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Sammandrag 

Kandidatuppsats i statsvetenskap av Oscar Elardt och Emelie Liberg, vårterminen 2018 

Handledare: P O Norell 

Gudrun, Per eller kanske Vladimir? – En studie av svenska kommuners arbete med 

krisberedskap och civilt försvar 

Syftet med uppsatsen är att i ett förändrat omvärldsläge, med ett Ryssland som visat sig berett att 

använda det militära maktmedlet, undersöka hur arbetet med civilt försvar implementeras på 

kommunal nivå. Detta genom att skapa en bild av hur kommuner arbetar med 

krisberedskapsplanering och om detta arbete påverkas av lärdomar från tidigare extraordinära 

händelser. Uppsatsen svarar genom en fåfallstudie av två kommuner på frågeställningarna: Hur 

har den nationella säkerhetsstrategin från 2017 påverkat kommunernas planering inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och inför höjd beredskap? Hur påverkar kommunernas tidigare 

erfarenheter av kriser planeringen? Studien har genomförts som textanalys av kommunala planer 

och genom intervjuer av tjänstemän och politiker i två mindre småländska kommuner. Empirin 

har analyserats genom att använda en analysmodell utgående från Lennart Lundquists 

implementeringsteori. Resultatet visar att det förändrade omvärldsläget inte konkret påverkat 

arbetet, men bidragit till att ämnet har aktualiserats. Tidigare erfarenheter påverkar kommunernas 

arbete vilket till viss del ses i planer och styrdokument och till stor del märks i förståelse och 

inställning. Studiens viktigaste slutsats är att de övningar och utbildningar som bedrivs bör 

innefatta verksamheten i höjd beredskap och civilt försvar, vilket kommunerna brister i. För att 

detta skall implementeras krävs tydliga styrningar om vad som ska övas. 

Nyckelord: Kommuner, krisberedskap, civilt försvar, implementeringsteori. 
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Abstract 

Essay in political science by Oscar Elardt & Emelie Liberg, spring semester 2018. 

Tutor adviser: P O Norell 

Gudrun, Per or Vladimir? – A case study on crisis management and civil defense in Swedish 

municipalities 

The purpose of this essay is to examine how Swedish municipalities handles civil defense in the 

context of a new threat level where the Russian leadership has proved willing to use military 

power to achieve political goals. The essay is a case study of two Swedish municipalities 

answering the following questions: How has the national security strategy from 2017 influenced 

the planning before and in extraordinary events both in peacetime and in high readiness? How do 

the municipalities’ previous crises experiences affect planning? The study was conducted by 

analyzing municipal documents and plans as well as interviews with officials and politicians in 

two small municipalities. The empirical data has been analyzed by using a model based on 

implementation theory by Lennart Lundquist. The study argues that the new threat level and the 

situation within Europe hasn´t influenced the municipalities significant but it has actualized the 

subject. Earlier crisis experiences affect the crisis management within the municipalities which in 

some ways can be seen in plans but mostly in the understanding and the attitude among citizens as 

well as among professionals and politicians. In summary, the most important conclusion is that 

training and education should include the activities in high readiness and civil defense in order to 

reduce the lack of knowledge of the municipalities within this topic. It takes clear guidance and 

steering from the government on what to practice.  

Key words: Municipalities, crises management, civil defense, implementation theory.  
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1 Inledning 

Det är ju ingen som vet vad som rör sig i huvudet på kamraten på andra sidan Östersjön, och 

det är ju trots allt hans göromål som dikterar väldigt mycket av det vi sitter och pratar om nu. 

För hade inte Ryssland varit vad Ryssland är, så hade vi haft en helt annan diskussion, tror jag.1 

Ovanstående citat från räddningschefen i Eksjö kommun beskriver utvecklingen med ett försämrat 

säkerhetsläge i Östersjöregionen och belyser att detta har aktualiserat planeringen av civilt 

försvar. Regeringen konstaterar i den försvarspolitiska inriktningen för perioden 2016 – 2020 att 

det säkerhetspolitiska läget i Europa kraftigt har försämrats, till stor del beroende på ett Ryssland 

med en ledning beredd att använda det militära maktmedlet för att uppnå politiska mål. Detta 

försämrade omvärldsläge ställer nya krav på Sveriges försvarsförmåga inför och vid ett angrepp, 

en förmåga som därmed återigen måste stärkas.2 

Regeringen antog 2017 Sveriges första nationella säkerhetsstrategi, vilken utrycker en samlad syn 

på och inriktning för Sveriges säkerhetsåtgärder. Säkerhetstrategin introducerar det breddade 

säkerhetsbegreppet som utöver statens fortlevnad även bland annat omfattar civilbefolkningens liv 

och hälsa samt invånarnas demokratiska fri- och rättigheter.3 Hotbilden mot Sverige har ändrats 

och är idag mer komplex och inte enbart territoriellt fokuserad, vilket också ställer krav på en 

utvecklad och stärkt förmåga att säkerställa rikets säkerhet.  

Totalförsvaret definieras som: ”all militär och civil verksamhet som behövs för att förbereda 

Sverige för krig.”4 Sveriges militära försvar är beroende av stöd från samhällets övriga delar för 

att nå en hög operativ förmåga vid höjd beredskap och om det ytterst krävs – vid krig.5 

Statsminister Stefan Löfven uttryckte i sitt tal vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen, den 14 

januari 2018, vikten av en fortsatt utveckling av Sveriges totalförsvar: 

För snart tre år sedan beslutade regeringen att Sverige behöver återupprätta ett modernt 

totalförsvar. Vi ska kunna hantera de utmaningar och hot som följer av det förändrade 

säkerhetspolitiska läget. I ett robust och sammanhängande totalförsvar måste både den militära 

och civila förmågan byggas upp och samverka. Hela samhället ska bidra till rikets säkerhet, 

och hela befolkningen ska skyddas. Det gäller när krisen inträffar, och när konflikten hotar.6 

Svensk krisberedskap grundar sig på ordinarie förvaltningsstrukturer och ansvarsprincipen som 

innebär att den aktör som är ansvarig för en verksamhet i normaltillstånd även har ansvaret vid 

                                                   
1 Carlsson, Micael; räddningschef Eksjö kommun. Intervju 2018-04-24. 
2 Prop. (2014/15:109), Försvarspolitisk inriktning 2016-2020, Stockholm, Försvarsdepartementet, 2015, s. 1. 
3 Statsrådsberedningen, Nationell säkerhetsstrategi, 2017, s. 6. 
4 FM2016-13584:3/MSB2016-25, Gemensamma grunder för en sammanhängande planering av totalförvaret, 

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016, s. 3. 
5 FM2016-13584:3/MSB2016-25, 2016, s. 6. 
6 Regeringen, Sveriges säkerhet i en ny värld, http://www.regeringen.se/tal/2018/01/sveriges-sakerhet-i-en-ny-varld/ 

[2018-04-13] 
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höjd beredskap. Samhällets grundläggande förmåga att hantera kriser i fredstid skapar således en 

förmåga att om det värsta skulle inträffa även hantera krig och ett väpnat angrepp.  

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fastslår i sin 

gemensamma grundsyn för totalförsvaret att: ”civilt försvar är i grunden hela samhällets 

inneboende robusthet, motståndskraft och förmåga att hantera ett väpnat angrepp”.7 

Det förändrade omvärldsläget har gjort att totalförsvar och civilt försvar återigen hamnat i fokus. 

Regeringen har i vårbudgeten 2017 avsatt resurser och kommer enligt förslag tillföra 

totalförsvaret ytterligare medel under 2018. En ansenlig del av dessa medel kommer att tillföras 

Sveriges kommuner. Totalförsvarets återuppbyggnad, liksom det faktum att stort ansvar genom 

ansvarsprincipen åläggs kommunerna, har gjort att ämnet totalförsvar på ledningsnivån kommun 

har intresserat oss.  

En överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) avseende kommunernas krisberedskap genomfördes 2012. Denna 

överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter de har enligt Lagen om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fred och höjd 

beredskap (LEH). Även då överenskommelsen gäller alla Sveriges kommuner kan det antas att 

kommuner av olika storlek, resurser och erfarenheter löser uppgifterna på olika sätt. Att 

undersöka en kommuns arbete med krisberedskapsplanering ger därmed just bara information om 

den specifika kommunen. Vill vi undersöka det generella, som är Sveriges kommuners 

krisberedskapsplanering, kan resultat ur MSB utvärdering om överenskommelsen analyseras. På 

uppdrag av regeringen fördelade MSB, utöver medel enligt tidigare överenskommelse, under 

sommaren 2017 särskilda medel till kommuner och landsting för att stärka arbetet med civilt 

försvar. Det vi är intresserade av är om det nya omvärldsläget påverkat kommuners planering och 

även om tidigare erfarenheter har betydelse för arbetet med krisberedskapsplanering.  

Prioriteringar är ur ett kommunalpolitiskt perspektiv inte enkelt. Det kan finnas en förståelse för 

att kommunpolitiker prioriterar här, nu och framtiden ur ett perspektiv där kommunens 

medborgare förväntas se en effekt av sina skattepengar. Att planera och avsätta medel för det som 

inte kan förutspås hända, det oväntade men ändå möjliga, vilket medborgaren kanske inte ser 

verkan av kan ses som en utmaning. 

                                                   
7 FM2016-13584:3/MSB2016-25, 2016, s. 5. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att i rådande förändrade omvärldsläge undersöka hur arbetet med civilt 

försvar implementeras på kommunal nivå. Detta i form av att skapa en bild av hur två kommuner 

arbetar med krisberedskapsplanering och om de i detta arbete påverkas av lärdomar från tidigare 

extraordinära händelser. Ur syftet formuleras huvudfrågeställningarna: Hur har den nationella 

säkerhetsstrategin från 2017 påverkat kommunernas planering inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och inför höjd beredskap? Hur påverkar kommunernas tidigare erfarenheter 

av kriser planeringen? 

1.1.1 Preciserade forskningsfrågor 

- Hur ser kommunernas krisberedskapsplanering ut med utgångspunkt från lag (2006:544) 

om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 

och under höjd beredskap? 

- Hur arbetar kommunerna med stärkt säkerhetsskydd, kompetenshöjning gällande 

totalförsvar samt planer för den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap? 

- Har tidigare upplevda kriser betydelse för kommunernas krisberedskapsplanering?  

1.2  Tidigare forskning 

Ämnesvalet har en klart statsvetenskaplig förankring då det berör ett av statens grundläggande 

ansvar för medborgarna. Den utomvetenskapliga relevansen eller relevansen för ämnet som en 

samhällsfråga kan anses vara god, dels då temat är högaktuellt på den politiska agendan, dels då 

ämnesvalet utgör en viktig och till del bortglömd del i den svenska krisberedskapen. Det finns ett 

stort behov av att göra samhällsmedborgarna medvetna om rollspel, uppgifter och ansvar i 

totalförsvaret.8  

Tidigare forskning inom ämnet totalförsvar som kan ses som relevant i förhållande till denna 

studie är den som genomförts efter 2013. Det var under 2013 som Ryssland annekterade Krim, 

omvärdsläget förändrades och så även förutsättningarna för svensk säkerhetspolitik. I och med 

detta förändrades den svenska försvarspolitiken och totalförsvarsplaneringen återupptogs.9  

Försvarshögskolans rapport Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige syftar till 

att skapa förståelse för krisberedskap och totalförsvar på systemnivå. Den beskriver på ett tydligt 

sätt samhällssäkerhet ur både ett historiskt och dagsaktuellt perspektiv.10 I rapporten redovisas ett 

antal kriser och händelser, ur vilka erfarenheter som påverkat svensk krishanteringsförmåga är 

                                                   
8 Regeringen, Sveriges säkerhet i en ny värld 
9 Andersson, Emmelie, red., Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige, Försvarshögskolan (FHS), 

Stockholm, 2017, s. 49 f. 
10 Andersson, 2017, s. 3. 



 2018-06-13 sida 4 

dragna. Bland dessa kan nämnas Tsunamin 2004, vilken var en kris på nationell nivå. Efter kritik 

från haverikommissionen och ett antal utredningar inrättades därför kansliet för krishantering i 

Statsrådsberedningen.11 Skogsbranden i Västmanland 2014 som krävde den största 

räddningsinsatsen i Sverige i modern tid och prövade svensk krisberedskap på alla nivåer. 

Skogsbranden var även i centrum för en mängd erfarenhetsutvärderingar och utredningar och 

bidrog senare till MSBs förslag till regeringen avseende utveckling av området krisberedskap.12 

Flyktingsituationen 2015 innebar en stor ansträngning på många nivåer, inte minst för kommuner 

och för polismyndigheten. Som en följd av flyktingsituationen beslutade regeringen om: ”en 

lagrådremiss som syftade till att stärka samhällets beredskap för att hantera extraordinära 

flyktingsituationer”.13 Rapporten är för oss ett viktigt underlag för eget lärande och bidrar med 

fakta och förståelse för författandet av denna uppsats. Den visar också att erfarenheter om brister i 

genomförd krishantering påverkar utformning av systemets, eller aktörernas, framtida möjlighet 

för krishantering. 

MSB gav i mars 2018 ut rapporten Utvärdering av överenskommelse om kommunernas 

krisberedskap. Utvärderingsrapporten är dokument- och intervjubaserad med ett urval på 31 

kommuner och syftet är att: ”… värdera överenskommelsens måluppfyllelse”.14 Denna rapport är 

särskilt intressant, då utvärderingen syftar till ett, för denna studie centrala dokument, 

överenskommelsen mellan MSB och SKL om kommuners krisberedskap. I sina slutsatser 

redovisar MSB svaren i överenskommelsens olika områden. På temat geografiskt områdesansvar 

ser kommunerna större problem med samverkan med externa aktörer utanför eget geografiskt 

område än inom. Kommunernas styrdokument är utformade olika och i många fall inte som MSB 

avsåg, då överenskommelsen ingicks. Utbildning och övning genomförs, dock inte genomgående 

med scenarion ur kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Vidare bedömer MSB att det 

saknas kunskap om vilka uppgifter kommunen har vid höjd beredskap. En sammanfattande 

slutsats i utvärderingsrapporten är: ”givet de resurser kommunerna har är utvecklingen positiv och 

de flesta kommuner arbetar med krisberedskapsfrågor efter bästa förmåga.”15 Efter bästa förmåga 

bottnar i kommunernas olika förutsättningar att nå målsättningarna med hänsyn till tillgängliga 

resurser. Rapporten redovisar i detalj kommunernas måluppfyllnad inom de olika områden som 

omfattas av LEH och är därmed ett bra jämförande underlag för denna uppsats. Betydelsen av 

                                                   
11 Andersson, 2017, s. 42 ff. 
12 Andersson, 2017, s. 51 f. 
13 Andersson, 2017, s. 64. 
14 MSB1190, Utvärdering av överenskommelse om kommunernas krisberedskap, Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap, 2018., s. 7. 
15 MSB1190, 2018, s. 5. 
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kommunernas kunskaper och färdigheter dragna ur egna erfarenheter och hur dessa 

implementerats i planeringsarbetet utvärderas inte.  

Utredningar och utvärderingar är vanligt förekommande efter kriser. Som ett exempel på detta kan 

nämnas Ansvar, samverkan, handling: åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna 

från skogsbranden i Västmanland.16 MSB sammanställer och analyserar härvid ett flertal 

rapporter utförda av aktörer som deltagit i arbetet med branden. Rapporten är en slutredovisning 

av MSBs uppdrag att utgående från erfarenheterna från hanteringen av skogsbranden skapa 

förutsättningar för en stärkt krisberedskap.17 Dessa förutsättningar presenteras som förslag på 

åtgärder vilka bland annat omfattar; att länsstyrelsens geografiska områdesansvar blir mer 

enhetligt, att MSB ges tydligare mandat för prioritering av resurser och att vikten av 

totalförsvarets behov tas i beaktande vid anskaffning, utveckling och avveckling av offentliga 

resurser. MSBs förslag på åtgärder omfattar till största del verksamhet som rör en högre 

ledningsnivå än kommun. I analysen av slutsatserna från utvärderingens alla rapporter identifieras 

dock fem behovsområden vilka torde vara applicerbara även på kommunnivå inom ämnet 

krisberedskapsplanering:18 

- Stärka förmågan att samverka, leda och kommunicera. 

- Utveckla och använda metoder och verktyg. 

- Förtydliga roller, ansvar och regler.  

- Öka aktörernas kompetens och kunskap.  

- Effektivisera användandet av resurser.  

Ovanstående behovsområden skulle kunna vara erfarenheter som de kommuner som undersöks i 

vår studie också har.  

Elin Runesson har i sin uppsats Kommunal krishanteringsförmåga: Uppsala kommuns beredskap 

inför en eventuell naturkatastrof från 2015 undersökt krishanteringsförmågan hos Uppsala 

kommun och utrett om det är möjligt att utvinna och implementera lärdomar från branden i 

Västmanland 2014. Författaren har studerat Sala kommuns lärdomar av branden och resonerat 

kring vilka lärdomar som kan användas av Uppsala kommun.19 Studien påvisar vikten av att 

arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser och vikten av att analyserna har en tillräcklig bredd i 

möjliga risker, då det skapar godare förutsättningar för att hantera en kris. Framförallt gör arbetet 

med RSA organisationen medveten om riskerna. Författaren menar också att Uppsala trots att de 

                                                   
16 MSB2015-954, Ansvar, samverkan, handling- Åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna från 

skogsbranden i Västmanland 2014, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016. 
17 MSB2015-954, 2016, s. 5. 
18 MSB2015-954, 2016, s. 5. 
19 Runesson, Elin, Kommunal krishanteringsförmåga: Uppsala kommuns beredskap inför en eventuell 

naturkatastrof, 2015, s. 4 f. 
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bedöms ha en god förmåga till krishantering, med goda resurser och väl utarbetade planer, kan dra 

nytta av lärdomar från branden, främst avseende bredden i risk- och sårbarhetsanalyser och vikten 

av de förberedelser detta skapar.20 I vår uppsats görs en ansats att beskriva två kommuners risk- 

och sårbarhetsanalyser med tonvikt på processen, arbetet med dem. 

Mathias Ericson, fil. dr i sociologi, skriver i artikeln Krisberedskapspusslet – meningsskapande 

och strategier i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser om avvägningar och villkor för att 

sammanställa RSA och belyser vikten av korrekta analyser och sammanställningar, då de ligger 

till grund för MSBs årliga förmågebedömning till regeringen. Förmågebedömningen utgör i sin 

tur ingångsvärden för inriktning och budgetering för krisberedskap vilket gör hela processen 

viktig.21 Ericson beskriver efter intervjuer med personal ansvariga för framtagande och 

sammanställning av RSA vid kommuner, länsstyrelser och MSB två läger bland tjänstemän. Ena 

sidan påtalar vikten av egen RSA och dess påverkan på arbetet med krisberedskap medan den 

andra sidan menar att innehållet spelar mindre roll och att det viktigaste är att producera en 

inlämningsbar analys. Hur betydelsefull RSA är finns det enligt artikeln delade meningar om. 

Artikeln redogör för tre slutsatser, för det första värdesätter de som arbetar med RSA snarare 

arbetet kring framtagandet än själva produkten och de menar att den samverkan och det 

nätverksbyggande som sker skapar mer styrning än själva analysen. Den andra slutsatsen är att 

arbetet med RSA inte är en neutral process. Uttalade såväl som outtalade normer om vad som kan 

ingå i analysen begränsar innehållet. Den tredje slutsatsen är vikten av att problematisera att det 

som skrivs i analyser och rapporter bara är en del av den faktiska styrningen, och att RSA behöver 

kompletteras med bilden från de som arbetar med framtagandet, först då kan hela bilden förstås.22 

Ericssons slutsatser är för oss en grund att bygga vidare på. I vår uppsats görs en ansats att studera 

hur kommunerna ser på MSBs styrning och huruvida de ser arbetet med RSA som en viktig del i 

krisplaneringen, eller enbart som ett krav för att erhålla statliga medel. 

Vi har inte i vårt arbete funnit forskning som jämför två kommuner med olika erfarenheter av 

kriser och den eventuella och förmodade påverkan denna erfarenhet har på arbetet med planering 

avseende krisberedskap. Vi hyser därmed förhoppningen att vårt arbete ses som ett kumulativt 

bidrag inom forskningsområdet. 

                                                   
20 Runesson, 2015, s. 29 f.  
21 Ericsson, Mathias, Krisberedskapspusslet – meningsskapande och strategier i arbetet med risk-och 

sårbarhetsanalyser, Arbetsmarknad & Arbetsliv, årgång 23, nr 4, 2017, s. 63. 
22 Ericson, 2017, s. 75 f. 
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1.3 Teori 

Teoriavsnittet inleds med en förklaring av för uppsatsen centrala begrepp samt en beskrivning av 

de lagar och överenskommelser som reglerar kommuners ansvar inom totalförsvaret. Därefter 

beskrivs den implementeringsteori och modellen som ligger till grund för vår analys. 

1.3.1 Centrala begrepp 

Totalförsvar är ett samlingsbegrepp för all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för 

krig och innefattar militär verksamhet och civil verksamhet.23 I fredstid innebär totalförsvar att 

berörda aktörer genomför förberedelser för att kunna genomföra anbefalld verksamhet i ett skärpt 

säkerhetsläge, så kallad totalförsvarsplanering.24 Regeringen kan då Sverige befinner sig i 

krigsfara, har varit i krig eller när krig utanför Sveriges gränser gör att särskilda förhållanden 

råder, besluta om höjd beredskap i hela landet, för en del av landet eller för viss verksamhet. Höjd 

beredskap innefattar beredskapsgraderna skärpt beredskap och högsta beredskap. Högsta 

beredskap råder då Sverige är i krig och då är totalförsvar all verksamhet som skall bedrivas. 

Kommuner och landsting ska vid höjd beredskap inrikta verksamhet och resurser för att kunna 

fullgöra sina skyldigheter.25 

Civilt försvar är liksom totalförsvar ingen organisation, utan ett samlingsbegrepp för 

verksamheten som krävs för att samhället skall kunna hantera situationer i höjd beredskap och 

bedrivs av statliga myndigheter, landsting, kommuner, frivilligorganisationer och privata 

företag.26 Målet för det civila försvaret är att: ”värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste 

samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i 

vår omvärld”.27 I innevarande försvarpolitiska inriktning påtalas särskilt betydelsen av att 

planering av civilt försvar för att bidra till Försvarsmaktens operativa förmåga vid höjd beredskap 

omhändertas.28  

Svensk krisberedskap bygger på ett antal grundläggande principer; ansvarsprincipen, 

likhetsprincipen och närhetsprincipen. Ansvarsprincipen innebär att den som bär ansvaret för en 

verksamhet under normala förhållanden även bär ansvaret i samband med kris. Ansvaret omfattar 

också åtgärder som krävs för att skapa krishanteringsförmåga samt ett ansvar för varje aktör att 

samverka med andra aktörer.29 Likhetsprincipen innebär att organisering och lokalisering av 

                                                   
23 SFS 1992:1403, Lag om totalförsvar och höjd beredskap, Stockholm, Försvarsdepartementet 
24 Andersson, 2017, s. 11. 
25 SFS 1992:1403, Lag om totalförsvar och höjd beredskap, Stockholm, Försvarsdepartementet 
26 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Civilt försvar, https://www.msb.se/sv/Insats--

beredskap/Totalforsvar/Civilt-forsvar [2018-04-13] 
27 Prop.(2014/15:109), s. 59. 
28 Prop.(2014/15:109), s. 59. 
29 Skr 2009/10:124, Samhällets krisberedskap – stärkt samverkan för ökad säkerhet, Försvarsdepartementet, s. 88. 
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verksamheten i kris i så stor utsträckning som möjligt skall vara lika utformad som i normala 

förhållanden. Närhetsprincipen innebär att en uppkommen kris skall hanteras så nära uppkomsten 

som möjligt, det vill säga där den inträffar och av de som är närmast berörda. 30
 

En extraordinär händelse i fredstid definieras i LEH som: ”en sådan händelse som avviker från 

det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i 

viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting”31. 

En kris kan ha olika betydelse för olika människor. I denna studie utgås från definitionen i 

regeringens proposition (2007/08:92): ”Med kris avses en händelse som drabbar många 

människor och stora delar av samhället och hotar grundläggande värden och funktioner. Kris är ett 

tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisation. En kris är oväntad, utanför 

det vanliga och vardagliga och att lösa krisen kräver samordnade åtgärder från flera aktörer”32. 

Begreppet styrning definieras enligt Nationalencyklopedin som: ”alla de åtgärder som ledningen i 

en organisation vidtar för att påverka dess processer och resultat”33. Styrningen kan således utgå 

från olika hierarkiska nivåer och kan exempelvis på statlig nivå utgöras av lagar, förordningar och 

centrala överenskommelser. På lägre nivåer, exempelvis inom en kommun kan styrning utgöras av 

kommunala beslut men även av handlingsplaner och rutinbeskrivningar. Styrning har många olika 

definitioner, inte minst på engelska. För denna studie används dock definitonen ovan. 

1.3.2 Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 

i fredstid och höjd beredskap. 

Kommuners roll, ansvar och åtaganden i totalförsvaret regleras i Lag (2006:544) om kommuners 

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

(LEH). Ur ett kommunalt perspektiv syftar lagen till att minska sårbarheten i kommunens 

verksamhet och att säkerställa en god förmåga att hantera krissituationer. Lagen ställer krav att en 

plan finns för hur extraordinära händelser i kommunen skall hanteras. Dessa händelser skall 

dessutom vara analyserade, värderade och sammanställda i en risk- och sårbarhetsanalys. En 

krisledningsnämnd skall finnas, med uppgift att leda verksamheten vid extraordinära händelser i 

fredstid. Kommunen har ett geografiskt områdesansvar inom vilket den skall verka för att 

kommunens olika aktörer samverkar och samordnas inte minst vad gäller krishanteringsåtgärder. 

                                                   
30 Prop. (2013/14:144), Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling, 

Stockholm, Försvarsdepartementet, 2014, s. 150. 
31 SFS 2006:544, Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap, Stockholm, Justitiedepartementet 
32 Prop. (2007/08:92), Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull, Stockholm, Försvarsdepartementet, 2008, s. 77. 
33 Nationalencyklopedin, Styrning, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/styrning [2018-05-16] 

 



 2018-06-13 sida 9 

Inom kommunens geografiska områdesansvar ryms också att information till medborgarna 

samordnas. Kommunen har vid en extraordinär händelse rapporteringsskyldighet till länsstyrelsen. 

För att förtroendevalda och kommunalt anställd personal skall kunna lösa sina uppgifter vid en 

extraordinär händelse i fredstid skall utbildning och övning genomföras. Vad gäller höjd 

beredskap skall kommunen utföra de beredskapsförberedelser som krävs för verksamheten. 

Kommunen har vid höjd beredskap ett ansvar avseende försörjning av nödvändiga varor och för 

ransonering, samt ett samverkans- och samordningsansvar för aktörer med verksamhet inom sitt 

geografiska område.34 

Staten har i form av företrädande myndighet, MSB, ingått en överenskommelse med SKL rörande 

precisering av mål och ersättning för uppgifter i ovanstående lag. Denna överenskommelse är en 

uppdatering av tidigare avtal från 2004 och reglerar perioden 2014 – 2018. I överenskommelsen 

delas kommunens uppgifter enligt LEH in i följande verksamheter: ”risk- och sårbarhetsanalyser, 

planering, geografiskt områdesansvar, utbildning och övning, rapportering och höjd beredskap”.35 

Regeringen fattade i juni 2017 beslut om att tillföra MSB ytterligare medel att fördela till 

kommuner och landsting i syfte att stärka arbetet med civilt försvar. De tilldelade medlen skulle 

möjliggöra uppstart av arbetet med civilt försvar inom de identifierade prioriterade områdena: 

”ökad kunskap om totalförsvaret och kommunens ansvar och roll, deltagande i 

övningsverksamhet, stärkt säkerhetsskydd och ökad robusthet i samhällsviktig verksamhet”.36 

1.3.3 Implementeringsteori 

Tjänstemän på olika nivåer tenderar att ha inverkan på politiska beslut och möjligheterna att 

implementera beslut grundar sig till stor del på relationen och sambandet mellan beslutande 

politiker och tjänstemän på olika nivåer. En väl fungerande förvaltning är en förutsättning för att 

kunna genomföra politiska beslut och reformer, medan en oförmåga hos förvaltningen kan tvinga 

politiska beslutsfattare att avstå från beslut. Möjligheten att genomföra beslutade inriktningar 

påverkas också av förvaltningens organisation, vilka resurser de förfogar över samt vilken 

motivation och förståelse som förvaltningens personal har.37 

                                                   
34 SFS 2006:544 
35 MSB2012-5541, Överenskommelse om kommunernas krisberedskap – precisering av mål och ersättning för 

uppgifter i LEH. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Kommuner och Landsting, 2013. 
36 MSB2017-1561, Utbetalning till kommuner och landsting för att stärka arbetet med civilt försvar 2017, 

Myndigheten för samhällskydd och beredskap, 2017. 
37 Rothstein, Bo, Organisation som politik, i Politik som organisation: förvaltningspolitikens grundproblem, 

Rothstein, Bo (red), 3. uppl., SNS förl., Stockholm, 2001, s. 8, 15. 
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Genomförandet av politiska beslut definieras som implementering och har mot bakgrund av 

ovanstående resonemang gett upphov till omfattande forskning.38 

Problemet kring att politiska beslut inte genomförs såsom beslutsfattarna avsåg brukar kallas för 

implementeringsproblemet, vilket tar sin utgångspunkt i att det bör vara politikerna som styr och 

förvaltningen som verkställer. Respekt för besluten och dess tillämpning är en viktig del av 

demokratin, då det är en grundläggande förutsättning att förvaltningen respekterar och följer de 

folkvaldas beslut.39 

Denna demokratinorm i relation till åtskilliga historiska exempel på när politikers intentioner i 

själva verket inte blir förverkligade, utgör huvuddragen i implementeringsproblemet. 

1.3.4 Perspektiv på implementering 

Relationen mellan beslutsfattare och utförare kan ses ur olika perspektiv. Det traditionella 

synsättet utgår från att beslutsfattaren styr verksamheten och utföraren förväntas följa givna 

styrningar. Detta synsätt grundar sig i en syn på att förvaltningen är ett redskap för att effektuera 

de åtgärder som beslutsfattare vill se utförda. Det motsatta perspektivet grundar sig i Michael 

Lipskys teori om så kallade närbyråkrater, vilken avser aktörer som dagligen jobbar i 

direktkontakt med människor exempelvis inom sjukvården. Teorins huvuddrag är att denna typ av 

aktörer i sin dagliga tjänst har så stor handlingsförmåga och handlingsfrihet, att det i praktiken blir 

aktörerna snarare än politikerna som utformar området. Fenomenet bygger på arbetets karaktär 

där kontakten med människor, den individuella hänsyn som måste tas och de krav detta ställer på 

professionella tjänstemän, gör det svårt för beslutsfattare att styra verksamheten med anledning av 

avsaknad av egen professionell kompetens.40 

1.3.5 Top-down och bottom-up 

Implementeringsteorin genomsyras av två olika perspektiv som används vid studier av 

implementering, uppifrån och ner (top-down) respektive nerifrån och upp (bottom-up). Top-down 

perspektivet bygger på det traditionella synsättet på relationen mellan beslutsfattare och utövare. 

Analysen genomförs utifrån ett beslut som fattas i toppen av en organisation och därefter förädlas 

i olika instanser innan det når utövaren för implementering. Varje steg i styrningskedjan 

förtydligar styrningen och reglerar underställd nivå, vilket studeras.41 

                                                   
38 Sannerstedt, Anders, Implementering- hur politiska beslut genomförs i praktiken, i Politik som organisation: 

förvaltningspolitikens grundproblem, Rothstein, Bo (red), 3. uppl., SNS förl., Stockholm, 2001, s .19. 
39 Sannerstedt, 2001, s. 19. 
40 Sannerstedt, 2001, s. 21 f. 
41 Sannerstedt, 2001, s. 24. 
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Det andra perspektivet att studera implementering, bottom-up, tar sin utgångspunkt i att med 

induktiv metod analysera varför implementering sker på skilda sätt i olika verksamheter, 

exempelvis i sjukvården. Det vill säga vad som sker där leverantör möter kund.42 

1.3.6 Styrningsmodell 

Den svenska statsvetaren Lennart Lundquist beskriver i sin bok Implementation steering – an 

actor structure approach, en aktör-struktur styrningsmodell som utgår ifrån de två rollerna 

beslutsfattare och verkställare, där verkställaren även kan benämnas förvaltning eller 

implementering.43 Samspelet mellan beslutsfattare och verkställare eller implementering kan delas 

in i styrning och kontroll.44 

Lundquist resonerar om att styrningen kan ske i olika former, direkt och indirekt styrning. Direkt 

eller indirekt styrning karaktäriseras av om styrningen sker direkt till verkställaren utifrån tydliga 

riktlinjer för vad som skall genomföras, alternativt indirekt genom att beslutfattaren påverkar 

miljön i termer som resurser, regler för hur verkställandet ska ske eller genom att ändra 

exempelvis organisationen. Dessa åtgärder innebär att verkställaren styrs genom att 

beslutsfattaren begränsar verkställarens handlingsfrihet.45 Styrningen kompletteras med kontroll 

av hur väl implementeringen av politiska beslut har genomförts. I de fall styrningarna i tagna 

beslut inte följts kan beslutfattaren ändra direktiven, vilket kallas återstyrning.46 

Lundquist sammanfattar i sin aktörsmodell tre villkor för att verkställaren skall kunna 

implementera beslut och följa den givna styrningen. Verkställaren ska förstå beslutet, kunna 

genomföra beslutet och vilja genomföra beslutet.47 

 

Figur 1: Lennart Lundqvists aktörsmodell 

                                                   
42 Sannerstedt, 2001, s. 24. 
43 Lundquist, Lennart, Implementation steering: an actor-structure approach, Studentlitteratur, Lund, 1987, s. 61 ff. 
44 Sannerstedt, 2001, s. 20. 
45 Lundquist, 1987 s. 148 f. 
46 Sannerstedt, 2001, s. 21. 
47 Lundquist, 1987, s. 43. 
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Verkställaren måste förstå vad som ska genomföras, dels genom att den direkta styrningen skall 

vara tydlig och dels måste tillräcklig förförståelse finnas.48 

Verkställaren måste också kunna verkställa styrningen och implementera beslutet. Att 

verkställaren kan, innebär att förmågan att genomföra beslutet finns och utgörs i stor utsträckning 

av förutsättningar och resurser, exempelvis lokaler, utrustning, tid och pengar.49 

Slutligen är det en förutsättning att verkställaren vill implementera styrningen, utifrån sin egna 

medvetna eller omedvetna inställning till beslutet.50 

Sammanfattningsvis innebär Lundquists aktörsmodell att om verkställaren förstår vad som ska 

genomföras, innehar de resurser och förutsättningar som krävs så kommer om verkställaren vill 

beslutet att implementeras. 

1.4 Teorikritik 

Lundquists aktörsmodell är, som tidigare beskrivits, framtagen för studier av 

policyimplementering. Modellen kan vara svår att använda vid akuta händelser såsom kriser, då 

fler faktorer än kan, vill och förstår kan anses påverka hur väl problemet hanteras. Modellen 

används dock inte i denna studie för att förklara hantering av den akuta fasen vid en kris, utan för 

att förklara hur statens styrning avseende planering implementeras. Lundquists aktör-

strukturmodell innefattar fler dimensioner än vad som redovisats i tidigare avsnitt. Då vi i denna 

studie fokuserar på aktörer där implementering sker anses modellen, som Lundquist också påtalar, 

ha tillräcklig förklaringskraft.51 

  

                                                   
48 Lundquist, 1987, s. 43. 
49 Lundquist, Lennart, Aktörer och strukturer, Statsvetenskaplig tidskrift, vol. 87, nr. 1, 1984, s. 7 
50 Lundquist, 1987, s. 43. 
51 Lundquist, 1984, s. 20. 

https://lup.lub.lu.se/search/person/svet-llu
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2 Metod 

Forskningsdesignen utgörs av en fallstudie med en deskriptiv och en komparativ ansats. 

Fallstudien omfattar en studie av två, till storleken jämförbara kommuner och kan därmed 

definieras som en fåfallstudie.52 Kommunernas planer och arbete inom totalförsvar undersöks för 

att kunna beskriva hur kommunen arbetar och om en förändring har skett efter införandet av en 

nationell säkerhetsstrategi, samt hur eventuella kriser i närtid har påverkat utformandet av planer.  

Studien genomförs som en kombination av textanalys och samtalsintervjuer. Inledningsvis utförs 

en kvalitativ textanalys av statliga styrdokument och kommunala krisberedskapsplaner. Härvid 

studeras implementering av statens styrning genom MSBs överenskommelse med kommunerna 

avseende kommunernas krisberedskap för att dels kunna beskriva hur respektive kommun 

hanterar frågorna men också för att studera skillnader och likheter. Metoden kvalitativ textanalys 

svarar väl upp mot ambitionen att som en fåfallstudie ingående beskriva två kommuners arbete 

med krisberedskap och civilt försvar, då den dels ger möjlighet att se helheten, dels ger möjlighet 

att hitta bakomvarande orsaker och innehåll som vid annan kvantitativ undersökning inte 

upptäcks.53  

Därefter genomförs samtalsintervjuer. Samtalsintervjuerna är semistrukturerade, av 

informantkaraktär, med nyckelpersoner med sakkompetens inom kommunerna. Samtalsintervjuer 

är en lämplig metod för att komplettera textanalysen då de dels ger en möjlighet att fördjupa 

insikten i arbetet som lett fram till de kommunala dokumenten, dels att det utan att genomföra 

intervjuer är svårt att avgöra om vi uppnått teoretisk mättnad avseende vilka dokument och planer 

som finns tillgängliga i kommunen.54 

Valet av intervjupersoner gjordes utifrån urvalsprincipen centralitet, vilket bygger på de i förhand 

mest insatta källorna som kan bidra med information.55 I detta fall utgörs intervjupersonerna dels 

av de tjänstemän som har ansvar för krisberedskaps- och säkerhetsfrågor och som förväntas ha 

expertkunskap, dels av kommundirektörerna vilka har det övergripande ansvaret för 

krisberedskap, samt av kommunalråden som har den politiska möjligheten att avsätta medel och 

resurser och i sin roll som ordförande i kommunstyrelsen är politiskt ansvarig för krisledning och 

krisberedskap. Intervjupersonerna beskrivs i bilaga 2. 

                                                   
52 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: 

konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 89. 
53 Esaiasson, et al., 2017, s. 211 f.  
54 Esaiasson, et al., 2017, s. 261 ff. 
55 Esaiasson, et al., 2017, s. 267. 
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I förberedelserna för intervjuerna gjordes forskningsetiska överväganden. Den stora utmaningen 

härvid var att väga individskyddet mot det vetenskapliga metodkravet, där uppsatsens 

intersubjektivitet skulle blivit lidande om erbjudande om konfidentialitet eller anonymitet givits 

informanterna. Intervjuerna är som tidigare nämnts av informantkaraktär, intervjupersonerna 

valdes utifrån att de innehar en befattning och besitter en kunskap som för studien är väsentlig. 

Den information informanterna försåg oss med är av en sådan art som inte kan kännetecknas som 

privat eller etiskt känslig. Intervjupersonerna tillfrågades om de var villiga att deltaga i intervjun 

och informerades om att deras svar endast skulle användas inom ramen för denna uppsats. De 

tillfrågades också om de medgav inspelning av intervjun och avslutningsvis ställdes frågan om de 

önskade ta del av den färdiga uppsatsen.56  

2.1 Analyserade dokument 

För att förstå implementeringen av statens styrningar ligger statens styrande dokument till grund 

för analysen. Den lag som styr krisberedskapsplanering är Lag (2006:544) om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Till 

lagen följer den överenskommelse mellan MSB och SKL som reglerar kommunernas ersättning 

för de uppgifter de har inom ramen för LEH. Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 

undersöks i syfte att upptäcka uppnådda samband mellan mål och tillförda medel och i viss mån 

kommunernas ambitionsnivå inom området krisberedskapsplanering. Kommunernas styrande 

dokument analyseras för att ge svar på de preciserade forskningsfrågorna. Dokumenten hämtas 

från respektive kommuns hemsida och kompletteras genom information om dokument från de 

personer som intervjuas. De kommunala dokument som undersöks bedömer vi uppfylla kravet på 

teoretisk mättnad då informanterna inte hade några ytterligare dokument att tillägga.  

Eksjö kommuns styrande dokument för krisberedskapsplanering omfattar: Strategi för Eksjö 

kommuns krisberedskap, Eksjö kommuns ledningsplan vid extraordinära händelser och andra 

allvarliga störningar samt Eksjö kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018. Ljungby 

kommuns motsvarande styrande dokument omfattar: Handlingsplan för åtgärder vid extraordinär 

händelse, Organisation för krisberedskap i Ljungby kommun samt Ljungby kommuns risk- och 

sårbarhetsanalys. 

2.2 Analysmodell 

Uppsatsens analysmodell grundar sig i Lennart Lundquists aktörsmodell, där huruvida 

verkställaren förstår, kan och vill påverkar om besluten blir implementerade som beslutsfattarna 

avser. 

                                                   
56 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Stockholm, 

2002, passim. 
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För att möta de forskningsfrågor som satts upp innehåller analysmodellen Lundquists tre faktorer 

men också de uppgifter som kommunerna är ålagda att hantera inom ramen för Lag (2006:544) 

om kommuners och landstings åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

samt åtgärder inom civilt försvar med anledning av tillförda medel. Kommunens uppgifter enligt 

LEH utgör teman i analysen och ligger därav till grund för såväl textanalys som intervjuguide.  

Lundquist definition av förstår, kan och vill kompletteras något för att bättre möta uppsatsens 

behov. Härvid anses tidigare erfarenheter av kriser och historia påverka förståelse i termer av att 

tjänstemän, lokalpolitiker och medborgare förstår vikten av att prioritera krishantering och 

totalförsvar. Förståelsen kommer att påverka hur väl implementering av styrning sker men också 

vilket utrymme dessa frågor ges på den kommunala agendan. Dessa tidigare erfarenheter, 

tillsammans med medvetenheten om det förnyade omvärldsläge som råder, förväntas också 

påverka förståelsen och viljan hos de inblandade att ge frågorna utrymme.  

Grundförutsättningen kan bryts i modellen ner i externa och interna resurser, det vill säga resurser 

som avdelas från staten (externt) och resurser som avdelas ur kommunen (internt).  

Modellen skall ses ur ett top-down perspektiv, då det är styrningskedjan stat – kommun som 

avses. 

 

Figur 2: Analysmodell 
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Begreppet styrning är i detta fall det som skall implementeras, det vill säga kommunens uppgifter 

enligt LEH. De styrningar som avses utgår främst från överenskommelsen mellan MSB och SKL 

om kommunernas krisberedskap. Beskrivningen av kommunernas arbete presenteras i kapitlet 

resultat där empirin redovisas utifrån ingående teman57. Detta resultat ger svar på de deskriptiva 

preciserade forskningsfrågorna.  

Analysmodellen används för att förstå resultatet genom analys utgående från begreppen förstår, 

kan, vill, erfarenhet och omvärldsläge och ger därmed även svar huvudfrågeställningarna: Hur 

har den nationella säkerhetsstrategin från 2017 påverkat kommunernas planering inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och inför höjd beredskap? Hur påverkar kommunernas tidigare 

erfarenheter av kriser planeringen? Detta redovisas i kapitlet analys.  

2.3 Urval - två småländska kommuner 

Då studien till del syftar till att jämföra två likvärdiga kommuners krisberedskapsplanering 

utgående från tidigare erfarenheter väljs två kommuner ut till en fallstudie. Urvalsramen är således 

Sveriges 290 kommuner. Det är inte av någon särskild betydelse vilka kommuner som väljs, 

bortsett från att den ena i närtid ska ha varit utsatt för en kris eller extraordinär händelse. Av tids- 

och ekonomiska skäl väljs Eksjö kommun, då närhet till intervjupersoner prioriteras.  

Avseende kriser i Sverige i närtid begränsas närtid till händelser som skett efter år 2000. Ett urval 

av kriser är: 58
  

- Skogsbranden i Västmanland sommaren 2014. 

- De långvariga elavbrotten i Småland efter stormen Gudrun 2005. 

- Översvämningarna i Arvika 2000. 

SKL har utarbetat en kommungruppsindelning som kan används för att underlätta jämförelser och 

analyser i olika statistiska sammanhang. Då kommunerna ska vara jämförbara används 

kommungruppsindelning från 2017 som underlag.59  

  

                                                   
57 Risk- och sårbarhetsanalys, planering, geografiskt områdesansvar, utbildning och övning, rapportering, höjd 

beredskap. 
58 Krisinformation.se, Vad är en kris?, https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/vad-ar-en-kris [2018-

04-13] 
59 Sveriges kommuner och landsting, Kommungruppsindelning 2017, 

https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html 

[2018-04-13] 
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Drabbade kommuner i kriserna ovan, samt kommungruppsindelning (KI):  

Kris Kommun KI Beskrivning 

Översvämningarna år 2000 Arvika kommun C8 Landsbygdskommun - kommuner med 

mindre än 15 000 invånare i den största 

tätorten, lågt pendlingsmönster (mindre 

än 30 procent). 

Stormen Gudrun 2005 Ljungby kommun C6 Mindre stad/tätort - kommuner med 

minst 15 000 men mindre än 40 000 

invånare i den största tätorten. 

Skogsbranden 2014  Surahammar kommun B4 Pendlingskommun nära större stad - 

kommuner där minst 40 procent av 

nattbefolkningen pendlar till arbete i en 

större stad. 

Figur 3: Tabell kommungruppsindelning, drabbade kommuner 

Eksjö kommun har kommungruppsindelning C7, vilket enligt SKL innebär: ”Pendlingskommun 

nära mindre stad/tätort - kommuner där minst 30 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i 

annan mindre ort och/eller där minst 30 procent av den sysselsatta dagbefolkningen bor i annan 

kommun.”60 

Urvalet baseras på kommuner som utöver kriserfarenhet är mest lika. Ingen av ovanstående 

kommuner har samma kommungruppsindelning som Eksjö, men mest lika är Arvika och Ljungby 

kommun. Valet av kommun, med erfarenhet av extraordinär händelse, faller på Ljungby, återigen 

spelar geografin roll. 

2.4 Operationalisering 

Analysmodellen ligger till grund för utformningen av intervjuguiden där de identifierade 

uppgifterna utgör teman. Utifrån respektive tema formuleras frågor som svarar upp mot de 

deskriptiva och till del förklarande frågeställningarna utifrån begreppen förstår, vill och kan. 

Kopplingen mellan frågeställningarna och begreppen framgår av bilaga 1. 

I huvudfrågeställningarna ställs frågan hur den nationella säkerhetsstrategin från 2017 har 

påverkat kommunernas planering inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd 

beredskap. För att försöka svara på denna fråga måste det centrala i strategin fångas och uttryckas 

i frågeställningar som kommunala tjänstemän och politiker kan förväntas förstå och besvara. Den 

nationella säkerhetsstrategin ses härvid inte som ett dokument, utan snarare som ett avstamp i tid 

och som en beskrivning av omvärlden och det förändrade säkerhetsläge som råder. 

Operationalisering av den nationella säkerhetsstrategin uttrycks i intervjuguiden med frågor som 

försöker fånga tidsaspekten och vilket fokus och utrymme frågor avseende 

                                                   
60

 Statistiska centralbyrån, Kommuner i siffror, http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/kommuner-i-

siffror/#?region1=0686&region2=00 [2018-04-13] 



 2018-06-13 sida 18 

krisberedskapsplanering och planering för höjd beredskap har på den politiska agendan samt om 

och hur omvärldsläget har påverkat planeringen. 

Kvalitativ textanalys av såväl kommunernas planer som transkriberade intervjuer genomförs 

enligt modellen: kodning, tematisering och summering, där koder och teman baseras på 

analysmodellen.61 Analysen sker således deduktivt, då kodningen på förhand utgår från de i 

analysmodellen ingående begreppen kan, vill, förstå, erfarenheter och omvärld. 

2.5 Validitet 

Begreppen validitet och reliabilitet är omdiskuterade i kvalitativ forskning, där kritiker menar att 

begreppen inte är relevanta att använda på samma sätt som i kvantitativ forskning.62 I Alan 

Brymans bok Samhällsvetenskapliga metoder beskriver LeCompte och Goetz en utveckling av de 

centrala begreppen som är mer användbara vid kvalitativ forskning. Intern validitet definieras som 

överensstämmelsen mellan de teoretiska begreppen och forskarens observationer. Extern validitet 

är möjligheten att generalisera resultaten och därmed göra dessa gällande i andra sammanhang. 

Extern reliabilitet beskriver möjligheten att upprepa forskningen med samma resultat och intern 

reliabilitet innebär att det om flera forskare deltagit i studien, måste klarläggas hur de olika 

observationerna ska tolkas.63 

Uppsatsen eftersträvar att ha en god överrensstämmelse mellan teoretiska begrepp och de 

indikatorer som eftersöks och genom det uppnå en god intern valididitet. Detta uppfylls väl 

framförallt i de deskriptiva delarna då operationaliseringen och beskrivningen av kommunernas 

arbete genomfördes utifrån de uppgifter som åläggs i både lag och i överenskommelsen mellan 

MSB och SKL. Beskrivningarna kräver därmed inte någon djupare tolkning. Skapande av 

analysmodellen och därtill använda teorier om implementering hålls så tydlig och enkel som 

möjligt för att dels eftersträva intern validitet men också för att medge extern reliabilitet. Vi har 

också ambitionen att försöka tydliggöra hur operationaliseringen har genomförts genom att 

beskriva analysmodellen och hur begreppen kopplats samman med frågeställningarna i 

intervjuerna. Vi försöker genom hela uppsatsen ha en god transparens i vårt arbete för att 

möjliggöra en god intersubjektivitet och därmed extern reliabilitet. Som tidigare nämnts har inte 

uppsatsen någon generaliserande ambition även om vissa mer eller mindre generella slutsatser kan 

                                                   
61 Hjerm, Mikael, Lindgren, Simon & Nilsson, Marco, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, 2., [utök. 

och uppdaterade] uppl., Gleerup, Malmö, 2014, s. 32 ff. 
62 Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 82. 
63 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, s. 352.  
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dras. Därav är den externa validititeten, precis som i de flesta fallstudier med begränsat urval, 

låg.64 

Eftersom studien genomförs av två personer är det viktigt att vara överrens om hur tolkningar ska 

ske för att uppnå en god intern reliabilitet. Intern reliabilitet uppnås genom att allt material har 

analyserats och diskuterats tillsammans utifrån analysmodellen. Vi har också båda deltagit vid 

samtliga intervjuer och i direkt samband med genomförandet diskuterat utfallet av dem, vilket 

ökar möjligheten att vi sett, hört och tolkat informanterna på samma sätt. Intervjuerna spelades in 

vilket gör det möjligt att gå tillbaka och diskutera tolkningar av såväl inspelningar som 

transkriberingar. 

  

                                                   
64 Bryman, 2011, s. 352. 
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3 Resultat 

Kapitlet omfattar en beskrivning av de båda kommunerna och en tematisk framställning utifrån de 

verksamheter som ingår i LEH. Huvuddelen av empirin utgår från intervjuer som genomförts, del 

av underlaget är hämtat från respektive kommuns styrande dokument och planer. Syftet med 

kapitlet är att deskriptivt förmedla en bild av de båda kommunernas förutsättningar för och arbete 

med krisberedskap och civilt försvar. Beskrivningen sammanfattas avslutningsvis för att ge svar 

på de preciserade forskningsfrågorna. 

3.1 Eksjö Kommun 

Eksjö kommun är en kommun i Jönköpings län med en landyta på 79 948 hektar. År 2017 var 

folkmängden 17 416 personer.65 Eksjö kommun leds mandatperioden 2015 – 2018 av Alliansen; 

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna.66  

Eksjö kommun har viss erfarenhet av hantering av kriser i närtid. Även då kommunen inte låg i 

varken stormen Gudruns eller stormen Pers verkliga framfart har dessa till stor del påverkat 

arbetet med krisberedskap och kommunal krisplanering. Kommunen har också drabbats av flera 

större översvämningar och en omskakande brand i den gamla trästaden under sensommaren 2015. 

Räddningschef Micael Carlsson beskriver hur kommunens arbete med planering för extraordinära 

händelser har påverkats av dessa erfarenheter: 

Jag tror att vi släckte ner sista lampan kopplat till tsunamin på fredagen och på lördagen kom 

Per samma vecka, det gick slag i slag. Så efter det satte sig egentligen dåvarande socialchefen, 

numera pensionerade kommundirektören Stefan Elm och jag och gjorde helt enkelt ett första 

embryo till en krisledningsplan för vi insåg att vi behövde ta tillvara på alla de här 

erfarenheterna utifrån det här tre händelserna. Stormarna var ju ganska lika varandra, tsunamin 

var något helt annat, men då hade vi ändå en hygglig bild och då jobbade vi fram ett första 

embryo till det här. Att det var Stefan och jag var väl egentligen utifrån min bakgrund och hans 

inom Försvarsmakten. På den vägen var det. Sedan kom lagen om extraordinära händelser och 

vi började klä på det här med analys och fortsatte på mer utvecklande planer.67 

I Eksjö kommun är arbetet med krisberedskap inordnat under den kommunala räddningstjänsten 

där befattningen beredskapssamordnare finns. Tjänsten har varit vakant sedan hösten 2017 och en 

nyrekryterad individ tillträder sommaren 2018. Under den vakanta perioden löses ärenden rörande 

kommunal krisberedskap av räddningschefen. Att organisera beredskapssamordnaren tillsammans 

med räddningstjänsten upplevs inom organsationen som logiskt, och många samordningsvinster 

                                                   
65 Statistiska centralbyrån, Kommuner i siffror. 
66 Eksjö Kommun, Politik, http://www.eksjo.se/politik [2018-04-13] 
67 Carlsson, Micael; räddningschef Eksjö kommun. Intervju 2018-04-24. 
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kan göras då avståndet mellan en olycka och en extraordinär händelse inte är så långt då en 

extraordinär händelse mycket väl kan starta som en olycka.68 

Kommunens krisorganisation är uppbyggd med en politisk ledning i form av en 

krisledningsnämnd som utgörs av kommunstyrelsens ledningsutskott och som leds av 

kommunstyrelsens ordförande. Krisledningsnämnden inkallas då det krävs politiska beslut i 

händelse av extraordinära händelser eller kriser. Som stöd till krisledningsnämnden finns en 

krisledningsstab som leds av kommundirektören och som ska kunna börja verka två timmar efter 

beslut. Staben kan sammansättas behovsanpassat beroende på händelsens dignitet och innehåller i 

den lägsta nivån en krisledningsgrupp innefattande bland annat räddningschef, 

kommunikationsstrateg, administrativ chef, beredskapssamordnare och samordnare för psykiskt 

och socialt omhändertagande (POSOM). Krisledningsstaben kan om så behövs utökas med 

ytterligare personal i respektive funktion.69  

3.1.1 Risk- och sårbarhetsanalys 

Eksjö kommun har en av kommunfullmäktige antagen risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för 

perioden 2015 – 2018. Analysen har tagits fram 2014 – 2015, under ledning av 

beredskapssamordnaren och med huvudsaklig inblandning från säkerhetsledningsgruppen och 

ledningsgrupper ur kommunens olika sektorer och bolag.70 Säkerhetsledningsgruppen är en grupp 

med representanter från kommunens olika sektorer och bolag, som i normalfallet träffas varje 

månad för att diskutera olika säkerhetsfrågor.71 De identifierade scenarierna har även behandlats i 

det lokala krishanteringsrådet och i gruppen privata/statliga vårdföretag, där risker och lämpliga 

förebyggande åtgärder diskuterats.72  

Analysen innehåller identifierad intern och extern samhällsviktig verksamhet samt vilka kritiska 

beroenden dessa har för att fungera. Risker för dessa samhällsviktiga verksamheter har sedan 

bedömts utifrån ett antal typscenarion.73 Slutsatserna ur RSA har identifierat ett antal behov av 

åtgärder som ska genomföras under perioden. Dessa åtgärder återfinns även i kommunens strategi 

för krisberedskap.74 

                                                   
68 Carlsson, Micael; räddningschef Eksjö kommun. Intervju 2018-04-24. 
69 Eksjö kommun, Strategi för Eksjö kommuns krisberedskap 2015-2018, Kommunledningskontoret, 2016, s. 7 f. 
70 Eksjö kommun, Eksjö kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018, Kommunledningskontoret, 2015, s. 11. 
71 Carlsson, Micael; räddningschef Eksjö kommun. Intervju 2018-04-24. 
72 Eksjö kommun, 2015, s. 11. 
73 Eksjö kommun, 2015, s. 12-13. 
74 Eksjö kommun, 2016, s. 4. 
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Uppföljning av dessa åtgärder och revidering av planen har med undantag från 2017 gjorts årligen 

där respektive verksamhet har rapporterat hur de arbetat med uppgifterna. Räddningschefen 

beskriver ambitionen med att använda analysen i det systematiska arbetet som: 

Så är ju tanken, men sen ska man komma ihåg detta har ju ställts i relation till allt annat som 

ska göras som ska bekostas som skall investeras i. Just nu befinner vi oss i något av ett 

ekonomiskt dilemma vilket gör att vissa utav de här som man bedömer är väldigt sällsynta 

händelser, kanske man på något sätt lever med lite längre. Isstorm till exempel är ju någonting 

som vi hade 1929 eller nåt sånt där, det får väldigt stor effekt om vi får in den men det är 

samtidigt en väldigt sällsynt händelse. Och på något sätt kanske man då kan leva med att får vi 

en isstorm så kommer samhället stå still ett par dagar, för det är inte rimligt för den lilla 

kommunen att bygga upp en beredskap för det.
75

 

Sammantaget är dock huvuddelen av de åtgärder som har identifierats genomförda under 

perioden.76 

3.1.2 Planering 

Kommunen har en strategi för krisberedskap som gäller för mandatperioden 2015 – 2018. 

Strategin är antagen av kommunfullmäktige och finns tillgänglig på kommunens hemsida. 

Strategin är utarbetad för att uppfylla de krav och beskrivningar som föreskrivs för att fullgöra 

åtaganden i överenskommelsen mellan MSB och SKL, men också åtgärdsbehoven och 

utbildnings- och övningsplanen som framkommit vid framtagandet av RSA.77 Kommunen har 

också en ledningsplan för extraordinära händelser och andra allvarliga störningar som reglerar 

kommunens krisledningsorganisation och dess verksamhet. Båda dessa planer är politiskt antagna 

av kommunfullmäktige. Eksjö kommun saknar planering för civilt försvar och för kommunens 

åtgärder vid höjd beredskap. Räddningschefens uppfattning är att såväl uppdraget som 

planeringsförutsättningarna i nuvarande styrningar är mycket begränsade: 

Egentligen kan man säga att det är först under förra året som man på vår nivå började prata om 

det här att återta någon form av civilt försvar, men inte på vilken nivå eller med vilka 

planeringsförutsättningar. Alltså tidigare i det gamla civilförsvaret då hade vi till exempel, vi 

skulle kunna hantera en så kallad typolycka. En typolycka var konsekvensen av att man 

sprängde en 250 kilos minbomb i ett flerbostadshus. […] Den typen av 

planeringsförutsättningar finns inte idag, den har inte sett den så vi vet egentligen inte vad vi 

ska dimensionera utifrån.78 

Eksjö kommun har också en plan för, och förberedda trygghetspunkter som kan användas vid kris 

då medborgarna behöver värme, information, mat eller någonstans att sova. Denna plan reglerar 

vad en trygghetspunkt skall innehålla, vilka roller och ansvar som gäller och reglerar att den 

ordinarie verksamhetsansvariga på platsen är skyldig att upprätta en detaljerad plan för 

                                                   
75 Carlsson, Micael; räddningschef Eksjö kommun. Intervju 2018-04-24. 
76 Carlsson, Micael; räddningschef Eksjö kommun. Intervju 2018-04-24. 
77 Eksjö kommun, 2016, s. 3. 
78 Carlsson, Micael; räddningschef Eksjö kommun. Intervju 2018-04-24. 



 2018-06-13 sida 23 

verksamheten vid trygghetspunkten.79 Räddningschefen beskriver hur de genom tidigare 

statsbidrag finansierade värmestugorna har utvecklats: 

… det var egentligen reservkraftförsedda byggnader dit allmänheten skulle kunna vända sig vid 

kris, och det där fick vi praktisera lite grann under Gudrun och Per bland annat hade vi 

Solgården i Ingatorp igång och drev den med reservkraft för Ingatorp var utan ström i några 

dygn. […] Sen har vi kompletterat dem också så att de har tillgång till RAKEL
80

 på alla de här 

platserna, för att det gick från värmestugor till trygghetspunkter det var egentligen att man 

skulle inte bara kunna komma dit och hålla sig varm, man skulle kunna få information och man 

skulle kunna få hjälp att kommunicera med omvärlden och då valde vi att använda ordet 

trygghetspunkt istället.81 

Kommunstyrelsens ordförande menar att hon har svårt att utifrån sitt perspektiv se hur tidigare 

erfarenheter och kriser har påverkat planerna. Vidare anser hon att en minst lika viktig aspekt är 

hur erfarenheten påverkar människors mind-set och medvetande samt hur händelser, såväl som 

övningar, aktualiserar krisledningspersonalens uppgifter och hur viktiga de är för att situationen 

ska kunna hanteras: ”… just den här tanken eller medvetandegörandet är oerhört viktig och 

kanske många gånger kan slå vilken plan som helst.”82 

3.1.3 Geografiskt områdesansvar 

Som en del av kommunens geografiska områdesansvar finns samverkansgrupperna; lokala 

krishanteringsrådet och gruppen lokala livsmedelshandlare. Syftet med dessa är att skapa 

förutsättningar för samverkan mellan olika aktörer.83  

Det lokala krishanteringsrådet innehåller olika privata och offentliga aktörer inom kommunen och 

träffas två gånger per år för informationsutbyte och för att delge planeringsunderlag. Eksjö 

kommun har genom denna typ av samverkan tecknat lokala avtal rörande livsmedel och 

drivmedel i händelse av kris. Avtalen innebär att kommunen får tillgång till kommunens alla 

livmedelshandlares lager, det vill säga det som finns på hyllorna, när krisen kommer. Kommunen 

har också tecknat ett avtal med en drivmedelsleverantör som ger tillgång till befintligt lager då det 

behövs, främst avsett för att kunna driva reservkraft i händelse av strömbortfall.84 Möjligheten att 

teckna denna typ av avtal är enligt räddningschefen lättare i en mindre kommun: 

  

                                                   
79 Eksjö kommun, Plan för trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun, Räddningstjänsten Eksjö, 2015. 
80 ”Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom 

samhällsviktiga verksamheter. Systemet har en unikt hög driftsäkerhet, täckning i hela Sverige och används av 

cirka 550 organisationer.” https://www.msb.se/ vad är rakel? 
81 Carlsson, Micael; räddningschef Eksjö kommun. Intervju 2018-04-24. 
82 Hägg, Annelie, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande Eksjö. Intervju 2018-04-27. 
83 Eksjö kommun, 2016, s. 4. 
84 Carlsson, Micael; räddningschef Eksjö kommun. Intervju 2018-04-24. 
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Vissa saker är ju enklare att hantera för den lilla kommunen. Det är kortare avstånd och man 

kan samla folk runt ett bord och så kan man komma överens. Kommer man upp i lite större 

kommuner så är det större avstånd och längre beslutsvägar och så vidare så jag tror att vi var 

ganska tidiga med det även om man börjar komma i kapp oss nu.85 

Kommunen deltar i F-samverkan, som är ett samverkansforum för alla aktörer i Jönköpings län 

med någon form av krisberedskapsansvar. F-samverkan startade som en direkt följd av positiva 

erfarenheter av regional samordning i samband med arbetet efter tsunamin.86  

I Eksjö kommun är Försvarsmakten en stor aktör och en hel del samverkan sker på lokal nivå i 

vardagen. Kommunen har dock inga särskilda planer eller synsätt på hur det geografiska 

områdesansvaret, och den samordning som kommer att behövas, skall hanteras i höjd beredskap 

eller krig.87 

3.1.4 Utbildning och övning 

I kommunens strategi för krisberedskap finns en utbildnings- och övningsplan för 

mandatperioden. Planen, som är framtagen utifrån RSA, omfattar utbildning av politiker och 

tjänstemän i bland annat roller och ansvar, samt övningar för hela krisledningsorganisationen.88 

Huvuddelen av utbildningarna och övningarna har genomförts som planerat under 

mandatperioden. Den mest omfattande övningen genomfördes under hösten 2017, och innefattade 

hela krisledningsorganisationen inklusive krisledningsnämnden.89 

Vikten av att kontinuerligt bedriva utbildning och övning påtalas av alla informanter. 

Kunskapsnivån på tjänstemän med ansvar i krisberedskapen varierar, till stor del med anledning 

av att flertalet chefer har omsatts under mandatperioden.90 Alla informanter beskriver också att 

erfarenheterna från de större övningarna nedtecknas och tas till vara. Kommunen förändrade 

exempelvis krisledningsorganisationen efter en krisledningsövning hösten 2016 där en 

ledningsfunktion togs bort och nyckelpersoner istället införlivades i krisledningsgruppen.91 De 

tidigare nämnda avtalen avseende livsmedel och drivmedel är även de initierade utifrån ett 

identifierat behov i samband med utvärdering av krisledningsövningen Vendela som ägde rum 

under 2012.92 

                                                   
85 Carlsson, Micael; räddningschef Eksjö kommun. Intervju 2018-04-24. 
86 Carlsson, Micael; räddningschef Eksjö kommun. Intervju 2018-04-24. 
87 Carlsson, Micael; räddningschef Eksjö kommun. Intervju 2018-04-24. 
88 Eksjö kommun, 2016, s. 6. 
89 Carlsson, Micael; räddningschef Eksjö kommun. Intervju 2018-04-24. 
90 Carlsson, Micael; räddningschef Eksjö kommun. Intervju 2018-04-24. 
91 Carlsson, Micael; räddningschef Eksjö kommun. Intervju 2018-04-24. 
92 Livsmedelsverket, Mötesplats Livsmedelsförsörjning 5 december 2017, 

https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/krisberedskap-och-hantering/motesplats-

livsmedelsforsorjning-5-december-2017, [2018-05-08] 
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Kommunstyrelsens ordförande menar att krisledningsnämnden som utgörs av kommunstyrelsens 

ledningsutskott är väl insatt i frågorna och håller sig informerad genom tjänstemännen och genom 

deltagande i utbildningar och övningar.93 

3.1.5 Rapportering  

Kommunen ska enligt de egna planerna vid svåra påfrestningar genomföra rapportering till 

länsstyrelsen inom ramen för F-samverkan. Rapporteringen skall kunna ske via RAKEL, WIS94 

och skype.95 Räddningschefen menar att RAKEL i huvudsak finns hos räddningstjänsten, men ett 

antal terminaler kan fördelas till övriga tjänstemän och politiker, vilket har gjorts i samband med 

allvarlig vädervarning. Kompetensen på systemet är god hos räddningstjänsten men troligen något 

inaktuell i övriga verksamheter.96 Det webbaserade informationssystemet, WIS, finns hos 

nyckelpersonal i kommunen men används inte nämnvärt. Räddningschefen menar att det stora 

problemet med systemet är att det saknar ett vardagligt syfte, vilket också påverkat spridningen 

och kompetensen: 

Det har varit mer spritt men återigen vi har haft upp det här otaliga gånger för att se hur kan vi 

använda det i vardagen, men det blir krystat varje gång. Våran beredskapssamordnare hade det 

ju givetvis också förut men även hon tvingades ge upp det för det är inte smidigt, vi kommer 

inte på hur vi ska använda det som det vardagliga systemet och då blir inte använt.97 

Kommunen beskriver i sin strategi att länsstyrelsen skall hållas underrättad om beredskapsläge 

och förhållanden av betydelse för det civila försvaret i händelse av höjd beredskap.98 Rutiner för 

detta samt möjlighet att kommunicera krypterat saknas.99 

3.1.6 Höjd beredskap 

Eksjö kommun har utöver målen för höjd beredskap fastställda i överenskommelsen mellan MSB 

och SKL, tillfört målsättningarna att kommunen ska arbeta för utökad samverkan med 

Försvarsmakten och upprätthålla möjligheten att trycka och distribuera informationsmaterial till 

allmänheten, även i händelse av störningar i elförsörjningen.100 Kommunledningen upplever att 

nyckelpersonal i kommunens krisledning har grundläggande kunskaper om kommunens uppgifter 

vid höjd beredskap och kommunstyrelsens ordförande beskriver ämnet och kommunernas roll 

som högaktuellt: 

                                                   
93 Hägg, Annelie, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande Eksjö. Intervju 2018-04-27. 
94 ”WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem som underlättar för aktörer att dela information före, 

under och efter samhällsstörningar. Alla inblandade ska enkelt och effektivt kunna skapa sig en helhetsbild av 

läget, en samlad lägesbild, genom att aktivt dela information.” https://www.msb.se/Produkter--tjanster/WIS/ WIS 

– Webbaserat informationssystem 
95 Eksjö kommun, 2016, s. 7. 
96 Carlsson, Micael; räddningschef Eksjö kommun. Intervju 2018-04-24. 
97 Carlsson, Micael; räddningschef Eksjö kommun. Intervju 2018-04-24. 
98 Eksjö kommun, 2016, s. 6. 
99 Carlsson, Micael; räddningschef Eksjö kommun. Intervju 2018-04-24. 
100 Eksjö kommun, 2016, s. 9.  
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Kommunernas roller diskuteras ju nu oerhört mycket, egentligen, det är ju en jätteaktuell fråga 

och egentligen handlar det ju om allas roller. Just nu känner jag att vi har mycket information 

om detta men det har inte riktigt landat ner vem som gör vad och med vilken personal och med 

vilka pengar?101 

Som tidigare påtalats, saknar Eksjö kommun planer för kommunens verksamhet vid höjd 

beredskap, och samtliga informanter menar att organisationen är i början av en uppbyggnadsfas 

där en ökad medvetenhet är i fokus. Kommundirektören bedömer att organisationen har 2018 och 

2019 på sig att planera och förbereda inför ett större uppdrag avseende höjd beredskap och civilt 

försvar under 2020.102 

Utvecklingen påverkas enligt både kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande av det 

förändrade omvärldsläget som enligt kommunstyrelsen ordförande ökar medvetenheten hos 

allmänheten såväl som hos tjänstemän och politiker vilket leder till att planering för höjd 

beredskap hamnar högre upp på agendan.103 Däremot anser kommundirektören att det snarare är 

asymmetriska hot i form av terrorism och våldsbejakande extremism som känns igen i 

diskussionerna på kommunnivå, medan exempelvis vid deltagande i Försvarsmaktsråd 

Skaraborg104 hotet från främmande makt diskuteras.105 

Det statsbidrag om cirka 115 000 kronor som erhölls sommaren 2017 för att stärka arbetet med 

civilt försvar användes av tidsskäl inte under 2017 utan medlen har ackumulerats till 2018. 

Kommunen kommer att använda medlen till att öka förmågan i säkerhetsskydd genom att delta i 

utbildning som anordnas inom ramen för F-samverkan.106 Stärkt säkerhetsskydd är ett av de 

områden som MSB prioriterar att medlen skall användas till.107 

3.2 Ljungby kommun 

Ljungby kommun är en kommun i Kronobergs län med en landyta på 174 790 hektar. År 2017 var 

folkmängden 28 297 personer.108 Ljungby kommun leds mandatperioden 2015 – 2018 av en 

allians av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kommunens bästa.109 

Bland kommunens tidigare erfarenheter av hantering av kriser eller extraordinära händelser kan 

förutom stormen Gudrun nämnas; ett mord på en fyraårig pojke 2011, en omfattande 

                                                   
101 Hägg, Annelie, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande Eksjö. Intervju 2018-04-27. 
102 du Rietz, Tord; kommundirektör Eksjö kommun. Intervju 2018-04-24. 
103 Hägg, Annelie, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande Eksjö. Intervju 2018-04-27. 
104 Samverkansorgan inom försvarsfrågor för offentliga aktörer i Skaraborg. 
105 du Rietz, Tord; kommundirektör Eksjö kommun. Intervju 2018-04-24. 
106 Carlsson, Micael; räddningschef Eksjö kommun. Intervju 2018-04-24. 
107 MSB2017-1561, 2017. 
108 Statistiska centralbyrån, Kommuner i siffror. 
109 Ljungby Kommun, Så styrs kommunen, https://www.ljungby.se/sv/politik-och-demokrati/sa-styrs-

kommunen/ [2018-04-13] 
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industribrand 2014 och magsjuka orsakad av hallon som ledde till dödsfall 2015. De tidigare 

erfarenheterna, framförallt stormen Gudrun, har enligt säkerhetssamordnaren påverkat 

kommunens krisledning:  

Gudrun är en sådan […] den har ju präglat, tror jag, vår krisledning … alltså medvetenheten, 

hos både politiker och tjänstemän, kring vikten av att framförallt samverka både internt i 

kommunen men också med privata och med allmänhet […] det är ingen som sitter och säger 

men hörni vad kommer det här att kosta […] vi löser uppgiften och så tar vi den andra 

diskussionen sedan.110 

Även kommunstyrelsens ordförande påtalar att tidigare erfarenheter påverkar arbetssättet och att 

det snarare är kommunens erfarenheter av kriser än omvärldsläget som påverkar arbetet: 

Om man tittar på våra tjänstemän så börjar de inte räkna pengar förrän det är slut […] Det är 

heller ingen från kommunstyrelsen som har synpunkter på att vi fattar beslut i arbetsutskottet 

utan att tillfråga någon annan om lov kan man säga […] det som gör att vårat system fungerar 

här om det skulle hända någonting det är erfarenheter sedan tidigare. […] kunskapen sitter i det 

som har hänt tidigare i huvudsak då, vågar jag nog påstå.111 

Den politiska ledningen i krisledningsorganisationen består av en krisledningsnämnd som vid en 

extraordinär händelse kan överta beslutsmandatet från övriga nämnder. Krisledningsnämnden 

utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott.112 I kommunens krisledningsgrupp ingår alla 

förvaltningschefer och gruppen leds av kommundirektören, ett koncept som kan härröras till 

ansvarsprincipen, eller som säkerhetssamordnaren uttrycker det: ”Vi har jobbat efter principen att 

den som är ansvarig i vardagen ska ansvara i kris, därför att vi vet av erfarenhet att det är det som 

funkar bäst.”113  

Arbetet med krisberedskapsplanering leds av säkerhetssamordnaren. Tjänsten 

säkerhetssamordnare bekostas till stor del av statliga medel. Arbetsgruppen för trygghet och 

säkerhet är ett forum där verksamhet och processer samordnas, exempelvis arbete med RSA och 

säkerhetsskyddsarbete. Arbetsgruppen leds av säkerhetssamordnaren och har representation ur 

alla förvaltningar, räddningschef, folkhälsosamordnare och representant med IT kunskap. Det 

finns i länet ett väl utvecklat samarbete genom Krissamverkan Kronoberg, där länets kommuner, 

länsstyrelsen, regionen, polisen och Militärregion Syd (MRS) deltar. I länet finns också ett 

nätverk för beredskapssamordnare som träffas regelbundet och arbetar tillsammans. Kommunen 

har en egen heltidsanställd räddningstjänst och räddningschef i beredskap är tillika Tjänsteman i 

beredskap (TiB). Räddningschef i beredskap har mandat att vid en extraordinär händelse kalla in 

                                                   
110 Karlund, Carina; säkerhetssamordnare Ljungby kommun. Intervju 2018-04-18. 
111 Gunnarsson, Magnus; kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande Ljungby kommun. Intervju 2018-05-02. 
112 Ljungby kommun, Handlingsplan för åtgärder vid extraordinär händelse, Kommunledningsförvaltningen, 2016, 

s. 7 f. 
113 Karlund, Carina; säkerhetssamordnare Ljungby kommun. Intervju 2018-04-18. 
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krisledningsgruppen. Arbetet med krisberedskapsfrågor beskrivs som att det både inom länet och i 

kommunen genomsyras av en prestigelös samverkan.114  

3.2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 

Kommunens RSA är genomförd utifrån en analys vid respektive förvaltning. Sammanställningen 

upplevdes divergerande och en revidering gjordes under 2016 med fokus på att identifiera 

samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden. Avseende nu gällande RSA upplevdes inte 

styrningarna inför arbetet vara tillräckliga, bland annat att risker bedöms på olika sätt inom 

kommunens förvaltningar.115 

Ljungby kommun är nu i uppstartsfasen av sin nya RSA. Arbetet planeras starta efter det att 

länsstyrelsens arbete med RSA är genomfört. Ett gemensamt arbete genomförs mellan kommuner 

och länsstyrelse för att bland annat ensa definitioner, begrepp och att man ser på värdeord i 

riskanalysen på samma sätt. Arbetet i kommunen kommer att utgå från Arbetsgruppen för 

trygghet och säkerhet, vidare till respektive förvaltning, där expertkompetensen inom respektive 

område finns, därefter tillbaka till säkerhetssamordnaren som sammanställer kommunens RSA.116 

Den nu gällande RSA är beslutad av tidigare kommunchef, ett förfarande för fastställande som 

enligt nuvarande kommundirektör bör övervägas, inte minst för uppföljning och revidering: 

… det har varit tidigare kommunchef som beslutar utifrån detta underlaget, men vi får väl föra 

en dialog om det ska vara på det sättet eller inte, för att jag skulle kunna tänka mig att man 

skulle ha ett politiskt beslut på detta […] Det finns ju en poäng att man tar ett politiskt beslut, 

så att den kommer upp för protokollföring annars blir det ju på tjänstemannanivå och då är det 

inte alltid den kontrollen.117 

3.2.2 Planering 

Ljungby kommuns styrande dokument är Handlingsplan för åtgärder vid extraordinär händelse. 

Planen, som gäller i fyra år, är utarbetad av säkerhetssamordnaren och fastställd av 

kommunchefen 2016.118 Kommunen har också en övningsplan som även den omfattar fyra år.119 

Det finns en uppfattning att det är arbetet kring planer som är viktigt, inte bara den färdiga 

produkten: 

Planen i sig är ju en sak men vägen dit är så mycket viktigare, strategin innan, att förankra, att 

ta reda på […] du kan ha hur mycket planer som helst men det är inte planerna i sig som är 

intressanta utan det är arbetet fram till det, diskussionen som pågår hela tiden.120 

                                                   
114 Karlund, Carina; säkerhetssamordnare Ljungby kommun. Intervju 2018-04-18. 
115 Karlund, Carina; säkerhetssamordnare Ljungby kommun. Intervju 2018-04-18. 
116 Karlund, Carina; säkerhetssamordnare Ljungby kommun. Intervju 2018-04-18. 
117 Jönsson, Jonas; kommundirektör Ljungby kommun. Intervju 2018-04-25. 
118 Ljungby kommun, Handlingsplan för åtgärder vid extraordinär händelse, Kommunledningsförvaltningen, 2016. 
119 Karlund, Carina; säkerhetssamordnare Ljungby kommun. Intervju 2018-04-18. 
120 Karlund, Carina; säkerhetssamordnare Ljungby kommun. Intervju 2018-04-18. 
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Vad gäller planering för höjd beredskap eller civilt försvar så har kommunen än så länge inga 

planer.121 Det finns dock en medvetenhet kring ett framtida behov av sådana. Detta trots det 

faktum att kommunchefen inte fått indikationer om när det skall tas nya och längre steg inom 

ramen för höjd beredskap och civilt försvar:122 

Vi har ju haft flera diskussioner kring vad vi behöver ha för beredskap och planer kopplade till 

det förändrade omvärldsläget, vi har ju haft en övning för inte alltför länge sedan, med både 

politik och förvaltningar som militären var och höll i […] Det väcker ju tankar om vilken värld 

vi faktiskt lever i, vi har ju haft fred i Sverige i 200 år och kanske blivit lite naiva i det 

fredsläget möjligen, så att den diskussionen förs givetvis.123 

Ljungby kommun är rik på vattentäkter och förser stora delar av Skåne samt Alvesta och Växjö 

kommun med dricksvatten. Den största ytvattentäkten är sjön Bolmen som till huvuddel är 

belägen i Ljungby kommun. Beredskapsplaner för vattenförsörjning och insatsplan för 

räddningsinsatser i Bolmen är upprättade.124  

3.2.3 Geografiskt områdesansvar 

Kommunen deltar i krissamverkan Kronoberg, vilket är Kronobergs läns samverkansforum för 

krisberedskap. Kommunen har särskild samverkan med Sydvatten gällande vattentäkten Bolmen 

och med övriga kommuner och kraftbolag genom Älvgrupp Lagan. När det gäller privata aktörer 

inom kommunens geografiska områdesansvar upplevs att det kan vara svårt att väcka ett intresse 

för samverkan inom krisberedskapsfrågor.125 En kontinuerlig samverkan inom området, 

regelbundenhet och planer för samverkan anses av säkerhetssamordnaren, med anledning av 

resursen tid, svår att genomföra: ”jag kan väl säga så här att vi ska ju se till att kontinuerligt ha 

samverkan, det har vi ju inte, för det hinner vi inte med. ”126 

Kommunen har inga avtal skrivna om exempelvis livsmedels- och drivmedelsförsörjning. Dessa 

områden ses som svåra att hantera och det förekommer diskussioner om på vilken nivå ansvaret 

för denna del av det geografiska områdesansvaret skall ligga.127 Ur det politiska perspektivet finns 

forum för samverkan, dock inte inom ramen för krisberedskap. Inom befintliga nätverk skulle en 

möjlighet finnas att lyfta dessa frågor. Kommunstyrelsens ordförande uttrycker det som: 

  

                                                   
121 Jönsson, Jonas; kommundirektör Ljungby kommun. Intervju 2018-04-25. 
122 Jönsson, Jonas; kommundirektör Ljungby kommun. Intervju 2018-04-25. 
123 Jönsson, Jonas; kommundirektör Ljungby kommun. Intervju 2018-04-25. 
124 Ljungby kommun, Risk-och sårbarhetsanalys för Ljungby kommun, Kommunledningsförvaltningen, 2015. 
125 Karlund, Carina; säkerhetssamordnare Ljungby kommun. Intervju 2018-04-18. 
126 Karlund, Carina; säkerhetssamordnare Ljungby kommun. Intervju 2018-04-18. 
127 Karlund, Carina; säkerhetssamordnare Ljungby kommun. Intervju 2018-04-18. 
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Vi har många näringslivsnätverk som täcker in våra grannkommuner här men ingenting som 

egentligen pratar i de här frågorna alls. Så där kan jag säga att det är noll på politisk nivå […] 

det är ju lätt att få ihop grupper, man vet vilka man skulle prata med men vi har aldrig gjort 

det.128 

Det geografiska områdesansvaret omfattar, förutom samverkan och samordning, även information 

till allmänheten, något som enligt kommunstyrelsens ordförande visat sig fungera och som är 

prövat under realistiska förutsättningar: 

Sen efter Gudrun så var det ju som så att vid bygdegården i varje by där är det en anslagstavla 

och där spikade man upp som Luthers teser ungefär vad som gällde och var man kunde hämta 

vatten, så det systemet fungerar ju […] det är ju testat i kris på riktigt liksom.129 

3.2.4 Utbildning och övning 

Ljungby kommun har en antagen utbildnings- och övningsplan som bygger på brister som 

identifierats i RSA. Kunskapsuppbyggnad inom krisberedskapsområdet pågår, i detta kan nämnas 

att personal från MRS och länsstyrelsens beredskapsdirektör har nyttjats för utbildning av 

kommunstyrelsen avseende eskalerande kriser i fredstid, totalförsvar och kommunens ansvar vid 

höjd beredskap. Tjänstemän ur kommunen planeras att under hösten deltaga i en av MSB 

arrangerad säkerhetsskyddsutbildning. Det har också genomförts en övning i kommunens regi, 

som omfattade en skolskjutsolycka, i vilken även privata aktörer och länstrafiken deltog. Någon 

formell övning har inte genomförts med krisledningsnämnden, men den har dock deltagit vid 

tidigare nämnda utbildningstillfällen.130 Kommundirektören låter förstå att synen på utbildning 

och övning är positiv: 

… ta krisledning till exempel, det är klart att om du för råkar ut för situationen en gång vart 

femte år så är det inte så att man känner sig jättebekväm när det händer, även om jag precis sa 

att vi har en god vana utav det, men det är ju en ovan situation ändå när det händer så pass 

sällan och då är det ju bra att få övningar i och utbildningar regelbundet för att känna att man 

faktiskt slipar sig i det hela.131 

3.2.5 Rapportering  

Kommunen upplever att tekniska sambandsmedel finns i tillräcklig mängd för att lösa 

lägesrapportering inom ramen för en extraordinär händelse eller höjd beredskap. De 

sambandsmedel som är aktuella är RAKEL, WIS och skype. Kunskapen avseende RAKEL finns 

främst inom räddningstjänsten, där systemet kontinuerligt används. Det anses finnas tillräckligt 

många befattningshavare inom kommunen som har kompetens och tillgång till WIS. Kommunen 

har dock ingen möjlighet att överföra krypterad information.132 

                                                   
128 Gunnarsson, Magnus; kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande Ljungby kommun. Intervju 2018-05-02. 
129 Gunnarsson, Magnus; kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande Ljungby kommun. Intervju 2018-05-02. 
130 Karlund, Carina; säkerhetssamordnare Ljungby kommun. Intervju 2018-04-18. 
131 Jönsson, Jonas; kommundirektör Ljungby kommun. Telefonintervju 2018-04-25. 
132 Karlund, Carina; säkerhetssamordnare Ljungby kommun. Intervju 2018-04-18. 
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Vi har inga problem med att samverka i länet, varken med RAKEL, WIS eller skype. Det kan 

vi hantera. […] numera i länet använder vi ju WIS till de här veckomötena, alla protokoll, alla 

styrdokument som gäller samverkan i länet, gemensamma grunder, allting det ligger i WIS.133 

3.2.6 Höjd beredskap 

Arbetet med höjd beredskap är i sin linda, uppfattningen är att frågorna först på senare tid kommit 

upp på agendan. Säkerhetssamordnaren uttrycker avseende höjd beredskap att: ”i slutet av 2016 

började man ju diskutera det och sen så har det ju kommit in mer och mer.”134 Även 

kommundirektören ger uttryck för att större vikt läggs vid frågor avseende höjd beredskap: 

… det förs ju en annan diskussion, det är inte så länge sedan man inte hade någon diskussion 

överhuvudtaget om detta, nu tycker jag ändå att det kommer upp på agendan i olika 

sammanhang […] det är klart att det finns en annan medvetenhet kring detta och att 

kommunerna har en viktig roll i händelse av höjd beredskap, […] så det tycker jag, att det finns 

på dagordningen på ett annat sätt.135 

Kommunstyrelsens ordförande menar att oaktat det förändrade omvärldsläget är frågor som rör 

beredskap och civilt försvar inte ett ämne som ligger högt upp på den kommunalpolitiska 

agendan, inte heller i kommunens budgetsprocess: 

Tar du idag som politiker upp frågan att inrätta ett civilt försvar igen då blir du betraktad som 

lite, lite koko. Även om man förstår att hotbilden har förändrats men att gå så långt som att 

införa övningar och de här blåa uniformerna igen det finns ingen, alltså då förlorar du valet 

direkt, så illa är det. Verkligen, så där är vi inte än […] Jag tror inte att varken mannen på gatan 

eller tjänstemän som jobbar i organisationen eller politiker, eller vilka det än är, har förståelse 

för vad som verkligen behövs.136 

Ett exempel på det begynnande arbetet kring höjd beredskap är att arbetet med att krigsplacera 

individer nu påbörjas vid länsstyrelsen och planen är, enligt säkerhetssamordnaren, att kommunen 

skall vara klara med sitt krigsplaceringsarbete 2020. Kunskapsinhämtning och utbildning finns 

också på agendan, bland annat skall utbildningar som MSB ansvarar för genomföras.137 En 

uppfattning om att det måste komma till stånd en ominriktning av individers medvetenhet och 

förståelse finns hos säkerhetssamordnaren, som uttrycker att detta är en kulturfråga: 

Vissa vill ju inte ta till sig det här, för vissa är ju så här om du börjar prata om höjd beredskap 

och krig, då är det så här, att det här vill jag inte höra, andra blir på andra hållet att de blir 

jättetaggade och någon tycker att; vad är det för rysskräck. Det är väldigt olika och på något 

sätt måste man ju ha någon respekt för det men jag tror att kulturfrågan är det vi måste jobba 

med överlag […] man kan ha kunskapen men ändå inte förstå.138 

I MSBs skrivelse Fördelning av medel för att stärka kommuners arbete med civilt försvar framgår 

att prioriterade områden för användning av medlen är; ”ökad kunskap om totalförsvaret och 

                                                   
133 Karlund, Carina; säkerhetssamordnare Ljungby kommun. Intervju 2018-04-18. 
134 Karlund, Carina; säkerhetssamordnare Ljungby kommun. Intervju 2018-04-18. 
135 Jönsson, Jonas; kommundirektör Ljungby kommun. Telefonintervju 2018-04-25. 
136 Gunnarsson, Magnus; kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande Ljungby kommun. Intervju 2018-05-02. 
137 Karlund, Carina; säkerhetssamordnare Ljungby kommun. Intervju 2018-04-18. 
138 Karlund, Carina; säkerhetssamordnare Ljungby kommun. Intervju 2018-04-18. 
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kommunens ansvar och roll, deltagande i övningsverksamhet, stärkt säkerhetsskydd och ökad 

robusthet i samhällsviktig verksamhet”.139 Ljungby kommun erhöll sommaren 2017 145 000 

kronor och dessa medel nyttjades till att höja upp säkerhetssamordnarens tjänst till en 

heltidstjänst.140 Att någon aktivt arbetar med frågorna är viktigt enligt säkerhetssamordnaren. 

Finns inte resursen i form av människan är det svårt att nyttja medlen på ett adekvat sätt: 

Den större delen som kommer in av de statliga medlen går till att bekosta min tjänst och nu fick 

vi extra pengar till civilt försvar förra året … och då höjde man upp min tjänst för det var inte 

100 % på det här innan […] Då valde man att då lägger vi till det här och så kollade jag med 

MSB, är det ok att vi använder det till lön, jag sa att vi är inte betjänta av pengarna om man 

inte kan jobba. Jag kan köpa grejer och vi kan hålla utbildningar, men om det inte är någon 

som kan hålla i de där grejerna så blir det inget vidare.141 

3.3 Sammanfattning av resultat 

Avsnittet innehåller en kommunvis sammanfattning av resultaten och därmed svar på de 

preciserade forskningsfrågorna. 

3.3.1 Eksjö kommun 

Eksjö kommun arbetar i huvudsak med krisberedskapsplanering för extraordinära händelser och 

höjd beredskap enligt den på lagen grundade överenskommelsen mellan SKL och MSB. Stort 

fokus har härvid lagts på att ta fram och utveckla en risk- och sårbarhetsanalys. Analysen ger ett 

väl genomarbetat intryck, används och revideras systematiskt, och har legat till grund för 

kommunens strategidokument och utbildningsplan. Utöver de ålagda planerna har Eksjö kommun 

planerat för och övat användandet av trygghetspunkter, vilka har utvecklats utifrån upplevda 

kriser.  

Kommunen arbetar med geografiskt områdesansvar i fredstid genom egna lokala 

samverkansgrupper och genom deltagande i regionala samverkansgrupper. Inom ramen för privat-

offentlig samverkan har avtal för drivmedels- och livsmedelsförsörjning tecknats. Kommunen har 

inga planer för, eller diskussioner om, hur den samordning som krävs i höjd beredskap eller krig 

skall se ut. 

Planering för verksamhet i höjd beredskap är i uppstartsskedet och inga planer för höjd beredskap 

eller civilt försvar finns. Kommunen kommer att påbörja arbetet med stärkt säkerhetsskydd under 

2018 genom att initialt delta i denna typ av utbildning.  

                                                   
139 MSB2017-1561, Fördelning av medel för att stärka arbetet med civilt försvar 2017, Myndigheten för 

samhällskydd och beredskap, 2017, s. 1. 
140 MSB2017-1561, Utbetalning till kommuner och landsting för att stärka arbetet med civilt försvar 2017, 

Myndigheten för samhällskydd och beredskap, 2017. 
141 Karlund, Carina; säkerhetssamordnare Ljungby kommun. Intervju 2018-04-18. 
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Det påtalas  tydligt att upplevda kriser har betydelse för kommunens planering och krisberedskap. 

Vissa konkreta exempel finns på hur detta avspeglas i planer och dokument, men i huvudsak syns 

detta i attityder, medvetande och förståelse. 

3.3.2 Ljungby kommun 

Ljungby kommuns arbete med krisberedskapsplanering uppfyller i stort de målsättningar som 

överenskommelsen mellan MSB och SKL föreskriver. Den befintliga risk- och sårbarhetsanalysen 

är reviderad och en ny bearbetning påbörjas i närtid för nästkommande analys. Arbetet med risk- 

och sårbarhetsanalysen tas på allvar och sker på bredden, både specialiser och generalister är 

inblandade.  

Kommunen har styrdokument som avhandlar åtgärder vid extraordinär händelse, kommunens 

krisledningsorganisation och som beskriver åtgärder och arbete som skall ske under 

mandatperioden inom respektive område som omfattas av LEH. En utbildnings- och övningsplan 

finns och en inställning att utbildning och övning är viktigt, både för att öka kunskap och 

medvetenhet hos politiker och tjänstemän, men också för att erhålla en högre färdighet att hantera 

kriser. Avseende rapportering finns både tekniska lösningar och utbildad personal tillgängliga.  

Samverkan, som är en av delarna av det geografiska områdesansvaret, upplevs i 

krisberedskapsfrågor som god inom kommunen och länet. Det finns dock inga vidtagna åtgärder 

för samverkan i syfte att samordna aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom 

kommunens geografiska områdesansvar. På temat höjd beredskap finns i nuläget inga vidtagna 

åtgärder eller planer förutom de målsättningar som omfattas av överenskommelsen MSB – SKL. 

Kommunen har här ett arbete framför sig och intill det att nya styrningar och målsättningar ges 

görs förberedelser i form av kunskapsinhämtning genom utbildning inom totalförsvarsområdet.  

Ljungby kommun har erfarenhet av både extraordinära händelser och kriser. Erfarenheterna av 

dessa visar sig i arbetssättet kring att hantera kriser och ger sig uttryck i en slags gemensam 

medvetenhet. Vikten av prestigelös samverkan påtalas, och att det viktiga är att hantera krisen när 

den sker, inte vad det kostar.  
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4 Analys 

Kapitlet syftar till att förklara resultatet och svara på huvudfrågeställningarna. För att göra detta är 

kapitlet disponerat utifrån Lundquists tre villkor för implementering, förstår, vill och kan. Under 

respektive villkor sammanställs också dels erfarenheters påverkan, dels omvärldens påverkan på 

villkoret. Begreppet omvärld syftar härvid till den nationella säkerhetsstrategin.  

4.1 Förstår 

Verkställaren måste förstå vad som ska genomföras, dels genom att den direkta styrningen skall 

vara tydlig och dels måste tillräcklig förförståelse finnas.142 

Vikten av tydlighet i styrningar framgår signifikant i analysen. Styrningarnas tydlighet påverkar i 

stor utsträckning resultatet. Detta ses påtagligt i arbetet med handlingsplaner, där styrningarna 

från MSB om vad som skall ingå är tydliga, och där planerna därför utformas relativt lika. Inom 

området höjd beredskap, där ingen av kommunerna genomför några större förberedelser eller 

planering, är också styrningen otydlig dels i nuvarande överenskommelse, men också i hur arbetet 

skall genomföras i framtiden och vilken inriktning planeringen skall ha. Kommunerna ser också 

styrningarna avseende vad som ska göras i framtiden och på vilken nivå som otydliga. Båda 

kommunerna anser att stöd krävs från MSB och SKL, exempelvis riktlinjer för krigsplacering av 

kommunal personal. Styrningen inom respektive kommun blir också avgörande för hur arbetet 

genomförs. Utformningen av RSA i Ljungby är ett sådant exempel där de olika verksamheterna 

har saknat samsyn på exempelvis vad som är ett avgörande behov. Detta har kommunen 

identifierat och kommer att utveckla i processen med ny RSA.143 

Styrningarna är i vissa fall alltför detaljerade avseende exempelvis hur avsatta medel får 

användas. Detta försvårar i vissa fall för kommunerna och begränsar deras handlingsfrihet, vilket 

därmed blir en indirekt styrning.  

En skillnad mellan kommunerna är hur de valt att arbeta med beredskap för drivmedel och 

livsmedel i händelse av kris. Eksjö har tecknat lokala avtal, medan uppfattningen i Ljungby är att 

detta ansvar inte kan ligga på kommunal nivå.144 Styrningen är härvid otydlig och det är 

erfarenheterna efter genomförd krisledningsövning som har gjort att Eksjö kommun har tvingats 

                                                   
142 Lundquist, 1987, s. 43. 
143 Karlund, Carina; säkerhetssamordnare Ljungby kommun. Intervju 2018-04-18. 
144 Karlund, Carina; säkerhetssamordnare Ljungby kommun. Intervju 2018-04-18. 
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att utreda och förstå kommunens ansvar för att försörja medborgarna och samhällsviktig 

verksamhet vid kris. Därmed har erfarenheten gjort att styrningen har förståtts.145 

Båda de studerade kommunerna har påbörjat arbetet med stärkt säkerhetsskydd enligt 

styrningarna från MSB i samband med att ytterligare medel för civilt försvar tillfördes. Denna 

styrning är att betrakta som tydlig, och här har studien påvisat en stor förståelse från tjänstemän 

och politiker avseende vikten av att stärka säkerhetsskyddet. Denna förståelse kan efter analys 

sättas i samband med ett förändrat omvärldsläge och en förståelse för nya hot. Det visar sig bland 

annat i Ljungby genom att vad som publiceras offentlig har setts över och att en utökad kontroll 

av besökare har införts.146 Styrningen har alltså förståtts, dels för att den är tydlig men också för 

att omvärldsläget har skapat en förståelse för nya hotbilder och vikten av ett ökat skydd. 

Omvärldsläget börjar öka förståelsen för vikten av krisberedskap även hos privata aktörer inom 

kommunerna. Detta visar sig i hur benägna de är att delta i samverkan med kommunerna inom 

ramen för det geografiska områdesansvaret. 

Förståelse för vikten av att arbeta med krisberedskapsplanering och planering för civilt försvar 

påverkas enligt analysen i många fall av upplevda erfarenheter. Upplevda erfarenheter har i båda 

de studerade kommunerna påverkat förståelsen för, och förförståelsen inom krisberedskap, och 

skapat en medvetenhet hos såväl medborgare som tjänstemän och politiker. Denna förståelse är i 

många fall personbunden till både politiker och tjänstemän, vilket blir ett problem då individer 

byter politiska uppdrag eller tjänster. Detta påvisas särskilt i Ljungby där huvuddelen av de som 

var direkt inblandade i arbetet i samband med stormen Gudrun i nuläget innehar nya befattningar 

eller uppdrag.  

Det finns en personbunden förståelse hos tjänstemän i chefspositioner som tycks påverka arbetet. 

Denna förståelse påverkar hur mycket kommunalt fokus och medel som prioriteras till 

verksamheten.147 Individers olika bakgrund skapar i Eksjös fall en kultur kring krisberedskap. 

Eksjö har med anledning av att vara en stor garnisons- och sjukhusort en form av kultur kring att 

hantera kriser. Denna kultur påverkas av att individer med bakgrund i Försvarsmakten och 

sjukvården tjänstgör i kommunala befattningar eller innehar politiska uppdrag, vilket i sin tur 

påverkar förståelsen för ämnesområdet. 

I Ljungby finns en stor förståelse för vikten av kriskommunikation och kommunikation till 

medborgarna i händelse av kris. Denna förståelse är ett resultat av tidigare erfarenheter, 

                                                   
145 Livsmedelsverket, Mötesplats Livsmedelsförsörjning 5 december 2017, 

https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/krisberedskap-och-hantering/motesplats-

livsmedelsforsorjning-5-december-2017, [2018-05-08] 
146 Karlund, Carina; säkerhetssamordnare Ljungby kommun. Intervju 2018-04-18. 
147 Carlsson, Micael; räddningschef Eksjö kommun. Intervju 2018-04-24. 
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exempelvis Gudrun, som skapat ett mind-set i hela samhället som avspeglar sig dels i 

medborgarnas egen beredskap, men också i inställning och kunskap hos tjänstemän och politiker. 

Politisk inblandning i arbetet kring krisberedskap och civilt försvar skapar en större förståelse hos 

politiker. Genom att handlingsplaner och RSA i Eksjö beslutas av kommunfullmäktige har en 

bredare politisk förståelse skapats, vilket också återspeglas i hur revidering och återkoppling till 

politisk nivå görs. Att lyfta fastställandet av RSA och handlingsplan till politisk nivå värderas 

också i Ljungby kommun. 

4.2 Kan 

Verkställaren måste kunna verkställa styrningen och implementera beslutet. Att verkställaren kan 

innebär att förmågan att genomföra beslutet finns och kan i stor utsträckning utgöras av 

förutsättningar och resurser, exempelvis lokaler, utrustning, tid och pengar.148 

Resurser i form av att staten tilldelar medel, skapas genom att ett antal målsättningar skall 

uppfyllas i överenskommelsen mellan MSB och SKL. De medel som härvid tillförs kommunerna 

kan ses som en indirekt styrning till kommunerna att uppfylla de skyldigheter de har enligt lag. 

För att erhålla den statliga ekonomiska resursen måste således kommunen arbeta med 

krisberedskapsplanering. För att kommunen skall kunna nyttja de av staten tilldelade medlen 

krävs att det finns någon som arbetar med frågorna och för arbetet framåt. Resursen i form av 

personal måste således till del vara tillsatt med interna medel innan den kan ge effekt och driva 

arbetet framåt med de externt tillförda pengarna. Att Ljungby kommun delvis använder de av 

staten tilldelade medlen för att höja upp säkerhetssamordnarens tjänst till 100 % kan ses som ett 

exempel på detta. Tillförs endast hårt villkorade medel och dessutom med kort framförhållning 

kan det bli svårt för kommunen att på ett adekvat sätt få nytta av pengarna.  

Att tillförda resurser driver arbetet framåt kan ses i Ljungby kommun, där planen för extraordinär 

händelse reviderades för att möta de krav som i ställts i överenskommelsen.149 Det är tydligt att 

planer för krisberedskap och risk- och sårbarhetsanalyser finns i de båda kommunerna, dock med 

olika utformning. Lagen omfattar mer än vad överenskommelsen gör, men kommunerna har i 

huvudsak förhållit sig till de krav som ställs i överenskommelsen. Båda kommunerna saknar 

planer för höjd beredskap vilket lagen föreskriver, men som inte är ett krav för att erhålla externa 

medel enligt överenskommelsen. 

Både Ljungby och Eksjö kommun betecknas i SKLs kommungruppsindelning som små 

kommuner. Till den lilla kommunens nackdelar hör att specialister inte finns i någon större 

                                                   
148 Lundquist, 1984, s. 7. 
149 Karlund, Carina; säkerhetssamordnare Ljungby kommun. Intervju 2018-04-18. 

https://lup.lub.lu.se/search/person/svet-llu
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utsträckning. I båda kommunerna finns endast en person är avsedd att arbeta med 

krisberedskapsfrågor på heltid. Arbetet blir då väldigt beroende av den enskilde tjänstemannens 

förmåga inom sitt arbetsområde. Av informanterna framgår att resurser måste prioriteras och att 

prioritering sker av det som kan betecknas som resurser; personal, tid och ekonomiska medel. De 

resurser som finns tycks prioriteras till det som är mer sannolikt att hända även om det osannolika 

innebär en större påfrestning. På temat väderfenomen som kan orsaka kriser, har det i Eksjö 

kommun diskuterats isstorm, men i och med att sannolikheten är låg för att detta ska inträffa, även 

om konsekvenserna skulle vara stora, prioriteras detta inte i planeringsarbetet.150 Ur aspekten 

prioritering av resursen tid kan också lokala avtal avseende livsmedel och drivmedel ses. Eksjö 

har slutit sådana avtal medan man i Ljungby inte har det. Avtal med lokala aktörer stipuleras inte i 

överenskommelsen, men kan ses som en del av kommunens geografiska områdesansvar där 

kommunen skall verka för samverkan mellan aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet.  

Med få specialister i kommunen ses samverkan med andra som en resurs. Samverkan i län och 

region är ett sätt att dela resurser och en källa till kunskap. Eksjö kommun deltar i F-samverkan, 

ett forum för regional krissamverkan i Jönköpings kommun. I F-samverkan arbetas gemensamt 

operativt men även med planering och utbildning.151 Ljungby kommun deltar i motsvarande 

forum, krissamverkan Kronoberg och säkerhetssamordnaren deltar även i ett nätverk för 

beredskapssamordnare. Säkerhetssamordnaren i Ljungby ser dessa samverkansforum som en 

nödvändighet då resursen personal för detta ändamål i kommunen är knapp.152 I Eksjö ses 

storleken på kommun som en fördel i kontexten samverkan, det är enklare att samla berörda 

aktörer då avstånden är korta och personkännedomen är god.153  

I Eksjö kommun påtalas vikten av balans mellan fokus på en fråga eller ett uppdrag och de medel 

som avsätts. Kommunen upplever inte alltid att de medel som avsätts speglar frågans utrymme. 

Det är härvid tjänstemännens uppgift att finna balansen mellan styrningen och medlen, vilket görs 

genom att påtala var kommunens skyldighet enligt styrningen slutar.154 Återigen blir den enskilda 

tjänstemannens eller politikerns kunskap och förståelse en viktig resurs. 

Chefers och politikers tidigare erfarenheter inom krisberedskap eller totalförsvar beskrivs som en 

viktig faktor för att civilförsvarsfrågorna skall drivas framåt. Räddningschefen i Eksjö belyser att 

tidigare chefer med militär erfarenhet bidragit vid planeringsarbetet med kunskap och med stort 

fokus på krisberedskapsfrågor. Kommundirektören i Eksjö påtalar att erfarenheten inom 

                                                   
150 Carlsson, Micael; räddningschef Eksjö kommun. Intervju 2018-04-24. 
151 Carlsson, Micael; räddningschef Eksjö kommun. Intervju 2018-04-24. 
152 Karlund, Carina; säkerhetssamordnare Ljungby kommun. Intervju 2018-04-18. 
153 Carlsson, Micael; räddningschef Eksjö kommun. Intervju 2018-04-24. 
154 du Rietz, Tord; kommundirektör Eksjö kommun. Intervju 2018-04-24. 
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krisberedskap är stor inom kommunen, då ett flertal chefer på olika positioner har erfarenhet av 

krisledning både från sjukhuset och från Försvarsmakten.155 Förmågan att genomdriva arbetet och 

få respons för frågorna anses således öka med individernas tidigare erfarenhet. 

4.3 Vill 

Det är en förutsättning att verkställaren vill implementera styrningen, utifrån sin egna medvetna 

eller omedvetna inställning till beslutet.156 

För att kommunala interna medel skall avsättas och för att en fråga överhuvudtaget skall komma 

upp på dagordningen måste en politisk vilja att processa frågan finnas. Frågor som avhandlar 

kommunernas ansvar vid höjd beredskap, och hur man utvecklar denna förmåga, ses inte av de två 

kommunerna som högt prioriterat att diskutera på den politiska nivån. Kommunstyrelsens 

ordförande i Ljungby ger uttryck för att återuppbyggandet av det civila försvaret kommer att ta tid 

och att det inte är en fråga som partierna vinner val på.157 Denna uppfattning tycks även finnas i 

Eksjö, där räddningschefen beskriver det som att politikerna i valtider har andra prioriteringar.158 

Den politiska viljan avspeglas i processer och rutiner. I Eksjö kommun tas beslut om planen för 

krisberedskap politiskt medan motsvarande plan i Ljungby beslutas av kommundirektören.  

Då en styrning skall implementeras hänger mycket på tjänstemannens vilja att genomföra 

beslutade åtgärder. En vilja som kan vara sammankopplad med en medveten eller omedveten 

inställning till beslutet. Ett exempel på detta är nyttjandet av det tillgängliga informationssystemet 

för rapportering. Räddningschefen i Eksjö beskriver att det är svårt att finna en 

vardagsanvändning för systemet vilket innebär att startsträckan är lång om det skulle behöva 

användas skarpt.159 I Ljungby används systemet kontinuerligt för bland annat protokoll och 

styrdokument gällande samverkan i länet.160 

Tidigare erfarenheter påverkar viljan både på ett sätt som avspeglas i planer, men också som 

attityder i krisberedskapsarbetet. Att räddningschefen och dåvarande kommundirektören som en 

direkt erfarenhet av stormen Gudrun, tsunamin och stormen Per påbörjade arbetet med en 

krisledningsplan i Eksjö kommun är ett exempel på hur erfarenheter påverkar den medvetna 

viljan. Den omedvetna viljan, det som inte är nedtecknat men ändå visar sig framförallt i den 

direkta krishanteringen, benämns av informanterna som attityd, medvetande, kultur eller mind-set. 

Detta mind-set kan ge sig till uttryck, som alla informanter i Ljungby uttrycker det, att det är 

                                                   
155 du Rietz, Tord; kommundirektör Eksjö kommun. Intervju 2018-04-24. 
156 Lundquist, 1987, s. 43. 
157 Gunnarsson, Magnus; kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande Ljungby kommun. Intervju 2018-05-02. 
158 Carlsson, Micael; räddningschef Eksjö kommun. Intervju 2018-04-24. 
159 Carlsson, Micael; räddningschef Eksjö kommun. Intervju 2018-04-24. 
160 Karlund, Carina; säkerhetssamordnare Ljungby kommun. Intervju 2018-04-18. 
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viktigt att lösa krisen här och nu, kostnader får vi ta sedan. Kommundirektören i Eksjö beskriver 

attityden som att det inte är något ifrågasättande att man samlas när det hänt något och att det 

finns en följsamhet att delta i samverkan när det behövs.161 Stormar, översvämningar och branden 

i Eksjö gamla stad har både givit dessa erfarenheter och prövat viljan. Ett annat exempel på hur 

erfarenheter påverkat viljan är de trygghetspunkter som det finns en plan för i Eksjö kommun.  

Viljan att utveckla arbetet och planer för krisberedskapsplanering finns och är ytterst beroende av 

den enskilda tjänstemannens inställning. Det finns en uppfattning om att vägen fram till planen är 

viktig dels för att medvetandegöra flera och få en bredd i arbetet, dels för att få med 

expertkompetens ur olika verksamheter i kommunen.162 

4.4 Sammanfattning analys 

Omvärldsläget har till del påverkat kommunernas förståelse för vikten av planering. Framförallt 

avseende behovet av att utveckla säkerhetsskyddet, där förändringen i omvärldsläget har inneburit 

konkreta åtgärder. I övrigt bidrar det förändrade omvärldsläget till en medvetandegörandeprocess 

som pågår ibland medborgare, tjänstemän och politiker. 

Omvärldsläget har inte någon större påverkan på kommunernas vilja att planera för civilt försvar. 

Detta beror i huvudsak på att medborgarnas förståelse inte upplevs finnas i tillräckligt hög grad 

för att skapa en tillräcklig vilja hos politikerna att för detta ändamål prioritera resurser. 

Tidigare erfarenheter har stor påverkan på arbetet i kommunen. Erfarenheterna bidrar till att skapa 

förståelse för krisberedskap, en förståelse som återspeglas på alla nivåer. Erfarenheterna visar sig i 

vissa fall konkret i planer, men i huvudsak har de bidragit till att skapa en medvetenhet eller ett 

mind-set för denna typ av frågor, samt bidragit till att underlätta det praktiska arbetet i kris snarare 

än planeringen inför. En kris behöver inte inträffa för att erfarenheten ska vinnas. Även 

erfarenheter dragna ur övningar påverkar, där dessa erfarenheter tenderar att medföra att planer 

förändras eller att nya behov av planer uppstår. 

Externa resurser i form av statliga medel är avgörande för hur kommunerna arbetar med 

krisberedskap och civilt försvar. Kommunerna prioriterar verksamheter där krav ställs för att 

statliga medel skall erhållas, vilket visar att den indirekta styrningen ger effekt. Kommunens 

tidigare erfarenheter från kriser eller övningar bidrar dock till att verksamhet utöver den som är 

statligt finansierad också genomförs. 

                                                   
161 du Rietz, Tord; kommundirektör Eksjö kommun. Intervju 2018-04-24. 
162 Karlund, Carina; säkerhetssamordnare Ljungby kommun. Intervju 2018-04-18. 
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Viljan att planera för det oförutsedda ökar om det oförutsedda har hänt. Erfarenheter påverkar 

kommunernas arbete med krisberedskap och visar sig i planers utformande och innehåll. 

Personbundna erfarenheter på politikernivån ökar förståelsen och viljan att driva arbetet. Härvid 

kan dock avsaknad av tillgängliga resurser påverka negativt. Den enskilde medborgarens 

erfarenhet av kriser påverkar viljan hos politiker. Om det från politisk nivå upplevs att 

medborgarna har förståelse för vikten av att planera för kris, ökar viljan hos politikerna att avdela 

medel för detta ändamål.  

  



 2018-06-13 sida 41 

5 Diskussion 

Kapitlet omfattar en diskussion avseende använd metod och kring det erhållna resultatet och 

avslutas med att slutsatser redovisas och förslag på fortsatt forskning ges. 

5.1 Metoddiskussion 

Forskningsdesignen utgörs av en fallstudie med en deskriptiv och en komparativ ansats. Motivet 

till val av design var att vi ansåg att den väl skulle svara upp mot våra forskningsfrågor. Svaren på 

de preciserade forskningsfrågorna ges genom en beskrivning om hur kommunerna arbetar med 

frågor kring krisberedskap och höjd beredskap. Den komparativa ansatsen utgick från ett 

antagande om att erfarenheter från extraordinära händelser torde ha en märkbar påverkan i 

kommunens arbete. Att välja två kommuner som var så lika som möjligt, förutom erfarenheten av 

en extraordinär händelse, var således naturligt. Resultat och analys visar att den extraordinära 

händelsen har påverkat, men även att andra kriser av olika slag har givit erfarenheter som 

implementerats i krisplaneringsarbetet. Med anledning av att urvalskriterierna baserades på ett 

antagande som via empirin inte fick ett stort utfall, kan viss kritik riktas mot valet av 

forskningsdesign och mot den komparativa ansatsen. Utifrån tanken att jämföra två kommuner 

kunde ett annat urval ha gjorts. Genom att välja en kommun med senare erfarenhet av en 

extraordinär händelse, hade möjligheten att se konkreta erfarenheter implementerade i planer 

sannolikt varit större. Eksjö hade härvid också med fördel kunnat bytas ut mot en motsvarande 

kommun utan koppling till Försvarsmakten och sjukvården. Ett alternativt tillvägagångssätt skulle 

kunna vara att studien istället för den komparativa ansatsen kunde ha haft en förklarande 

ambition, där frågan om varför tidigare erfarenheter påverkar kunde ha besvarats. Trots den kritik 

som kan finnas avseende den komparativa ansatsen skall sägas att valet av kommuner ändock gav 

en god möjlighet till komparation, då Eksjö i studien utmärker sig genom sin höga andel offentligt 

anställda.  

Studiens empiri är till huvuddel erhållen från intervjuer med personer som arbetar med eller 

ansvarar för krisberedskapsfrågor i respektive kommun. Härvid kan frågan ställas huruvida 

informanterna svarade det de trodde att vi ville höra, eller att svaren var de som kan anses vara de 

mest korrekta i sammanhanget, och att empirin därför inte skulle ge en sann bild av verkligheten. 

Vi upplevde en ärlighet i intervjusituationerna då informanterna var uppriktiga och tycktes inte ha 

någon prestige i vad som var gjort eller inte, utan strävade mot att utveckla arbetet. Svaren på 

frågorna enligt intervjuguiden upplevdes inte tillrättalagda eller syftandes till att visa en bild av 

verksamheten som inte överensstämde med verkligheten. Vår uppfattning om informanternas 

ärlighet grundar sig dels i att huvuddelen av svaren överensstämmer kommunvis, dels i att svaren 

inte odelat är positiva. En av intervjuerna genomfördes över telefon vilket påverkade möjligheten 
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att ingående studera intervjupersonen och även kontakten med densamma. Telefonintervjun gav 

dock inte några svar som pekade i en annan riktning än vad svaren från de andra två 

informanterna från samma kommun gav. För att öka tillförlitligheten avseende empirin skulle 

ytterligare intervjuer kunna ha genomförts. Informanter, som exempelvis oppositionsråd eller 

representanter från respektive länsstyrelse, kunde ha gett en annan bild av kommunens arbete eller 

bekräftat den bild vi erhållit. Resursen tid medgav dock inte de två till fyra extra intervjuer som 

detta skulle inneburit. De intervjuer som genomförts, tillsammans med kommunernas styrande 

dokument, upplever vi uppfylla den teoretiska mättnad som krävs för att adekvata slutsatser skall 

kunna dras. 

5.2 Resultatdiskussion 

Som resultatet i studien visar finns ett samband mellan erfarenheter från upplevda kriser, stora 

som små, och arbetet med krisberedskap i de undersökta kommunerna. Det är dock tydligt att 

kommunerna är duktiga på, och lägger stor vikt vid de typer av kriser de har erfarenhet av. Detta 

avspeglas till stor del genom det fokus som finns på väderhändelser och då i huvudsak stormar. 

Dessa erfarenheter och den förståelse som skapats, såväl hos medborgarna som hos politiker och 

tjänstemän, gör att kommunerna på olika sätt är väl förberedda på denna typ av händelser. Av 

naturliga skäl finns inte samma erfarenheter av kommunens uppgifter i höjd beredskap och 

kommunens roll i ett civilt försvar. Inom dessa områden finns en lägre kunskap och förståelse och 

planering saknas i princip helt. Analysen i studien påvisar att erfarenheter även utvinns ur 

övningar. Övningar i höjd beredskap och civilt försvar skulle därmed kunna ge erfarenheter som 

kan utveckla arbetet med, och förståelsen och kunskapen inom höjd beredskap och civilt försvar.  

Utbildning och övning kan, utöver att öka viljan och förståelsen, även öka kunskapen och därmed 

skapa resurser. Genom att höja kompetensen hos såväl specialister, chefer och politiker skapas en 

förståelse och en vilja som kan göra att begränsade resurser används på ett optimalt sätt.  

Tydlighet i styrningarna är avgörande för vilket resultat som skall uppnås. De områden där de 

direkta styrningarna tydliggör vad som krävs för att erhålla statligt bidrag prioriteras av 

kommunerna och därmed skapas en koherens i både direkt styrning i form av överenskommelsen 

och indirekt styrning genom erhållandet av medel. Tydligare styrningar av vad kommunerna skall 

uppnå inom ramen för höjd beredskap och civilt försvar i balans med de resurser som tilldelas i 

form av statliga medel blir avgörande för hur arbetet kommer att fortgå. 

Precis som Mathias Ericsson skriver i sin artikel Krisberedskapspusslet – meningsskapande och 

strategier i arbetet med risk-och sårbarhetsanalyser påvisar vår studie vikten av att tydliggöra 

styrningen av hur arbetet med RSA ska genomföras och hur utformningen ska se ut, i syfte att öka 
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användbarheten, och i och med att arbetet sammanställs nationellt bidra till att rätt slutsatser dras. 

Ericsson påvisar i sin studie att arbetet med RSA och processen anses ge mer än själva produkten. 

I och med detta blir det än mer intressant att diskutera vilken grad av politisk inblandning som bör 

finnas i processen. En inblandning som ”tvingar” politikerna att öka sin kunskap och förståelse 

och som skiljer sig i de kommuner vi undersökt. En lägre grad av inblandning av den politiska 

nivån i processen och fastställande av såväl RSA som handlingsplan kan vara ett tecken på att 

frågorna ges ett mindre utrymme på dagordningen. Ljungby kommun, som här har en lägre grad 

av politisk inblandning, motsäger vår initiala tanke om att stora erfarenheter av kriser har påverkat 

hur arbetet med frågorna genomförs. Här kan dock Eksjös bakgrund som stor garnisons- och 

sjukhusstad bidragit till att den politiska nivån har en större inblandning. 

Vår studie har, precis som i rapporten Utvärdering av överenskommelse om kommunernas 

krisberedskap som redovisas i avsnittet tidigare forskning, påvisat brister i att uppnå skyldigheter i 

geografiskt områdesansvar och kunskap om kommunens uppgifter i höjd beredskap. De studerade 

kommunerna arbetar med geografiskt områdesansvar inom och utom eget område endast med att 

verka för samverkan i fredstid, inte överhuvudtaget med hur kommunen skall samordna 

verksamheten i händelse av höjd beredskap. Dock tycks båda kommunerna ha en god samverkan 

utom det egna geografiska området, till stor del tack vare regionala samverkansråd i form av F-

samverkan och Krissamverkan Kronoberg. Begränsningarna påtalas snarare internt, främst mot 

bakgrund av bristande resurser. Kunskaperna om kommunens uppgifter i höjd beredskap bedöms 

precis som i utvärderingen vara bristfällig, framförallt på chefsnivån och hos politiker. 

Även om studien, som beskrevs i inledningen och liksom de flesta fallstudierna, inte har haft 

ambitionen att generalisera är denna möjlighet värd att diskutera. Inom de områden där denna 

studie bekräftar tidigare forskning, kan det antas att en viss generalisering är möjlig att göra, 

exempelvis gällande kunskapsnivån om höjd beredskap. Det faktum att vår studie har genomförts 

på två i många avseenden lika kommuner ger också ett visst upphov till att diskutera möjligheten 

till generalisering. Eksjö och Ljungby kommun är som beskrivs likartade i storlek och 

kommungruppsindelning, de är också lika i politisk ledning och till stor del i organisation och 

resurser. Båda kommunerna uppvisar en likhet i hur erfarenheter har påverkat planering och 

framförallt förståelse, vilket bör kunna vara gällande för fler kommuner med motsvarande 

erfarenheter. Kommunerna uppvisar också några problemområden som bör vara generaliserbara 

för kommuner av motsvarande storlek och med motsvarande resurser. Små kommuner liksom 

Eksjö och Ljungby har av resursskäl inte möjlighet att ha specialister i alla områden som större 

kommuner kan ha. Detta innebär en stor personbundenhet där alla uppgifter som rör såväl 

beredskap som säkerhet åläggs enstaka individer. Personbundenheten skapar en sårbarhet, där 
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förmågan väldigt tvärt kan försvinna eller nedgå kraftigt, men som också gör att stor del i hur väl 

kommunen arbetar med dessa uppgifter beror på kompetens och kapacitet hos befattningshavaren. 

Dessa begränsningar gör också att kommunerna söker gemensamma lösningar i regionala 

samarbetsorgan för att kunna skapa resurser i form av kunskap, men också för praktiska 

samarbeten som exempelvis personal i beredskap för hela regioner. Det finns även en risk att 

denna personbundenhet och den auktoritära roll som dessa befattningshavare innehar skapar en 

form av närbyråkrati, där vad som implementeras och på vilket sätt styrningar tolkas och 

genomförs, påverkas av den enskilda tjänstemannen. Denna diskussion pålyser vikten av politisk 

inblandning som utifrån detta blir än mer viktig i en liten kommun än i en större. 

5.3 Slutsatser 

Syftet med uppsatsen var att i rådande förändrade omvärldsläge undersöka hur arbetet med civilt 

försvar implementeras på kommunal nivå. Genom analysmodellen utgående från Lennart 

Lundquists tre faktorer för implementering svaras på huvudfrågeställningarna: Hur har den 

nationella säkerhetsstrategin från 2017 påverkat kommunernas planering inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och inför höjd beredskap? Hur påverkar kommunernas tidigare 

erfarenheter av kriser planeringen? Den nationella säkerhetsstrategin har påverkat kommunernas 

arbete med krisberedskapsplanering såtillvida att ämnet finns på den kommunala agendan i form 

av att det diskuteras. Omvärldsläget medför dock inte att aktiva åtgärder planeras eller vidtas dock 

har en kunskapsuppbyggnad påbörjats främst bland tjänstemän. Kommuners tidigare erfarenheter 

påverkar i stor grad planeringen både i form av utvecklade planer och rutiner och som ett mind-set 

i hanterandet av kriser. 

Studiens mest framträdande resultat visar att kommunernas tidigare erfarenheter har stor påverkan 

på planering för krisberedskap. Studien visar också att erfarenheter kan skapas genom att öva, 

vilket gör att övningar kan användas för att skapa erfarenheter inom höjd beredskap och civilt 

försvar där ingen planering är genomförd och där kunskapsnivån generellt är låg. För att 

komplettera hantering av naturrelaterade kriser, vilket kommunerna redan är duktiga på, blir det 

viktigt att utöver kunskapsuppbyggnad specifikt öva det som ännu ej är upplevt, nämligen höjd 

beredskap och civilt försvar. Att höja förmågan inom civilt försvar genom övning är något som 

kommunerna kan genomföra i egen regi med externt utbildningsstöd.  

Vill staten på allvar stärka den svenska försvarsförmågan genom utveckling av civilt försvar 

måste, som visas i studien, styrningarna vara tydliga och resurser avdelas för att åtgärder aktivt 

ska genomföras på kommunal nivå. Den indirekta styrningen i form av resurser kan här 

tillsammans med styrningar på detaljnivå prioriteras mot uppgifter inom civilt försvar, där 
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lösandet av prioriterade uppgifter är ett krav för att erhålla medel.  På detta sätt skapas således en 

balans och koherens mellan indirekt och direkt styrning. Tydlighet krävs också i styrningarna 

avseende vilken hotbild eller typsituation som planeringen skall genomföras mot. Som lyfts i 

inledningen talar regeringen om utveckling av ett modernt totalförsvar, därmed blir det viktigt att 

med rätt styrningar utveckla ett nytt modernt civilt försvar, snarare än att modernisera gamla 

planer och skapa ett pånyttfött civilförsvar. 

5.4 Vidare forskning 

För att ytterligare öka kunskaperna om kommunal krisberedskap och civilt försvar skulle en 

jämförande studie av en liten och en stor kommun bidra till ökad förståelse för olika 

kommuntypers problematiker. Härvid vore det intressant att studera vilka likheter och skillnader 

som finns beroende av storlek på kommun och hur detta påverkar arbetssätt och inte minst 

avseende graden av politisk inblandning. Uppsatsens slutsatser att erfarenheter kan erhållas utifrån 

övning ger upphov till möjlig forskning om hur en organisation omhändertar och implementerar 

erfarenheter. Försvarsmakten skulle härvid vara intressant att studera, då dess huvuduppgifter 

bygger på verksamhet där huvuddelen av erfarenheterna inte kommer från skarp verksamhet utan 

ifrån övning. Hur påverkar erfarenheter från Försvarsmaktens övningsverksamhet planer för höjd 

beredskap och krig, och vilka rutiner och processer finns för att omhänderta dessa?  
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Bilaga 1 – Operationalisering  

Intervjuguide tjänstemän 

  

Frågor/teman Kan Vill Förstår
Inledning

Vilken befattning har du?

Hur länge har du arbetat med dessa frågor?

Vad jobbade du med innan?

Hur ser kommunens organisation för arbete med krisberedskap ut?

-          Vilka resurser finns (tjänster etc.)?

-          Vilka kommunala interna medel avsätts?

Tema 1: Risk och sårbarhetsanalyser

Hur sker arbetet med risk och sårbarhetsanalys vid kommunen?

-          Vilka deltar i arbetet?

-          Hur beslutas analysen?

-          Hur sker revidering/uppdatering?

-          På vilket sätt används risk och sårbarhetsanalysen i det systematiska arbetet med krisberedskap?

-          På vilket sätt sker uppföljning av genomförda åtgärder?

Tema 2: Planering

Vilka kommunala planer finns avseende totalförsvar och krishantering/krisberedskap?

-          Hur sker revidering och uppdatering?

-          Har det förändrade omvärldsläget påverkat utvecklingen?

Vilka tidigare erfarenheter har kommunen av extraordinära händelser?

-          Har detta påverkat krisberedskapsplaneringen?

-          Hur har det påverkat?

Tema 3: Geografiskt områdesansvar

Vad innebär det geografiska områdesansvaret för din kommun?

-          Hur sker samverkan med övriga aktörer (FM, sjukvård, privata aktörer)?

-          Hur sker samverkan med länsstyrelsen?

-          Vilka rutiner för samband och samverkan/samordning finns vid höjd beredskap?

-          Har kommunen genomfört någon samverkansövning inom ramen för geografiskt områdesansvar?

Tema 4: Utbildning och övning

Hur arbetar kommunen med utbildning och övning avseende civilt försvar och krisberedskap?

-          Hur ser utbildningsnivån ut på ansvariga befattningshavare?

-          Vilka övningar har genomförts i närtid?

o   Interna? (två övningar utifrån RSA, en krisledningsnämndsövning)

o   Externa?

-          Vilka erfarenheter har dragits vid dessa övningar?

o   Hur tas dessa erfarenheter om hand?

-          Har krisberedskapsplanerna använts?

o   Vid vilka tillfällen har krisledningsorganisationen nyttjats?

Tema 5: Rapportering

Hur sker rapportering av vidtagna åtgärder i fredstid och vilka rutiner finns för höjd beredskap?

-          Sambandsmedel, utbildningsståndpunkt, rutiner?

-          Har kommunen nyttjat möjligheten till subvention av RAKEL?

Tema 6: Höjd beredskap

Hur  ser kommunens plan för verksamhet vid höjd beredskap ut?

-          Hur utformas kommunens organisation vid höjd beredskap eller krig?

-          Är personalen krigsplacerad?

-          Vilken materiell beredskap finns i kommunen?

o   Infrastruktur, skyddsrum etc.

-          En av uppgifterna för civilförsvaret är att kunna stödja Försvarsmaktens operativa förmåga 

vid höjd beredskap och i krig, på vilket sätt ska kommunen understödja Försvarsmaktens förmåga vid höjd 

beredskap?

-          På vilka sätt ska kommunikation till allmänheten ske vid höjd beredskap?

-          Hur har fokus på höjd beredskap förändrats efter 2013?

Hur har kommunen nyttjat de under 2017 särskilt avsatta medlen för utveckling av civilt försvar?

-          Deltagande i övningar?

-          Stärkt säkerhetsskydd?
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Intervjuguide politiker 

 

 

 

 

 

 

 

Frågor/teman Kan Vill Förstår
Inledande frågor

-          Vilken politiskt uppdrag innehar du?

-          Hur länge har du varit politiskt aktiv?

-          Vad har du arbetat med politiskt?

Hur ser kommunens organisation för arbete med krisberedskap ut?

-          Vilken roll har den politiska ledningen i kommunens krisberedskap?

-          Vilken roll har du i kommunens krisberedskap och krishantering?

o   Vad skulle kunna vara incitamentet till att sammankalla den politiska nivån, krisledningsnämnden?

-          Vilka kommunala interna medel avsätts?

-          Har civilt försvar och krisberedskap diskuterats i budgetprocessen?

o   På vilket sätt?

o   Varför/varför inte?

Tema 1: Risk och sårbarhetsanalyser

Hur ser den politiska inblandningen i arbetet med risk och sårbarhetsanalyser ut?

-       Vilken är din uppgift i arbetet med RSA?

-          På vilket sätt sker återkoppling av genomförda åtgärder/ återkoppling till de förtroendevalda?

Tema 2: Planering

Har större vikt lagts vid krisberedskapsplanering med anledning av förändrat omvärldsläge?

             -       Hur märks det i  planering och diskussioner på politisk nivå?

Hur har erfarenheter från tidigare kriser exempelvis Gudrun påverkat kommunens planering inför 

extraordinära händelser?

-          Hur märks det på det politiska planet?

Tema 3: Geografiskt områdesansvar

Vad innebär det geografiska områdesansvaret för den politiska nivån i din kommun?

-          Hur sker politisk samverkan med övriga aktörer inom krisberedskap och civilt försvar?

-          Har kommunens politiska ledning deltagit någon samverkansövning inom ramen för 

geografiskt områdesansvar?

Tema 4: Utbildning och övning

Hur ser du på vikten av utbildning och övning avseende civilt försvar och krisberedskap?

-          Hur ser utbildningsnivån ut på ansvariga politiker?

               o   Vilken kunskap har kommunens politiker om kommunens uppgifter vid höjd beredskap?

-          Har genomförda övningar och dess erfarenheter påverkat påverkat de politiska diskussionerna?

Tema 6: Höjd beredskap

Hur  ser du på kommunens uppgifter vid höjd beredskap?

-          Har diskussioner förts i närtid alternativ förändrats i närtid?

Hur utformas kommunens politiska organisation vid höjd beredskap eller krig?

En av uppgifterna för civilförsvaret är att kunna stödja Försvarsmaktens operativa förmåga vid höjd beredskap

 och i krig, på vilket sätt ska kommunen understödja Försvarsmaktens förmåga vid höjd beredskap?

Hur ser du på kommunikation till allmänheten ske vid höjd beredskap?

Har en politisk diskussion skett avseende nyttjande av de extra tillförda medlen under 2017?

Vilket utrymme uppfattar du krisberedskap och civilt försvar ges i din kommun?

-          Vad beror det på?

-          Har omvärldsutvecklingen påverkat?
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Bilaga 2 – Presentation av intervjupersoner 

Annelie Hägg (C) är sedan februari 2014 kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Eksjö 

kommun. Annelie har varit politiskt aktiv sedan 2011 då hon parallellt med arbete som lärare var 

ledamot i kommunfullmäktige och ordförande i socialutskottet. Intervju med Annelie Hägg 

genomfördes i stadshuset Eksjö fredagen den 27 april 2018. Intervjun pågick i 50 minuter. 

Tord du Rietz är kommundirektör i Eksjö kommun. Tord tillträdde tjänsten den 1 maj 2017 och 

innehade dessförinnan befattningen som barn- och utbildningschef i Eksjö kommun och 

dessförinnan barn- och utbildningschef i Sävsjö kommun. Intervju med Tord du Rietz 

genomfördes i stadshuset Eksjö tisdagen den 24 april 2018 och var 45 minuter lång. 

Micael Carlsson är räddningschef i Eksjö sedan september 2000 och är i och med att Eksjö 

kommun har organiserat beredskapshandläggartjänsten under räddningstjänsten ansvarig för 

krisberedskapsfrågor. Befattningen som beredskapshandläggare i Eksjö kommun är vakant sedan 

hösten 2017 varvid Micael även arbetat med dessa sakfrågor. Micael Carlsson intervjuades under 

1 h och 15 minuter den 24 april 2018 i räddningstjänstens lokaler i Eksjö. 

Magnus Gunnarsson (M) är sedan 2015 kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i 

Ljungby kommun. Magnus har tidigare politisk erfarenhet som ledamot i kommunfullmäktige och 

ledamot i barn- och ungdomsnämnden. Magnus har en yrkesbakgrund som yrkesofficer och senast 

som regionchef på Sveriges åkeriföretag. Intervju med Magnus Gunnarsson genomfördes 

onsdagen den 2 maj 2018 i kommunhuset Ljungby. Intervjun pågick i 47 minuter. 

Jonas Jönsson är kommundirektör i Ljungby kommun sedan juni 2016. Jonas har en tidigare 

bakgrund som socialchef i Ljungby såväl som i Örkelljunga och Älmhult kommun. Intervju med 

Jonas Jönsson genomfördes över telefon onsdagen den 25 april 2018 och var 22 minuter lång. 

Carina Karlund innehar tjänsten som säkerhetssamordnare i Ljungby kommun sedan januari 2016 

då tjänsten skapades. Carina var dessförinnan kommunikationschef i Ljungby kommun. Carina 

Karlund intervjuades under 1 h och 26 minuter den 18 april i Ljungby kommunhus. 

 



Bilaga 3 2018-06-13 Sida i 

Bilaga 3 – Förkortningslista  

FHS Försvarshögskolan 

KI Kommungruppsindelning 

LEH Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fred och höjd beredskap 

MRS Militärregion Syd 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

POSOM Psykiskt och socialt omhändertagande 

RAKEL Radiokommunikation för effektiv ledning 

RSA  Risk- och sårbarhetsanalys 

SKL Sveriges kommuner och landsting 

TiB Tjänsteman i beredskap 

WIS Webbaserat informationssystem 

  


