behöver förankras hos såväl deltagare som chefer och politiker. 
Verksamheterna behöver känna att det är deras uppdrag och ansvar. 
Säkerhetssamordnarna kan driva på och facilitera genomförandet men verksamheterna 
måste ta ansvaret för processen. Till det hör att utse ansvarig chef och budget och att ge 
medarbetare mandat och tid att delta i arbetet. 

”jag håller i det men där någonstans måste man bara låta verksamheterna själv 
ta det ansvaret” (1)	

Det är viktigt att det hålls en röd tråd i arbetet uttrycker en informant. En del av det är 
att det upprätthålls en transparens i hur arbetet bedrivs, något som är viktigt för att 
skapa en förståelse och motivera varför medel behöver satsas på åtgärder. För att hålla 
en röd tråd behöver arbetet dokumenteras väl, något som underlättar när nya personer 
involveras i arbetet men också när resultat av analysen förs över i andra processer. 

En informant beskriver entusiastiskt vad som händer i samspelet mellan 
säkerhetssamordnare och ansvarig tjänsteperson när den senare som tar stort ansvar för 
en viktig funktion får stöd av säkerhetssamordnaren att kontinuitetsanalysera sin 
verksamhet. Det är då arbetet blir som effektivast, när verksamheten tar sitt ansvar och 
samordnaren ger adekvat stöd. En annan informant menar att engagemanget behöver 
byggas utifrån det grundläggande ansvar som de olika kommunala verksamheterna har, 
att leverera service till kommuninnevånarna, även under kriser och vid extraordinära 
händelser, om än på en annan nivå. 

”Sen tror jag att konsten för att skapa engagemang ute i verksamheten är att 
ändå tänka kring att vi måste hålla fart … i vår verksamhet, utifrån att vi är en 
serviceinstans för våra kommuninnevånare” (3) 

När personer med skilda ansvarsområden och olika åsikter kommer tillsammans kan 
man tänka sig att konflikter uppstår. Hur ser informanterna på hanteringen av sådana 
situationer? Informanterna är tämligen samstämmiga om att konflikter i analysarbetet är 
väldigt ovanliga. I de fall det finns behov av avstämning eller prioritering lyfts frågan 
uppåt i den ordinarie beslutshierarkin, via chefer upp till verksamhetsledning, och om 
det behövs vidare till kommunstyrelsen och den politiska församlingen. Men det verkar 
vara mycket ovanligt. Några erfarenheter av konflikthantering inom ramen för 
analysarbetet ger ingen informant uttryck för. Mer vanligt är dock att konflikter kan 
uppstå i själva åtgärdshanteringen men de frågorna ligger i regel utanför informanternas 
ansvarsområden. 

4.3.4 Yttre	styrning	och	stöd	
När informanterna berättar om sina erfarenheter av analysprocessen är det inte bara 
interna processer som beskrivs. Två av informanterna berättar om hur yttre styrning och 
stöd tydligt påverkar arbetet. Den ena beskriver hur regelverket tydligt styr 
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genomförandet av processen. Samtidigt visar man från kommunens sida en mycket 
pragmatisk inställning. Man anpassar sig efter miniminivån, annars får man ju inte 
någon ersättning. I övrigt gör man det som man bedömer bäst gynnar den egna 
verksamheten och lokalsamhällets säkerhet. Den andra informanten berättar exempel 
från vården där lagstiftningen drivit fram krav på rutiner, något som lett till att de är 
bättre rustade att hantera sina uppdrag. I förlängningen menar informanten att sådana 
erfarenheter kan föras över till andra verksamheter, att det går att skriva rutiner för de 
flesta arbetsuppgifterna. Informanten tillägger att så länge det inte finns lagstiftning om 
att varje verksamhet ska genomföra risk- och sårbarhetsanalyser så kommer det inte 
heller att ske. 

Även stödet, eller bristen på stöd från myndigheter beskrivs som viktigt och nödvändigt. 
En informant beklagar bristen på stöd både från länsstyrelse och MSB. Informanten 
uttrycker det som att brist i stöd utgör en svaghet i systembygget för risk- och 
sårbarhetsanalysarbetet. Stödet behöver finnas där när det efterfrågas och det behöver 
vara genomarbetat i sin utformning. Den andra informanten berättar om hur 
länsstyrelsen med tiden har förstärkt sin kapacitet och därmed kan samordna arbetet och 
bedriva övningar på ett annat sätt än tidigare, något som leder till att kommunerna nu 
kan stödja varandra bättre i exempelvis metodutveckling.  

”det stöd man får från ansvariga myndigheter behöver vara genomtänkt och 
genomarbetat” (3)	
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5 Diskussion	
Kapitlet inleds med en diskussion om studiens resultat vilket följs av en diskussion om 
vald metod. Slutligen följer slutsatser vilka även inkluderar på vilket sätt resultatet kan 
informera svenska kapacitetsutvecklingsinsatser inom risk- och sårbarhetsområdet. 

5.1 Resultatdiskussion	
I detta avsnitt diskuteras resultatet från intervjuer och innehållsanalys. En jämförelse 
görs med grundläggande element från valda teoretiska utgångspunkter. Diskussionen 
inleds med en återblick på syftet med studien: 

Syftet med denna studie är att identifiera vad deltagare uppfattar som goda 
erfarenheter av det risk- och sårbarhetsanalysarbete som bedrivs av svenska 
kommuner med fokus på själva processen. 

Utöver syftet rekapituleras de övergripande frågeställningar för studien, nämligen: 

1. Vilken	betydelse	har	deltagarna	för	processen?	
2. Vad	utmärker	genomförandet	av	processen?	
3. Vilka	resultat	leder	processen	till	hos	deltagarna	och	deras	sammanhang?	

	
I syftet talas om ”goda erfarenheter”, ett uttryck som kan problematiseras. Vad är 
egentligen goda erfarenheter och vad är en bra risk- och sårbarhetsanalysprocess? Av 
sammanhanget framgår att det handlar om vad deltagarna i processen, studiens 
informanter, uppfattar som goda erfarenheter, inte vad författaren menar. På så vis 
placeras bedömningen av vad som är goda erfarenheter hos informanterna och det är 
också deras synpunkter som presenteras i resultatkapitlet. Trots det är det av intresse att 
göra bedömningar av vad som är ett gott eller bra RSA-arbete, inte minst för att dra 
slutsatser om vad som kan vara till nytta i en vidare kontext. En bakomliggande tanke 
med studien är att dess resultat i tillämpliga delar ska kunna informera svensk 
kapacitetsutveckling utomlands inom RSA-området. 

Vad är då ett bra RSA-arbete? Eriksson (2016) hävdar i sin studie av kommunala risk- 
och sårbarhetsanalyser att det inte finns något ”sant” eller objektivt svar på den frågan. 
Handläggare på MSB som arbetat med stödet till kommunerna menar att MSB inte får 
bedöma vad som är en bra RSA-arbete, de kan bara ställa krav på vad rapporten ska 
innehålla. Kan studiens teoretiska utgångspunkter hjälpa oss att avgöra vad som är ett 
gott RSA-arbete? De innehåller grundläggande element som viktiga principer, kritiska 
element och avgörande karaktärsdrag för riskhantering, något vi här kan använda som 
indikatorer för en ”bra” risk- och sårbarhetsanalysprocess. Det bör i sammanhanget 
nämnas att även ”dåliga erfarenheter” förstås har ett värde och bör beaktas då de visar 
på vad som bör undvikas för att lyckas i RSA-arbetet. 

5.1.1 Om	deltagare	
Samtliga informanter berättar om hur viktigt det är för RSA-arbetet med ett brett 
deltagande, med olika deltagare som besitter varierade kompetenser och verkar i skilda 
funktioner, att flera personer aktivt kan delta i olika steg av arbetet. Det är deltagarna 
som med sin kunskap och erfarenhet av verksamheten ger kvalitet och legitimitet åt 
arbetet. En jämförelse med litteraturen ger ett klart stöd för betydelsen av ett brett 
deltagande. Hassel (2012) som bygger sin utvärdering av kommunala risk- och 
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sårbarhetsanalyser på Design Science beskriver ett av de avgörande karaktärsdragen 
som ”brett deltagande”. Hassel argumenterar att om analysen ska leda till en reducering 
av risker och sårbarheter måste en förändring ske hos deltagarna. Om en sådan 
förändring ska få effekt förutsätter det ett brett deltagande och inte ett arbete utfört av en 
ensam kommuntjänsteman eller extern konsult. Samtliga informanter beskriver hur 
arbetet i deras kommuner leds av egen personal med deltagare från berörda 
verksamheter. En informant lyfter särskilt fram vikten av att arbetet inte hanteras av 
externa konsulter utan av egen personal så att kunskapen stannar kvar inom 
organisationen. Ett annat karaktärsdrag kopplat till deltagande av en särskild grupp är 
”engagemang på hög ledningsnivå”, vilket korrelerar väl med vad informanterna säger 
om nödvändigheten av att chefen är involverad i arbetet.  

Kelvington ((2007) benämner ett av de kritiska elementen inom Social Learning som 
”gruppdeltagande och interaktion”, något som syftar på medverkan från flera olika 
parter. I sin beskrivning av viktiga principer för att tillämpa Risk Governance skriver 
van Asselt och Renn (2011) om hur inkluderande av olika aktörer har stor påverkan på 
arbetet. Men de går ofta längre i sina beskrivningar av vad deltagande är än vad som 
kommit fram i denna studies empiri. Medan informanter beskriver ett brett deltagande 
inom interna kommunala processer menar Assalt och Renn (2011) att inkluderande inte 
bara handlar om att olika aktörer deltar utan att de också är delaktiga i att bedöma och 
sätta ramarna för vad som är att betrakta som en risk. Vidare betonar de att analys och 
hanterande av risker inte kan hållas inom myndigheter eller företag. I intervjumaterialet 
berättar en informant att externa parter inte deltar i processen vilket delvis hänvisas till 
sekretess kring känslig information. En annan informant menar att det inte finns 
anledning att blanda personer från olika (kommunala) verksamheter pga skillnader i 
uppdrag som styr dem och andra verksamhetsmässiga förutsättningar.  

Social Learning påvisar möjligheter och behov av att föra samman verksamheter som 
har skilda perspektiv och olika kunskapskällor för att lärande och beslutsfattande i 
komplexa problem (Kelvington 2007). RSA-arbetet vid de studerade kommunerna 
verkar vara koncentrerat till internt kommunalt arbete även om samarbeten mellan 
kommuner förekommer och även samarbete med och samordning av länsstyrelser 
beskrivs. I jämförelse med de möjligheter litteraturen erbjuder och till och med 
förespråkar kan de presenterade erfarenheterna förefalla en aning begränsade. En sådan 
jämförelse behöver dock göras med en viss försiktighet och nyansering.  

Centralt för Risk Governance är att det finns olika risker (Assalt § Renn 2011) och det 
är komplexa, osäkra och tvetydiga risker som kräver ett deltagande från skilda aktörer 
för att fånga olika perspektiv. Många av de risker som hanteras i kommunala 
riskanalyser kan betraktas som enkla risker där linjära samband förekommer mellan 
orsak och verkan. Då ställs inte heller samma krav på bred delaktighet. Utformningen 
av styrande föreskrift (MSBFS 2015:5) med fokus på kommunens egen verksamhet 
påverkar sannolikt nivån av samverkan med icke-kommunala aktörer. Informanternas 
erfarenheter bör därför speglas mot den kontext inom vilka de görs, inklusive de 
uppdrag och den typ av risker som hanteras på den kommunala nivån. Eller som en 
informant ger uttryck för, det gäller att ha rimliga ambitioner och göra ett tillräckligt bra 
arbete för att uppfylla syftet med uppdraget. Inför framtida utmaningar med exempelvis 
större krav på klimatanpassning kommer sannolikt kraven att öka på en bredare 
delaktighet som sträcker sig utanför de kommunala korridorerna. 
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5.1.2 Om	process	och	resultat	
Med uttrycket processen kan avses den formella tågordning och färdplan med vilken 
arbetet genomförs. Men det kan också syfta på det informanterna beskriver hända i 
mötet mellan deltagarna, det som uppstår när deltagarna kommer tillsammans eller på 
andra sätt interagerar med varandra. Informanterna berättar hur deltagare bidrar med 
sina perspektiv och hur de ställer frågor till varandra och tipsar varandra. När Assalt och 
Renn (2011) formulerar tre principer för Risk Governance handlar den första om 
kommunikation och inkluderande. Kommunikation beskrivs av Löfstedt (2003) som en 
meningsfull växelverkan där kunskap, erfarenhet, perspektiv och betydelser förändras. 
Hassel (2012) skriver att med karaktärsdraget ”genomtänkt och växelverkande ” avses 
hur diskussioner, överväganden och ömsesidigt lärande leder till att deltagarna lär sig 
om de andra aktörernas roller och resurser samtidigt som nätverk, relationer och tillit 
skapas. 

Forskningsfrågan om vilka resultat processen leder till hos deltagarnas sammanhang 
besvaras av informanterna med exempel (se avsnitt 4.2.3) på hur de tar till sig kunskap 
och börjar tillämpa den tillsammans med andra i sina verksamheter. När informanterna 
beskriver det som sker under processen handlar det mycket om ett utbyte av kunskap, 
erfarenhet och perspektiv. Hur djup förändringen är hos de deltagande individerna kan 
de bara gissa men de berättar om konkreta åtgärder och handlingar som sker som ett 
resultat av sådana kunskaps- och erfarenhetsutbyten. De ger också exempel på hur vissa 
individer kanske inte förändras så mycket men att de ändå lyfter andra genom att dela 
med sig av sin erfarenhet. För att bottna i frågeställningen om vilka resultat processen 
leder till hos deltagarna själva behöver längre studier med kompletterande metoder 
genomföras. 

Informanterna beskriver också vikten av att skapa en miljö som främjar 
kommunikationen mellan deltagarna, där det är högt i tak och där tillit mellan 
deltagarna kan växa. Inom Risk Governance beskrivs utmaningen att organisera en 
produktiv och meningsfull kommunikation samtidigt som det känsliga sambandet 
mellan kommunikation och tillit betonas (Assalt & Renn 2011). Tillit beskrivs som en 
egen nyckelingrediens inom Social Learning (Pahl-Wostl & Hare 2004). Informanterna 
uttrycker en stark medvetenhet om att skapa forum och miljöer där utbyte kan ske och 
relationer och tillit växa till. Ett stort ansvar ser de falla på sig själva som samordnare 
för analysprocessen. Kelvington (2007) talar om behovet av att skapa plattformar för 
samverkan och vägledande principer för kommunikation. Informanterna beskriver alla 
olika typer av forum där samverkan sker och hur de på olika sätt arbetar för att främja 
utbyte mellan deltagarna. En informant berättar om hur hen låter ett antal viktiga ledord 
vägleda processen, en annan beskriver hur det är upp till hen att se till att alla kommer 
till tals och att folk känner sig bekväma i mötet. Ingen av informanterna refererar till 
någon mer formell princip eller vägledning för kommunikation. 

Resultatet från en process som inkluderar Social Learning handlar inte bara om teknisk 
kunskap utan lika mycket om relationsmässiga kvaliteter (Pahl-Wostl & Hare 2004). 
Som exempel skriver de att processen kring hur en modell utvecklas är lika viktigt som 
den fakta modellen levererar. Flera informanter talar om betydelsen av de relationer och 
nätverk som uppstår under arbetet, en informant menar att bland de viktigaste de gjort är 
att ställa om fokus från slutresultat (i form av rapporter) till själva processen. 



 

 32 

En del av dessa relationsmässiga kvaliteter är förmågan att lösa konflikter. Ingen av 
informanterna menar dock att konflikter brukar förekomma i analysarbetet. Och om de 
uppstår verkar man inte arbeta med någon särskild form av konfliktlösning utan 
problemet hissas helt enkelt högre upp i beslutshierarkin för avdömning, hela vägen till 
fullmäktige om så skulle behövas. Någon större erfarenhet av att arbeta med 
konfliktlösning inom ramen för RSA verkar inte finnas vid de studerade kommunerna. 

När Pahl-Wostl och Hare (2004) lyfter fram vad de kallar nyckelingredienser i Social 
Learning beskriver de företeelser som ”medvetenhet om andra aktörers ibland 
annorlunda mål och perspektiv”, ”förståelse för andra aktörers beroenden” och 
”förståelse för komplexitet i ledningssystem”. Under intervjuerna berättar informanterna 
vad som händer i de möten där deltagarna träffas och vad som följer av det, hur 
deltagarna lär sig mer om risker, om varandras uppdrag och resurser och hur de kan 
samverka. De lär sig om sin egen verksamhet, om andras verksamhet och beroenden där 
i mellan, de lyfter blicken och ser den stora bilden, helheten. 

En jämförelse som ovan där grundläggande element från valda teoretiska 
utgångspunkter används som indikatorer för framgångsrikt analysarbete visar att många 
erfarenheter hos studiens informanter påvisats som betydelsefulla i tidigare forskning 
kopplad till riskhantering. Sammantaget så talar informanternas erfarenheter om ett 
utbyte av kunskap och erfarenhet som litteraturen på flera sätt beskriver som värdefullt 
och viktigt för att kunna hantera risker på ett ansvarsfullt sätt. 

Det finns även ett antal andra erfarenheter som informanterna ger uttryck för som 
viktiga, erfarenheter som inte på samma sätt täcks av valda teoretiska utgångspunkter 
men som ändå förtjänar att lyftas fram. 

Flera av dessa erfarenheter bottnar i en praktikers utmaning med att bedriva den 
verksamhet hen har ansvar för. Det tar sig uttryck i en viss analyströtthet, att det finns 
en för stor tilltro till risk- och sårbarhetsanalyser samtidigt som det är för lite fokus på 
uppföljning och erfarenhetsåterföring av genomförda åtgärder. En annan erfarenhet 
handlar om hur sannolikheter hanteras i analysen. En informant menar att sannolikheter 
är för svåra att bedöma för en kommun och att de därför istället borde genomföra hot- 
och sårbarhetsanalyser och arbeta med kontinuitetsplanering. Det är en trend som 
bekräftas av Eriksson (2016) som skriver om hur kontinuitetsplanering blir alltmer 
populärt inom krishanteringsområdet där det kompletterar och på sina håll ersätter 
traditionell risk- och sårbarhetsanalys. 

Informanterna ger tydligt uttryck för att analysarbetet måste komma till nytta i deras 
egen verksamhet, att det ska användas och återanvändas i andra arbeten och processer. 
Om en föreskrift säger att områden måste beskrivas, då gör man det men när det väl är 
gjort sätts fokus på vad man själv bedömer vara viktigt för den egna kommunen. Så 
även om lagar och föreskrifter styr rätt hårt väljer man själv var krutet ska läggas när 
man väl uppnått miniminivån för att få ut den statliga ersättning arbetet belönas med. 

En intressant erfarenhet som påtalas är vikten av att arbeta inom befintliga strukturer 
istället för att upprätta parallella spår, detta för att involvera de som kan påverka, för att 
säkra finansiering och för att integrerar åtgärder i ordinarie processer. Det ligger helt i 
linje med det fjärde ansvarsområdet för Agenda for Humanity (2016) som handlar om 
att förstärka existerande system istället för att ersätta dem. Agenda for Humanity samlar 
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globala ledare från regeringar, frivilliga organisationer, akademi, privata företag och 
andra organisationer för att förbättra det humanitära arbetet genom att sätta människors 
säkerhet, värdighet och rätt att utvecklas i centrum. 

Den som har ett särskilt intresse för riskhantering kan fråga sig om det finns något 
utmärkande för RSA-processen som skiljer den från andra processer som involverar 
olika grupper av människor? Empirin för denna studie begränsar sig till processer som 
genomförs inom kommunal verksamhet och ger därmed en begränsad möjlighet att 
härleda ett bredare svar på frågan. Trots den avgränsningen kan vissa särdrag skönjas 
kopplade till det element av osäkerhet som karaktäriserar risker och hantering av dessa.  

Medan planering och genomförande av verksamhet som karaktäriseras av 
återkommande moment och en förväntad händelseutveckling har en inneboende 
drivkraft – om du (inte) sår får du (inte heller) skörda – så kräver processer för analys av 
risker och sårbarheter att du lyfter blicken från vardagen och väljer att hantera sådant 
som kanske inte alls kommer att inträffa. För att motivera människor att engagera sig i 
dessa frågor krävs därför något extra. För den som lyckas i sina preventiva uppdrag 
kommer inte heller ett negativt utfall att ske, det blir en icke-händelse och med det 
uteblir också positiv feedback. Engagemang behöver därför stärkas på andra sätt. 

En aspekt som skiljer RSA-processer från andra (kommunala) processer (med låg grad 
av osäkerhet) är följaktligen utmaningen att skapa ett intresse och engagemang kring det 
som ligger utanför vardagens ordinarie utmaningar. Att se till att (den kommunala) 
verksamheten fungerar till vardags kan vara en utmaning i sig, att utöver det lyfta 
blicken för att hantera risker och sårbarheter som inte är lika ”nära” kräver mer av den 
som driver processen i fråga om att motivera och engagera andra.  

5.1.3 Om	valda	teoretiska	utgångspunkters	relevans	
Tre teoriområden har valts som teoretiska utgångspunkter för denna studie. Tidigare i 
diskussionskapitlet har dessa använts för att jämföra informanternas erfarenheter med 
tidigare forskning. Under resultatdiskussionen uppkomna reflektioner föranleder en 
diskussion om vilken relevans teoriområdena har för det arbete som bedrivs inom risk- 
och sårbarhetsanalys på kommunal nivå i Sverige. 

Grundorsaken till att teoriområdena valdes är att de alla använts som teoretisk bakgrund 
i tidigare studier av svensk riskhantering. I sin studie om integrering av den nationella 
risk- och förmågebedömningen i det svenska krishanteringssystemet refererar Lin 
(2018) till Risk Governance och flera av dess principer hon finner tillämpliga i en 
svensk kontext. Johansson et al. (2013) visar i sin artikel hur Social Learning kan 
användas för kapacitetsutveckling inom katastrofriskreducering och klimatanpassning i 
två olika geografiska områden i Sverige. Hassel (2012) använder sig av Design Science 
i sin utvärdering av svenska kommunala risk- och sårbarhetsanalyser.  

Det finns alltså goda argument att hävda att samtliga teoriområden är applicerbara i en 
svensk kontext. Men medan Hassels tillämpning av Design Science är direkt anpassad 
till kommunal svensk RSA så kan det diskuteras vilka implikationer tillämpning av Risk 
Governance och Social Learning har på det kommunala risk- och 
sårbarhetsanalysarbetet. Risk Governance har växt fram ur ett behov av att hantera 
komplexa, osäkra och/eller tvetydiga/oklara risker (Assalt & Renn 20ll). Även Social 
Learning har sin potential i sociala processer för att hantera komplexa problem och 
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osäkerhet (Pahl-Wostl 2002; Kilvington 2007; Johansson et al. 2013). Men 
kännetecknas kommunala RSA av komplexa, osäkra och oklara risker? Intervjufrågor 
om i vilken mån komplexa risker hanteras fanns med i ett tidigt utkast till studiens 
intervjuguide men ströks för att hålla datamängden på en rimlig nivå. Även om inte 
frågor ställdes explicit om till vilken grad komplexa och osäkra risker hanteras i de 
tillfrågade kommunerna så är det samlade intrycket att tyngdpunkten inte ligger där. Av 
det följer att vissa ”förväntningar” som teoribildningarna ställer, kanske inte alltid är 
aktuella. Exempelvis förväntningar om komplexa interagerande nätverk som också 
medverkar i att definiera vilka riskerna är. Brister i tillämpning av olika grundläggande 
element inom Risk Governance och Social Learning behöver således speglas mot de 
riskprofiler som hanteras i svenska kommuner och den fokusering på kommunal 
verksamhet som för RSA-arbetet styrande föreskrift leder till (MSBFS 2015:5). 

Ett argument för att hävda att Risk Governance och Social Learning inte har relevans 
för kommunala RSA är att den kommunala kontexten inte uppvisar den komplexitet 
som motiverar tillämpning av principer för valda teoriområden. Mot det kan 
argumenteras att uppfyllda indikatorer baserade på grundläggande element från valda 
teoretiska utgångspunkter ändå visar på kvalitét i arbetet vilket är värdefullt att veta. 
Avsaknad av uppfyllda kriterier kan på motsvarande sätt indikera bristande kvalitet. 
Men det kan också relatera till att det aktuella RSA-arbetet har ett snävare fokus. En 
bedömning av fokus, avgränsning och innehåll i de undersökta kommunernas RSA 
ligger utanför ramen för denna studie. 

Med det sagt kan en framtida utveckling av RSA medföra behov av bredare 
involverande av nya grupper likväl som att i högre grad engagera befintliga deltagare i 
själva definitionen av vad risk är, processer som ställer högre krav på att de principer 
som lyfts fram inom Risk Governance och Social Learning tillämpas. 

Så här i avslutningen av diskussionen av resultatet kan konstateras att flera ”goda” 
erfarenheter har identifierats och validerats av tidigare forskning. Deltagarnas betydelse 
för processen har beskrivits utifrån kompetens och roller i organisationen. Viktiga 
karaktärsdrag hos processen har identifierats och resultat av processen hos deltagare och 
deras sammanhang har exemplifierats.  

5.2 Metoddiskussion	
Tidigare i studien har resultat från intervjuer och innehållsanalys presenterats. I stycket 
ovan har resultatet diskuterats och jämförts med olika teoretiska utgångspunkter. För att 
visa att resultaten av en studie är trovärdiga behöver en forskare vidta ett antal olika 
åtgärder (Granskär & Höglund Nielsen 2017, s. 230). I detta avsnitt presenteras sådana 
åtgärder i en diskussion utifrån vald metod. 

En forskares bakgrund, tidigare kunskap och erfarenhet, det som ingår i personens 
förförståelse, kommer alltid påverka dennes föreliggande studie (Granskär & Höglund 
Nielsen 2017, s. 230). Det gäller såväl val och avgränsning av studieområde, 
frågeställningar, metodval, resultat och slutsatser. För att stärka trovärdigheten behöver 
därför förförståelsen redovisas och forskaren behöver vara medveten om den påverkan 
förförståelsen har vid olika valsituationer och då slutsatser dras (Malterud 2001; 
Granskär & Höglund Nielsen, 2017). Författaren till denna studie har en 
brandingenjörsexamen från Lunds universitet och över två decenniers erfarenhet av 
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kris- och riskhantering på kommunal och statlig nivå. Erfarenheter från kommunal risk- 
och sårbarhetsanalys, riskhantering i kommunala planprocesser samt 
beredskapsbyggande, förberedande och genomförande av kommunala, nationella och 
internationella insatser för med sig föreställningar om vad som är väsentligt för 
studieområdet. Att RSA-processen i sig förväntas vara viktig kan reflekteras mot de 
erfarenheter som finns av betydelsen av processen inom insatsplanering (Canton 2007, 
s. 196). Val av studieområde och avgränsning ska också ses i ljuset av att författaren vid 
tiden för studien är verksam vid MSB med utveckling av internationella 
kapacitetsutvecklingsinsatser för risk- och sårbarhetsanalys. 

Resultatens trovärdighet kan bedömas utifrån begrepp som giltighet, tillförlitlighet, 
delaktighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman 2004; Granskär & Höglund 
Nielsen 2017, s. 230-232). För att öka tillförlitligheten till studien presenteras 
ställningstaganden som gjorts i olika steg av genomförandet. För att identifiera 
deltagares erfarenheter valdes en kvalitativ metod med abduktiv ansats. Ingen forskare 
kan närma sig sitt område fullständigt induktivt (Malterud 2001). Varje forskare är till 
viss grad påverkad av teori, så även här. Redan formuleringen av de övergripande 
forskningsfrågorna får ses som påverkade av de teoribildningar som identifierats som 
relevanta för studien. Även om frågeställningarna ställdes öppet för att ge utrymmer för 
informanterna att uttrycka vilka erfarenheter som var viktiga för dem, så var 
intervjuguidens följdfrågor utformade så att adekvata områden utifrån teorierna skulle 
täckas in. Ansatsen kan därför anses vara abduktiv då den valda teorin påverkat 
utformning av intervjufrågor men där studien ändå inte utformats för att bekräfta 
specifika teorier utan snarare på ett öppet sätt försökt fånga deltagarnas erfarenheter. 

Giltigheten i studien förstärks med en i förväg utformad urvalsstrategi som strävar efter 
varians bland deltagarna samt en beskrivning av hur urvals- och analysarbetet 
genomförts. Det primära kriteriet var att finna deltagare med betydande erfarenhet av 
RSA, verksamma vid kommuner som visat att de kommit långt i sitt arbete med risk- 
och sårbarhetsanalys. Vidare söktes en blandning av kommuner med varierande storlek 
och riskprofil, med deltagare av olika kön och ålder. Utifrån samtal med flera 
handläggare på MSB som arbetar med risk- och sårbarhetsanalys och med utgångspunkt 
i urvalskriterierna skapades en lista på potentiella informanter. Dessa kontaktades i 
första hand via telefon och i andra hand via e-post. En tillfrågad tackade nej varför ett 
reservalternativ fick användas. Generellt var det enklare att få acceptans hos mindre 
kommuner än hos större. Deltagarna informerades redan under det inledande 
telefonsamtalet om studiens syfte och att deltagande i studien var frivilligt och på 
deltagarnas villkor. Med de som accepterade att delta avtalades tid och plats för intervju 
utifrån deltagarnas förutsättningar. Telefonsamtalet följdes upp med ett 
informationsbrev och en samtyckesblankett. 

Trovärdigheten stärks vidare av att de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 
(1990) beslutat om följdes genom att de fyra allmänna huvudkraven på forskning 
tillgodosågs vid genomförandet av studien. Informationskravet uppfylldes genom att 
information delades på så vis som redovisas ovan. Samtyckeskravet uppnåddes med 
hjälp av samtyckesblanketten som delades strax efter första telefonkontakten och 
signerades vid intervjutillfället. Konfidentialitetskravet hanterades genom att 
informanterna avidentifierades och försågs med nummer samtidigt som data förvarades 
så att obehöriga inte hade tillgång till det. Nyttjandekravet uppfylls genom att insamlade 
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uppgifter bara används i forskningssyfte och att rådata makuleras efter studiens 
genomförande. 

Tid för intervjuer bokades i februari 2018 och själva datainsamlingen genomfördes i 
mars 2018 på respektive informants arbetsplats. Att datainsamlingen genomfördes inom 
en kort tidsperiod förstärker trovärdigheten av studien genom att möjligheten till 
förändringar är mindre, både i data och i forskarens besluts- och analysprocess, än under 
ett mer utdraget förlopp (Graneheim & Lundman 2004).  

Intervjuerna tog mellan 41 och 51 minuter och genomfördes som semistrukturerade 
intervjuer med hjälp av en intervjuguide och ett reflekterande förhållningssätt (Kvale & 
Brinkman 2014). Intervjuguiden strukturerades utifrån tematiska områden baserade på 
studiens övergripande frågeställningar. Som nämnts ovan får den ses som influerad av 
författarens förförståelse och valda teoretiska utgångspunkter. Även hur samtalet flödar 
under intervjutillfället och hur följdfrågor ställs antas vara påverkade av förförfattarens 
förförståelse. Intervjuerna spelades in med en transkriberings-applikation på två 
smartphones för ökad redundans. Ljudfilerna sparades utöver telefonerna på en laptop 
för att säkerställa säker förvaring av rådata. Endast författaren hade access till 
materialet. 

Senast ett dygn efter varje intervjutillfälle påbörjades transkriberingen av inspelningen 
ord för ord. När samtliga intervjuer genomförts påbörjades den kvalitativa 
innehållsanalysen (Graneheim & Lundman 2004; Hsieh & Shannon 2005). Först lästes 
texterna igenom ett par gånger för att skapa en bild av helheten. Sedan identifierades 
meningsbärande enheter i texten. Dessa knappt 250 citat fördes över till en matris för att 
hantera den fortsatta analysen. Nästa steg var att kondensera de meningsbärande 
enheterna till korta meningsenheter utan att den ursprungliga innebörden gick förlorad. 
Dessa abstraherades sedan till en högre logisk nivå genom att kodifieras. Koderna 
placerades sedan i tentativa underkategorier och kategorier. Initialt skapades 112 
preliminära underkategorier vilket noterades i forskardagboken. Arbetet fortsatte med 
att minska antalet underkategorier till 14 stycken tillsammans med 4 kategorier för att 
slutligen stanna vid de 10 underkategorier och 3 kategorier som presenteras i 
resultatdelen. Det kategoriserade materialet diskuterades vid avstämningar med 
handledaren. 

Vid utformningen av kategorier eftersträvas att de ska vara ömsesidigt uteslutande 
(Graneheim & Lundman 2004), vilket inte alltid låter sig göras då meningsbärande 
enheter kan innehålla betydelser som kan kopplas till flera kategorier. Många gånger 
härstammar koden från en längre mening som i sig kan härbärgera flera innebörder. Här 
valde författaren vilken mening som skulle betonas utifrån helheten så att inte innehåll 
gick förlorat. 

Det bör poängteras att kategorier och underkategorier inte fanns formulerade innan 
analysen utan att de växte fram under arbetets gång som ett resultat av analysen av 
texten. Samtidigt behöver författarens förförståelse och dess inverkan på processen 
beaktas. I forskardagboken reflekterar författaren över vad informanterna tycker är 
viktigt, vad författaren tycker är viktigt och om viktiga synpunkter riskerar att sållas 
bort vid kodifiering och kategorisering. Författaren visar sig på så vis vara medveten om 
sin egen förförståelse och anstränger sig för att det ska vara informanternas röster som 
hörs i det resultat som presenteras, något som stärker trovärdigheten i studien. Att 
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beskriva och illustrera hur meningsbärande enheter, kondensering och abstraktion har 
gått till styrker tillförlitligheten i resultatet (Graneheim & Lundman 2004). Ett annat sätt 
att förstärka tillförlitligheten är att infoga representativa citat vilket görs i 
resultatkapitlet. 

Resultaten av en kvalitativ studie är inte att betrakta som fakta applicerbar på 
befolkningen i stort utan snarare beskrivningar och uppfattningar tillämpliga inom en 
specifik omgivning (Malterud 2001). Medan det är läsaren som avgör om resultaten är 
överförbara till en annan kontext åligger det författaren att underlätta en sådan 
bedömning. Överförbarheten förstärks genom en noggrann beskrivning av 
urvalsstrategi, deltagare, datainsamling och analys och andra beskrivningar av 
kontexten (Graneheim & Lundman 2004). Sådana beskrivningar återfinns i 
metodkapitlet och i metoddiskussion ovan. 

Genom hela studien har författaren strävat efter att hålla en röd tråd. Från det inledande 
kapitlet, över metod och teoriavsnitt, till resultatet- och diskussionskapitel kopplas det 
tillbaka till syftet att identifiera deltagarnas erfarenheter av RSA-processen. Att den 
röda tråden är synlig stärker trovärdigheten i studien (Granskär & Höglund Nielsen 
2017, s. 233). 

5.3 Slutsatser	
En kvalitativ studie som denna ger inte svar på hur processen för risk- och 
sårbarhetsanalysarbetet bedrivs i stort i svenska kommuner. Däremot visar den på ett 
antal erfarenheter hos personer som är djupt involverade och starkt engagerade i sådana 
processer, verksamma i specifika sammanhang (Malterud 2001), sammanhang som till 
en viss grad låter sig beskrivas i denna studie. En del erfarenheter uttrycks av en enstaka 
informant, men det är också många erfarenheter som upprepar sig och återkommer hos 
flera informanter. Vilka som är överförbara till andra kontexter måste läsaren själv 
avgöra och till hjälp för sådana bedömningar hänvisas till metodkapitlet och 
beskrivningar där av medverkande kommuner, informanter, urvalsstrategi och 
författarens förförståelse. 

Med det sagt följer här författarens slutsatser baserade på informanternas erfarenheter 
från processen med kommunal risk- och sårbarhetsanalys. Det är också slutsatser som, 
givet den kontextanalys som genomförs vid varje enskild insats, kan informera det 
kapacitetsutvecklingsarbete som MSB bedriver inom området risk- och 
sårbarhetsanalys. 

Teammedlemmar	med	varierade	roller,	kompetens	och	perspektiv	
En avgörande faktor för processen är sammansättningen av olika arbetsgrupper och 
team där parametrar som kompetens och funktion behöver uppfylla en hög grad av 
variation. Deltagare i form av ämnesexperter men framförallt de som är djupt insatta i 
den vardagliga verksamheten behöver delta. Chefer och beslutsfattare behöver 
medverka i processen, inte bara för att signera slutrapporten. Samverkan över 
organisationsgränser ger kraft som ensamma organisationer inte kan uppbåda. 

Miljöer	som	främjar	tillit	och	ömsesidigt	utbyte	
För att processen ska leda till såväl tekniska som relationsmässiga kvalitéer är 
kommunikationen inom gruppen avgörande. Att skapa en miljö där det är högt i tak och 
relationer och tillit kan växa är av avgörande betydelse för att främja växelverkan 



 

 38 

mellan deltagarna.  Här spelar samordnarens personliga egenskaper in för att motivera, 
inspirera och vägleda gruppen. Även praktiska färdigheter att facilitera och administrera 
arbetet är av stor vikt. 

Nytta,	användbarhet	och	flexibelt	genomförande	
I en svensk kontext är fokus på att arbetet ska komma till nytta centralt och en viktig 
drivkraft att ta hänsyn till och draghjälp av. Nytta, användbarhet och flexibilitet är 
viktiga ledord som tar sig uttryck i att inte överanalysera utan låta resultatet gå vidare in 
i andra processer. Implementering behöver genomföras med en hög grad av flexibilitet 
och anpassning utifrån en bedömning av hur resultatet bäst kommer till nytta. Vid stöd 
riktat till andra aktörer behöver därför utgångspunkten alltid vara aktörens egna behov. 

Förankring,	ägarskap	och	befintliga	strukturer		
Att kontinuerligt informera och att förankra arbetet innan såväl som under 
genomförande och efter avslut är en annan avgörande faktor för att stärka ägarskap och 
hållbara resultat. En avvägning mellan stöd till processen och verksamhetens eget 
ansvar är vital. Det kan vara resurseffektivt och en styrka att bygga på det som redan 
finns, att arbeta inom befintliga strukturer och beslutsforum istället för att bygga upp 
parallella spår.  

Lagstiftning	och	myndigheters	stöd	
Utformning och tillämpning av lagar och föreskrifter kan fostra utförandet av risk- och 
sårbarhetsarbetet men också verka hämmande för implementeringen. Stöd från statliga 
aktörer till lokal nivå behöver utformas utifrån de behov lokala aktörer har för att lösa 
sina uppgifter. 

5.3.1 Fortsatt	forskning	
Vad processen leder till hos deltagarna och deras sammanhang var det delområde inom 
ramen för denna studie som det var svårast att bottna i. För att tränga djupare in i 
frågeställningen om vilka resultat processen leder till hos deltagarna själva behövs 
fortsatta studier sannolikt med längre perioder av observation som kompletterande 
metod. 

Medan informanterna betonar vikten av god kommunikation inom arbetsgruppen och 
visar exempel på hur de främjar den hänvisar ingen av dem till någon etablerad 
vägledning de finner användbar. Här kan fortsatta studier kartlägga och presentera 
förslag på innehåll till en vägledning för processen som även behandlar 
relationsmässiga aspekter och kvalitéer. 

Sambandet mellan analys å ena sidan och genomförande samt uppföljning av 
reducerande åtgärder å andra sidan, beskrivs av informanterna som problematisk. För 
mycket energi läggs på att analysera, för lite på att säkerställa att åtgärder genomförs 
och följs upp. För att riskhantering som överordnad process ska fungera effektivt måste 
detta samband utvecklas och förstärkas. Studier fokuserade på gränssnittet mellan 
analys och åtgärd kan vara behjälpliga i den utveckling som behöver ske här. 

I grad med att komplexiteten i våra samhällen ökar behöver frågan lyftas om hur 
medverkan i kommunala RSA-arbeten kan breddas. Samtidigt ska inte alla riskfrågor in 
i en kommunal RSA. Därför är det av stort intresse att kartlägga i vilka möjliga forum 
närliggande risker kan hanteras i på ett ansvarsfullt sätt.  
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7 Bilagor	

7.1 Bilaga	1	–	Intervjuguide	
Intervjun kommer att kretsa kring tre övergripande frågeställningar kring själva RSA-processen, om 
deltagarna, genomförandet och resultatet hos deltagarna. Vad jag vill fånga är dina goda erfarenheter 
av processen. Till min hjälp har jag en ”fusklapp” som ska hjälpa till att hålla fokus i samtalet. 

Inledning	

1. Kan	du	berätta	lite	om	dig	själv	och	på	vilket	sätt	du	har	arbetat	med	RSA?		
(Ålder,	kön,	titel,	utbildning,	tidigare	roller,	uppdrag)	

	

Tema	1	–	deltagande:	Vilken	betydelse	har	deltagarna	för	processen?	

2. Vilken	betydelse	har	enligt	din	mening	deltagarna	för	processen?	
3. Vilka	deltar,	vilka	organisationer,	roller,	funktioner	representerar	de?	
4. Vad	spelar	det	för	roll	vilken	titel/funktion	en	deltagare	har?	
5. Vilka	sätter	agendan	och	vilka	kommer	till	tals?	
6. Vilka	påverkansmöjligheter	har	deltagarna?	
7. Vilka	forum,	plattformar,	formella/informella	nätverk	relationer	finns	och	hur	påverkar	de	

processen?	
	

Tema	2	–	genomförande:	Vad	utmärker	genomförandet	av	processen?	

8. Vad	skulle	du	säga	är	utmärkande	för	genomförandet	av	processen?	
9. Hur	främjas	ett	ömsesidigt	utbyte	av	perspektiv,	erfarenheter,	kunskap?	
10. Vilka	verktyg	och	stöd	för	interaktion	används?	
11. Hur	hanteras	konflikter?	
12. Hur	integreras	olika	kunskaper,	erfarenheter,	synpunkter	i	arbetet?	
13. Vilken	öppenhet	finns	för	olika	resultat	och	slutsatser?	

	
Tema	3	–	resultat:	Vilka	resultat	leder	processen	till	hos	deltagarna	och	deras	sammanhang?	

14. Vad	anser	du	att	processen	leder	till	hos	deltagarna	och	deras	sammanhang?	
15. Vad	förändras	hos	deltagarna	själva	(kunskap,	erfarenhet,	förståelse)?	
16. Vad	förändras	i	deras	sammanhang	(organisation,	nätverk,	längre	ut)?	
17. Hur	förändras	förståelse	av	egna	och	andras	ståndpunkter	(ingångsvärden,	

uppgifter/mandat,	argument)	under	processen?	
18. I	vilken	mån	reflekteras	det	över	eget	agerande	och	egna	ståndpunkter?	
19. Vilka	erfarenheter	har	du	av	att	arbetet	lett	till	förändrat	förtroende,	förändrade	relationer,	

förändrat	arbetssätt,	förändring	av	nätverk,	plattformar,	forum?	
	

Avslutning	

20. Är	det	något	som	inte	blivit	sagt	som	du	vill	tillägga?	
	

Tack för att jag fick komma, tack för din tid och ditt engagemang. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Exempel på följdfrågor att använda för att utveckla informantens resonemang: 
”vad menar du med…?” ”kan du utveckla det där med...?” ”kan du ge ett exempel på…?” 
 


