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Sammanfattning 

Denna uppsats är en komparativ fallstudie som undersöker fyra länsstyrelsers planering av 

civilt försvar ur ett samverkansperspektiv. De undersökta länsstyrelserna är Halland, Västra 

Götaland, Värmland och Örebro län. Den övergripande frågan är vilka likheter och skillnader 

som finns mellan länsstyrelsernas planering. Empirin är inhämtad genom semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer med tjänstemän i chefs- samt handläggarnivå vid de undersökta 

länsstyrelserna. Det inhämtade materialet är kategoriserat och analyserat utifrån en 

analysmodell som bygger på ett ramverk, An Integrative Framework for Collaborative 

Governance. I analysen jämförs de fyra länsstyrelsernas arbete med att planera civilt försvar 

genom samverkan. Resultatet av studien påvisar att det finns stora skillnader mellan de 

undersökta länsstyrelserna i hur de har tagit sig an uppgiften och vilken verksamhet de 

bedriver för att skapa legitimitet, gränsöverskridande åtgärder och helhetsförståelse mellan 

aktörer för att skapa förutsättningar för planering av civilt försvar. Det finns även stora 

skillnader i hur de har uppfattat den styrning som kommer från central nivå. Resultatet påvisar 

även att det finns stora likheter i de behov de fyra länsstyrelserna lyfter fram, bland annat 

samordning i den hierarkiska organisationen från central- ned till lokal nivå avseende 

branschöverenskommelser och en sammanhållen planeringsprocess. Ramverket kan 

konstateras vara användbart som analysmodell avseende samverkan vid planering av civilt 

försvar. 

Värdeord: collaborative governance, samverkan, civilt försvar, totalförsvar, länsstyrelse, 

fallstudie. 

  



Abstract 

This essay is a comparative case study that examines the planning of civil defense from 

Halland, Västra Götaland, Värmland and Örebro county administrative boards from a 

collaborative perspective. The overall question is what similarities and differences exist 

between the county administrative board planning. The empiric material is obtained through 

semi-structured qualitative interviews with officials at the executive and supervisory level of 

the investigated county administrative boards. The collected material is categorized and 

analyzed based on an analysis model based on a framework, An Integrative Framework for 

Collaborative Governance. The analysis compares the work of the four county administrative 

boards in planning civil defense through cooperation. The results of the study shows that there 

are major differences between the county administrative authorities in how they have taken on 

the task and what activity they are pursuing to create legitimacy, cross-border action and 

overall understanding between actors to create the conditions for civil defense planning. There 

are also major differences in how they perceived the governance that comes from national 

authority. The result also shows that there are major similarities in the needs of the four 

county administrative boards, including coordination in the hierarchical organization from 

national to local level regarding industry agreements and coherent planning. The framework 

can be found useful as an analysis tool for collaborative planning in civil defense. 

 

Keywords: collaborative governance, cooperation, civil defense, national defense, county 

government, case study 
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1 Inledning 
Svensk totalförsvarsplanering har återupptagits och en viktig del i detta är planeringen av 

civilt försvar. Länsstyrelserna har en viktig roll i detta arbete i form av att stödja kommunerna 

i denna planering. Vid höjd beredskap har länsstyrelserna uppgiften att som högsta civila 

totalförsvarsmyndighet inom länet verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås. 

”Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret 

består av militärt och civilt försvar. Planeringen för totalförsvaret bör således återupptas och 

genomföras utifrån de planeringsanvisningar som regeringen beslutat. Planeringen är ett första 

steg i återupptagandet av det civila försvaret. Statliga myndigheters förmåga på central och 

regional nivå att prioritera och fördela resurser vid höjd beredskap bör utvecklas.”1 

I regeringsbeslut 5 i december 2015 ges Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB) uppdrag avseende totalförsvarsplanering.2 I bilagan till 

regeringsbeslutet framgår det att målet för det civila försvaret från och med 2016 ska vara att 

värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till 

Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.3  

Detta uppdrag återredovisar de båda myndigheterna i juni 2016 i rapporten ”Sverige kommer 

att möta utmaningarna”. I denna rapport framgår det att: 

”Civilt försvar är i grunden hela samhällets inneboende robusthet, motståndskraft och 

förmåga att hantera ett väpnat angrepp. Förmågan att hantera kriser i fred ger grundläggande 

förmåga att hantera krigsfara och krig. Samhället måste således kunna hantera destabilisering 

i form av antagonistiska handlingar i stor omfattning.”4 Vidare skriver de båda myndigheterna 

att, ”[…] civila försvaret ska bidra till Försvarsmaktens operativa förmåga vid höjd beredskap 

och då ytterst vid krig. Förberedelser för detta ska genomföras nu eftersom detta är prioriterat. 

Erfarenheter från detta arbete ska också kunna användas för lösandet av uppgifterna att värna 

civilbefolkningen samt säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.”5 

                                                           
1 Försvarsdepartementet. (2015). 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning Sveriges försvar 2016 - 2020. 

Stockholm: Regeringen, sid 2 
2 Försvarsdepartementet. (2015). Regeringsbeslut 5 Uppdrag till Försvarsmakten och Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap avseende totalförsvarsplanering. Stockholm: Regeringen. 
3 Ibid sid 4 i bilagan. 
4 Försvarsmakten; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sverige kommer att möta utmaningarna 

Gemensamma grunder (grundsyn) för en sammanhängande planering för totalförsvaret, Stockholm, 2016, sid 5 
5 Ibid sid 11 
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I december 2017 lämnade försvarsberedningen över rapporten, ”Motståndskraft - Inriktningen 

av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025” till försvarsministern. I 

denna rapport framgår det att länsstyrelserna utgör viktiga aktörer inom civilt försvar.  

”[…] förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd 

beredskap är länsstyrelsen vid höjd beredskap högsta civila totalförsvarsmyndighet inom länet 

och ska därmed verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås. Länsstyrelsen ska bland 

annat särskilt samordna de civila försvarsåtgärderna samt verka för att länets tillgångar 

fördelas och utnyttjas så att försvarsansträngningarna främjas.”6 

De politiska ambitionerna med planeringen av civilt försvar är tydlig och den styrning som 

finns beskrivs i flera olika dokument. Länsstyrelsen har en viktig roll i denna planering då de 

är en länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala 

myndigheter å den andra.7 Planeringen av civilt försvar ska bygga på den existerande 

krisberedskapen och vila på ansvars-, närhet- och likhetsprincipen.8 Detta innebär att 

länsstyrelserna ska följa upp och stödja kommunerna i sin planering och vid höjd beredskap 

ska de som högsta civila totalförsvarsmyndighet verka för att största möjliga försvarseffekt 

uppnås. Länsstyrelsernas roll i planering av civilt försvar blir intressant att studera då det 

kommunala självstyret9 innebär att länsstyrelsen inte kan styra planeringen utan endast följa 

upp och stödja kommunernas arbete trots att det är länsstyrelsen, som vid höjd beredskap, har 

ansvaret för att länets tillgångar fördelas och utnyttjas så att försvarsansträngningarna främjas.  

1.1 Civilförsvar – civilt försvar 
Det svenska totalförsvaret utvecklades under och efter andra världskriget som ett svar på ”det 

totala kriget”. Det civila försvaret bestod av olika delar som det ekonomiska försvaret, det 

psykologiska försvaret samt civilförsvaret. Det fanns myndigheter med tydligt 

samordningsansvar som Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, Styrelsen för psykologiskt 

försvar och Överstyrelsen för civil beredskap. Detta innebär att civilförsvaret var en stor 

statlig pliktorganisation med uppåt 200 000 personer. Genom politiska beslut läggs 

civilförsvaret ner 1995.10 Inom civilförsvaret har endast enstaka funktioner som kopplas till 

                                                           
6 Försvarsberedningen. (2017). Ds 2017:66 Motståndskraft - Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av 

det civila försvaret 2021-2025. Stockholm: Regeringskansliet, sid 31 
7 Länsstyrelsen i Halland. (den 23 maj 2018). Om länsstyrelsen. Hämtat från Länsstyrelsen i Halland: 

http://www.lansstyrelsen.se/Halland/Sv/om-lansstyrelsen/Pages/default.aspx den 23 maj 2018 
8 Se bilaga A Ord- och begreppsförklaring 
9 Se bilaga A Ord- och begreppsförklaring 
10 Kekki, V. (den 30 augusti 2017). Historisk tillbakablick kring civilt försvar. Länsstyrelsen i Värmlands län. 
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samhällsskydd upprätthållits och hela beredskapsorganisationen samt materielen avvecklades 

gradvis genom att lager tömdes och skänktes bort eller såldes. 

År 2012 gavs MSB och Försvarsmakten uppgiften att återuppta totalförsvarsplaneringen och 

år 2015 fick de bevakningsansvariga myndigheterna11 samma uppgift. 

Civilt försvar idag är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför för att hantera 

situationer då beredskapen höjs. Det civila försvaret är därmed inte en organisation.12  

I den nationella säkerhetsstrategin från 2017 uttrycks ett breddat säkerhetsbegrepp där 

strategin utöver statens fortlevnad även omfattar värden som till exempel civilbefolkningens 

liv och hälsa samt invånarnas demokratiska fri- och rättigheter. Säkerhetsstrategin uttrycker 

också en breddning av de hot som dessa centrala värden ska skyddas från. Utöver militär 

invasion nämns bland annat subversion, elektroniska angrepp, terrorism och systemhotande 

brottslighet. Under de senaste åren har denna hotbild försämrats i flera avseenden till exempel 

har det militära hotet ändrats på grund av ökade förmågor till precisionsbekämpning och 

cyberangrepp. Möjligheterna till subversion och informationsoperationer har ökat genom 

sociala medier och internet.13 

Det är i denna kontext planeringen av civilt försvar ska genomföras och detta innebär att 

planeringen av civilt försvar har gått från ”central styrning till interaktiv samhällsstyrning” 

med många olika samhällsaktörer inblandade. 

1.2 Governance – interaktiv samhällsstyrning 
Inom forskningen talas det om att statlig styrning har förändrats. Internationellt talas om 

”from government to governance” vilket på svenska kan uttryckas som ”från centralstyrning 

till interaktiv samhällsstyrning”. För att lösa och hantera olika samhällsproblem utvecklas nya 

former av ömsesidigt samspel mellan olika samhällsaktörer för att öka politikens förmåga. 

Den statsvetenskapliga forskningen har de senaste decennierna studerat komplex och 

interaktiv samhällsstyrning, där många olika aktörer och intressen är inblandade vilket leder 

till att kontakter och initiativ korsar varandra.14 Governance kan ses som ett instrument för att 

beskriva och analysera nya samhällsfenomen men också som något som används för att 

förklara sådant som har funnits sedan länge. I Sverige har det skett förändringar när det gäller 

                                                           
11 Se bilaga A Ord- och begreppsförklaring 
12 Kekki, V. (den 30 augusti 2017). Historisk tillbakablick kring civilt försvar. Länsstyrelsen i Värmlands län. 
13 Försvarshögskolan: Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet. (2018). Förutsättningar för 

krisberedskap och totalförsvar i Sverige. Stockholm: Försvarshögskolan, sid 5-6. 
14 Hedlund, G., & Montin, S. (2009). Governance på svenska. Stockholm: Författarna och Santérus Academic 

Press, sid 7-8. 



4 
 

statlig styrning inom flera områden. Styrningsformerna har förändrats och nya politikområden 

har etablerats vid sidan om de gamla.15 Governance-forskningen har fokuserat på olika delar 

inom samhället vilket innebär att det finns olika modeller för begreppet governance.  

Björk et al. beskriver sju olika former av governance: the minimal state, new public 

management, good governance, socio-cybernetic system, self-organizing networks, multi-

level governance samt public governance.16  

The minimal state, new public management, good governance samt multi-level governance 

fokuserar på det offentliga och då främst staten, medan socio-cybernetic system och self-

organizing networks och public governance inriktas på samhället i ett större perspektiv.17 

1.2.1 Collaborative governance 
Under de senaste decennierna har en ny governance-teori utvecklats, collaborative 

governance. Collaborative governance studerar gränsöverskridande styrning där offentliga 

och icke offentliga aktörer utarbetar konsensusorienterade beslut.18 

Denna studie använder ett ramverk som är skapat av Emerson et al. som analysmodell. 

Ramverket används för att studera gränsöverskridande styrning, collaborative governance, 

och har ambitionen att vara mer generaliserbar än tidigare ramverk för samverkan.  

De definierar collaborative governance som de processer och strukturer för beslutsfattande 

och förvaltning av den offentliga politiken som involverar människor konstruktivt över 

gränserna för offentliga myndigheter, myndighetsnivåer, de privata och medborgerliga 

sfärerna samt allmänheten för att utföra en offentlig uppgift som annars inte skulle kunna 

åstadkommas.19  

Denna definition beskriver väl den situation som länsstyrelserna har avseende planeringen av 

civilt försvar, där de på regional nivå, ska samverka med bland annat bevakningsansvariga 

och sektorsansvariga myndigheter20, kommuner, landsting, näringslivet och frivilliga 

organisationer. 

                                                           
15 Hedlund, G., & Montin, S. (2009). Governance på svenska. Stockholm: Författarna och Santérus Academic 

Press, sid sid 32. 
16 Björk P, Bostedt, G, Johansson, H, (2003) Governance, Lund, Studentlitteratur. Sid 113-125 
17 Ibid sid 128. 
18 Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public 

Administration Research and Theory 18, 543-571, sid 543-544. 
19 Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Govenance. 

Journal of Public Administration Research and Theory 22 no 1, 1-29, sid 2. 
20 Se bilaga A Ord- och begreppsförklaringar 
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1.3 Problemformulering 
I Totalförsvarets forskningsinstituts(FOI) rapport ”Spindeln i nätet – länsstyrelsernas arbete 

med civilt försvar och krisberedskap” redovisas ett antal slutsatser. 21 Två av dessa är att det 

saknas en tydlig ambition för det civila försvaret samt en gemensam och distinkt målbild för 

planeringen av detsamma. Regeringens ambition avseende planering av civilt försvar är tydlig 

men det uppstår en utmaning för länsstyrelserna på regional nivå när en gemensam och tydlig 

målbild saknas. Regeringen har beslutat att det krävs en omfattande mängd samverkan för att 

länsstyrelserna ska kunna möjliggöra sin del i planeringen av civilt försvar.22 

Det är först vid höjd beredskap som länsstyrelsen får ett samordningsansvar att verka för att 

största möjliga försvarseffekt uppnås. Avsaknaden av målbild och en tydlig ambition med 

planeringen av civilt försvar samt skillnader i lednings- och lydnadsförhållanden mellan fred 

och höjd beredskap är tydliga utmaningar för landets länsstyrelser och påverkar sannolikt hur 

planeringen av civilt försvar genomförs vid respektive länsstyrelse. Detta kan eventuellt 

innebära att de angriper planeringen av civilt försvar på olika sätt och att det uppstår 

divergens mellan länsstyrelsernas planering som skulle kunna få till följd att en samordning 

från central nivå kan bli problematisk. 

1.4 Syfte 
Studien har som syfte att analysera länsstyrelsernas planering av civilt försvar ur ett 

samverkansperspektiv. Skälet till att studera länsstyrelsenivån är den organisatoriska 

utmaningen som finns i lednings- och lydnadsförhållanden mellan länsstyrelserna och aktuella 

aktörer för planering av civilt försvar.  

Studien genomförs på fyra av Sveriges 21 stycken länsstyrelser. De länsstyrelser som 

analyseras är länsstyrelserna i Halland, Västra Götaland, Värmland och Örebro län. Mer om 

detta urval står att läsa i kapitel 3.2 Urval av län samt bilaga B Länsbeskrivning. En 

jämförande analys genomförs där likheter och skillnader analyseras mellan de fyra länen i hur 

de genomför samverkan vid planering av civilt försvar.  

För analysen används ett ramverk som arbetats fram utifrån teorin collaborative governance. 

Det är framförallt fyra aspekter som kommer att lyftas i analysen. För det första den 

systemkontext som planeringen av civilt försvar återfinns i, vilket främst handlar om den 

                                                           
21 Veibäck, E., Ryghammar, C., & Olsson, M. (2017). FOI-R--4414--SE Spindeln i nätet - länsstyrelsernas 

arbete med civilt försvar och krisberedskap. Stockholm: FOI, kapitel 1 Huvudsakliga slutsatser 
22 Försvarsdepartementet. (2015). Regeringsbeslut 5 Uppdrag till Försvarsmakten och Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap avseende totalförsvarsplanering. Stockholm: Regeringen, sid 5 i bilagan. 
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centrala styrning länsstyrelsen har att förhålla sig till. För det andra hur länsstyrelsen förhåller 

sig till aktörer och deras förutsättningar, som främst handlar om att upptäcka och definiera de 

olika aktörernas förutsättningar. För det tredje analyseras gränsöverskridande arbetsmetoder 

och huruvida dessa skapar legitimitet och acceptans, vilket innebär att bland annat förtroende 

och förståelse analyseras. Avslutningsvis analyseras länsstyrelsernas uppfattningar om 

samverkans förmåga att generera önskvärda resultat. Dessa fyra aspekter vägleder studiens 

fyra preciserade forskningsfrågor. Mer om det använda ramverket och hur 

operationaliseringen har genomförts återfinns i kapitel 2 Teori.  

1.5 Frågeställningar 
Studiens övergripande frågeställning är: 

- Vilka likheter och skillnader finns mellan länsstyrelsernas planering av civilt försvar 

och vilken betydelse får detta vid samverkan? 

Utifrån teorin collaborative governance formuleras följande preciserade frågeställningar: 

- Hur uppfattar länsstyrelserna styrningen för planering av civilt försvar? 

- Hur förhåller sig länsstyrelserna till aktörerna och deras förutsättningar vid planering 

av civilt försvar? 

- Hur skapar länsstyrelserna acceptans och gränsöverskridande samarbete mellan 

aktörerna vid planering av civilt försvar? 

- Skapas gemensamt resultat mellan länsstyrelserna och aktörerna vid planeringen av 

civilt försvar? 

1.6 Avgränsningar 
Studien avgränsas till att studera planeringen av civilt försvar i fred, vilket innebär att det är 

samverkan mellan de olika aktörerna som kommer att undersökas. Ytterligare en avgränsning 

är att undersökningen endast utgår från länsstyrelseperspektivet, vilket innebär att 

länsstyrelsernas samverkansmotparter inte kommer att undersökas eller utgöra 

inhämtningsmaterial. Jämförelserna i studien sker mellan de olika länsstyrelserna och detta 

innebär att denna avgränsning blir likvärdig för de undersökta länsstyrelserna. Då 

förutsättningarna för planering av civilt försvar har förändrats jämfört med de som gällde för 

det gamla civilförsvaret avgränsas tiden fram till 2015 bort i denna studie. 
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1.7 Aktuellt forskningsläge 
Aktuell forskning inom ämnet är dels inriktad på länsstyrelsernas roll i arbetet med civilt 

försvar och krisberedskap23 men även på länsstyrelsernas civil-militära samverkan med 

Försvarsmakten.24 Det saknas forskning på hur planering av civilt försvar genomförs vid 

länsstyrelserna utifrån dagens situation. Det finns kunskap om hur det tidigare civilförsvaret 

fungerade vilket inte är tillämpbart i dagsläget då samhället och krisberedskapen förändrats. 

Forskning om svensk statsförvaltning och governance-teorin är omfattande och förekommer 

inom många områden. Bland annat har Bengt Jacobsson, Jon Pierre och Göran Sundström i 

boken ”Governing the Embedded State - The Organizational Dimension of Governance” 

beskrivit hur regeringen styr riket genom att den organiserar förvaltningen och sedan styr 

inom den ramen. Forskarna kombinerar begrepp från governance-forskning och 

organisationsteori i boken. I boken framgår det att styrningen fungerar på grund av att starka 

normer om tillit och lojalitet präglar förhållandet mellan politiker och tjänstemän.25 

Forskning där teorin, collaborative governance, används som analysverktyg är omfattande 

och bred. Till exempel använder Johanna Johansson vid Södertörns högskola, collaborative 

governance som teori i artikeln ”Collaborative governance for sustainable forestry in the 

emerging bio-based economy in Europe”.26 Sara Lindberg använder sig av Emerson el al. 

ramverk ”An Integrative Framework for Collaborative Govenance” i sin mastersuppsats som 

avhandlar samverkan mellan länsstyrelser och Militärregion Syd.27 

1.8 Disposition 
Uppsatsen är indelad i sex delar. Inledningen presenterar problemformuleringen, syftet och 

studiens frågeställningar. I den andra delen förklaras teorin collaborative governance som 

används som analysmodell för studien. I den tredje delen beskrivs den metod som används i 

undersökningen och vilka avväganden som ligger till grund för studien. I den fjärde delen 

redovisas resultat från genomförda intervjuer. I den femte delen utförs en jämförande analys 

mellan svaren från de olika länsstyrelserna. Analysdelen avslutas med en sammanfattande 

diskussion om samverkan som arbetsform vid planering av civilt försvar utifrån det empiriska 

                                                           
23 Veibäck, E., Ryghammar, C., & Olsson, M. (2017). FOI-R--4414--SE Spindeln i nätet - länsstyrelsernas arbete 

med civilt försvar och krisberedskap. Stockholm: FOI 
24 Lindberg, S. (2014). Samverkan för ett civilt försvar. Umeå: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå 

universitet. 
25 SCORE Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor. (den 15 december 2015). Stockholms centrum 

för forskning om offentlig sektor .  
26 Johansson, J. (2018). Collaborative governance for sustainable forestry in the emerging bio-based economy in 

Europe. Current Opinion in Environmental Sustainability, 32:9–16. 
27 Lindberg, S. (2014). Samverkan för ett civilt försvar. Umeå: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå 

universitet. 
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materialet och ramverket ”An Integrative Framework for Collaborative Govenance”. 

Slutligen i den sjätte delen sammanfattas studien och förslag på fortsatt forskning presenteras.  
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2 Teori 
I statsvetenskaplig forskning omnämns ofta en förändring ”from government to governance”, 

vilket innebär en förskjutning från centralstyrning till interaktiv samhällsstyrning. Detta 

handlar om att hitta lösningar och hantera olika samhällsproblem samt att utveckla nya former 

av ömsesidigt samspel mellan olika samhällsaktörer för att öka politikens förmåga. 

Statsvetenskaplig forskning har de senaste decennierna studerat komplex och interaktiv 

samhällsstyrning. Detta innebär att många olika aktörer och intressen är inblandade, kontakter 

och initiativ korsar varandra samt att nätverk bildas.28 

Innebär governance en försvagning av staten? Kritik som har lyfts mot governancebegreppet 

är att en stat som inte kan implementera politiska beslut eller styra viktiga processer i 

samhället blir en indirekt fara för demokratin. Den interaktiva samhällsstyrningen medger å 

andra sidan att fristående myndigheter, exempelvis kommuner och landsting, kommer 

närmare näringsliv och befolkning och på så sätt kan samverkan och sedermera välgrundade 

beslut tas och på så sätt undvika tröghet och byråkrati. Det vi ser är inte en försvagning utan 

en förändring av statsmakten som medger en snabbare beslutsprocess.29  

Ytterligare kritik som har lyfts mot governance är att styrning och samordning bara sker 

genom nätverk. Det moderna samhället styrs i hög grad av nätverk men det är inte ett antingen 

eller förhållande till traditionell hierarkisk styrning. Nätverk är geniala konstruktioner för att 

samordna aktörer med olika intressen mot gemensamma mål. Ett problem generellt sett är att 

dess nätverk inte är beslutsfattande eftersom ingen aktör har auktoritet över de andra. Detta 

innebär att besluten måste förhandlas fram genom samverkan.30 

2.1 Collaborative governance 
Den teori som denna studie använder sig av är ett ramverk som är skapat av Emerson et al. 

vilket används för att studera gränsöverskridande styrning, collaborative governance. 

Ramverket har ambitionen att vara mer generaliserbar än tidigare ramverk för samverkan och 

bygger på flera olika tidigare teorier om samverkan där ett exempel är Koppenjan och Klijns 

studier av problemlösning och beslutsfattande i nätverk.31  

                                                           
28 Hedlund, G., & Montin, S. (2009). Governance på svenska. Stockholm: Författarna och Santérus Academic 

Press, sid 7-8. 
29 Pierre, J. (2009). Tre myter om governance. i G. Hedlund, & S. Montin, Governance på svenska (ss. 37-56). 

Stockholm: Författarna och Santérus Academic Press, sid 43-48. 
30 Ibid, sid 48-51. 
31 Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. 

Journal of Public Administration Research and Theory 22 no 1, 1-29, sid 5. 
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Ramverket har skapats för studier av gränsöverskridande styrning och bygger på tre 

dimensioner, systemkontext, gränsöverskridande samverkansnätverk och 

samverkansdynamik.32 I dessa dimensioner finns det variabler som fungerar tillsammans för 

att producera handling och åtgärdsförslag som leder till anpassning (se figur 1). 

 

Figur 1: Ramverket för collaborative governance33 

Planeringen av civilt försvar på regional nivå är i sin linda och detta får till konsekvens att det 

inte kommer finnas mätbara resultat i hela teorimodellen. Just nu genomförs det inte någon 

verksamhet som kan definieras till det Gränsöverskridande samverkansnätverket vilket leder 

till att det inte finns några åtgärder eller effekter som kan analyseras. Detta innebär att det 

endast är Systemkontext och Samverkansdynamik som kommer att utgöra den teoretiska 

analysmodellen i studien.  

2.2 Systemkontext 
Systemkontext är den yttersta delen av ramverket som innefattar den kontext som samverkan 

verkar inom. Samverkan initieras och utvecklas inom olika områden, till exempel politiska, 

socioekonomiska och rättsliga sammanhang. Dessa olika sammanhang skapar möjligheter och 

begränsningar som påverkar samverkansprocessen. Viktiga element i Systemkontexten som 

påverkar samverkan är till exempel resursfördelning, rättsliga och politiska ramar samt 

maktrelationer inom samhället. Inom Systemkontexten finns så kallade Pådrivare34 som är 

                                                           
32 Författarnas översättning av System Context, Collaborative Governance Regime och Collaboration Dynamics 
33 Författarnas egenproducerade bild med översättning till svenska utifrån Emerson et al. (2012) An Integrative 

Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory 22 no 1, 1-29, 

sid 6. 
34 Författarnas översättning av Drivers 
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drivkrafter för samverkan. Dessa pådrivare omfattar ledarskap, incitament, ömsesidigt 

beroende samt osäkerhet.35  

I denna studie utgörs systemkontexten av styrning från centrala myndigheter och politisk nivå, 

gällande lagar och förordningar, de grundsyner som är framtagna på nationell och högre 

regional nivå samt pådrivare. Den preciserade frågeställningen inom systemkontexttemat är: 

Hur uppfattar länsstyrelserna styrningen för planering av civilt försvar?36  

Systemkontext 

Hur uppfattar länsstyrelserna styrningen för planering av civilt försvar? 

Styrning 

 

Är den politiska 

styrningen tydlig? 

 

Sker uppdatering av 

styrdokument? 

Lagar och förordningar 

 

Är aktuella lagar och 

förordningar tillräckliga 

och tydliga? 

Grundsyner 

 

Ger grundsynen stöd vid 

planering? 

Pådrivare 

 

Vilka pådrivare finns för 

att skapa 

samverkansdynamiken? 

 

Tabell 1: Operationalisering av Systemkontext. 

2.3 Samverkansdynamik 
Samverkansdynamik bygger på tre teman där det första temat, Principiellt engagemang37, 

driver igång processen. Genom att upptäcka, definiera, överväga och fastställa skapas 

gemensamma mål. Det andra temat är Delad motivation38 som genom ömsesidigt förtroende, 

förståelse, intern legitimitet och åtagande belyser relationerna mellan deltagarna. Det tredje 

temat är Förmåga till gemensam handling39, där skapas förutsättningar för gemensamma 

strategier och gemensamma åtgärder genom processuella och institutionella strukturer, 

ledarskap, kunskap och resurser. 

Initialt driver Principiellt engagemang igång processen och driver Delad motivation men 

efterhand bidrar Delad motivation till att förstärka Principiellt engagemang. Detta samspel 

resulterar i Förmåga till gemensam handling, som i sin tur förstärker Principiellt engagemang 

och Delad motivation.40 

                                                           
35 Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative. Journal of 

Public Administration Research and Theory 22 no 1, 1-29, sid 8-9 
36 Se bilaga C Analysmodell 
37 Författarnas översättning av Pricipled Engagement 
38 Författarnas översättning av Shared Motivation 
39 Författarnas översättning av Capacity for Joint Action 
40Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative. Journal of 

Public Administration Research and Theory 22 no 1, 1-29, sid 13-15. 
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Figur 2: Modell över hur Principiellt engagemang påverkar Delad motivation samt hur dessa båda påverkar och 

påverkas av Förmåga till gemensam handling. 

Enligt ramverket kan inte Delad motivation och Förmåga till gemensam handling skapas utan 

att Principiellt engagemang finns. Utifrån detta blir Principiellt engagemang en 

grundförutsättning för de båda övriga delarna. Utöver detta så måste både Principiellt 

engagemang och Delad motivation finnas för att Förmåga till gemensam handling ska skapas. 

Detta innebär att det är en spiral där de tre temana påverkar och driver varandra. 

2.3.1 Principiellt engagemang 
Principiellt engagemang består av fyra faktorer: upptäcka, definiera, övervägande och 

fastställa. Principiellt engagemang innebär deltagande och engagemang från individer och 

organisationer med olika bakgrund och agendor som tillsammans och organisatoriskt 

gränsöverskridande gemensamt löser problem, konflikter eller skapar mervärden. Första 

faktorn i Principiellt engagemang är att upptäcka, det innebär att medvetandegöra varandras 

individuella och gemensamma intressen, problembilder och värden. Därefter genomförs 

analys av viktig information och dess konsekvenser. Inledningsvis fokuseras analysen till att 

identifiera delade intressen för att därefter analysera gemensam fakta. Den andra faktorn är att 

definiera för att skapa gemensamma utgångsvärden för att möjliggöra formulering av 

gemensamma syften och mål. Att komma överens om begrepp och vilken terminologi som 

kommer att användas för att beskriva och diskutera problem samt skapa gemensamma 

kriteriebedömningar av informationen. Att anpassa uppgifter utifrån vilka möjligheter 

deltagarna har samt vilka förväntningar som deltagande individer och organisationer har på 

varandra ska också definieras. Den tredje faktorn är övervägande som avhandlar 

kommunikationen mellan deltagarna. Samtalsklimatet bör vara öppet, tillåta diskussioner där 

alla deltagarna kan vara ärliga och bidra med sin åsikt. Inom samverkan måste alla deltagare 

kunna komma till tals samt visa förståelse för olika perspektiv sinsemellan. Den fjärde faktorn 

är fastställande som innebär att ta gemensamma beslut, exempel på detta kan vara att 
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fastställa dagordning för fortsatt arbete, ta gemensamma beslut, tillsätta en arbetsgrupp eller 

skriva avtal.41  

I denna studie är upptäcka, definiera, övervägande och fastställa de fyra faktorer som 

används inom temat Principiellt engagemang. Kopplat till varje faktor finns en eller flera 

frågeställningar som utgör studiens analysfrågor. Den preciserade frågeställningen inom temat 

Principiellt engagemang är: 

Hur förhåller sig länsstyrelserna till aktörerna och deras förutsättningar?42 

Principiellt engagemang 

Hur förhåller sig länsstyrelserna till aktörerna och deras förutsättningar? 

Upptäcka 

 

Finns det ett medvetande 

om olika aktörers 

intresse, problembilder 

och värden? 

Definiera 

 

Finns gemensamma 

begrepp och 

terminologi? 

 

Finns anpassade 

uppgifter till olika 

aktörer? 

Övervägande 

 

Är det ett öppet 

samtalsklimat mellan 

olika aktörer? 

 

Fastställande 

 

Finns gemensamma 

möten?  

 

Finns fastställda 

dagordningar? 

 

 

Tabell 2: Operationalisering av Principiellt engagemang 

2.3.2 Delad motivation 
Syftet med Delad motivation är att skapa acceptans och gränsöverskridande samarbete mellan 

grupper. Delad motivation består av fyra olika faktorer: ömsesidigt förtroende, förståelse, 

intern legitimitet och åtagande. Ömsesidigt förtroende utvecklas efterhand som grupper 

samarbetar, lär känna varandra och bevisar för varandra att de är resonliga, förutsägbara och 

tillförlitliga. Ömsesidigt förtroende är nödvändiga villkor för samverkan och genom 

ömsesidigt förtroende skapas ömsesidig förståelse. På en mellanmänsklig nivå, bidrar 

förståelse till att människor kan se och uppskatta skillnader mellan varandra. Förståelse 

skapar möjligheter att respektera andras ställningstaganden och intressen även om man inte 

delar uppfattningen. Förståelsen ger en känsla av mellanmänsklig acceptans och legitimitet 

hos deltagarna.  Den bekräftelse som deltagare, med gemensamma målsättningar, får är 

trovärdig och legitimerar och motiverar fortsatt samarbete. Denna legitimitet skapar 

gemensamma åtaganden som är organisatoriskt och juridiskt gränsöverskridande. Åtaganden 

till samarbetet är nyckeln till samverkansdynamiken.43 

                                                           
41 Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative. Journal of 

Public Administration Research and Theory 22 no 1, 1-29, sid 10-13 
42 Se bilaga C Analysmodell. 
43 Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative. Journal of 

Public Administration Research and Theory 22 no 1, 1-29, sid 13-14 
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I denna studie används de fyra faktorerna ömsesidigt förtroende, förståelse, intern legitimitet 

och åtagande inom temat Delad motivation. En eller flera frågeställningar finns beskrivna till 

varje faktor och den preciserade frågeställningen inom temat Delad motivation är: 

Hur skapar länsstyrelserna acceptans och gränsöverskridande samarbete mellan aktörerna 

vid planering av civilt försvar?44 

Delad motivation 

Hur skapar länsstyrelserna acceptans och gränsöverskridande samarbete mellan aktörerna vid planering av civilt 

försvar? 

Ömsesidigt förtroende 

 

Hur bedrivs arbetet 

mellan de olika aktörerna 

för att skapa ömsesidigt 

förtroende? 

 

Finns det ömsesidigt 

förtroende? 

Förståelse 

 

Finns det respekt för 

olika aktörers olika 

förutsättningar? 

 

Intern legitimitet 

 

Finns acceptans mellan 

aktörerna? 

Åtagande 

 

Finns det organisatoriskt 

gränsöverskridande i 

processen? 

 

Tabell 3: Operationalisering av Delad motivation. 

2.3.3 Förmåga till gemensam handling 
Syftet med samarbetet är att skapa önskade resultat tillsammans som inte är genomförbara för 

ingående individer eller organisationer separat. Förmåga till gemensam handling skapar 

förutsättningar för gemensamma strategier och gemensamma åtgärder genom de fyra 

faktorerna processuella och institutionella strukturer, ledarskap, kunskap och resurser. Den 

första faktorn, processuella och institutionella strukturer, omfattar de organisatoriska 

strukturerna och styrande dokument som är nödvändiga för att hantera interaktion som 

upprepas över tid. Vid större samverkansnätverk och/eller samverkan som sträcker sig över en 

längre tid krävs mer explicita strukturer för administration och förvaltning. Den andra faktorn, 

ledarskap, är av stor vikt för att uppnå resultat. Vissa ledarroller är grundläggande redan från 

början, men efterhand som processen fortskrider så kan behoven förändras. I början av 

processen handlar ledarskapet om pådrivare för att initiera, skapa och påbörja processen men 

efterhand kan behovet vara att ledarskapet utgörs av någon funktion eller individ med 

expertkunskaper inom något område som behövs för att driva processen framåt. Den tredje 

faktorn är kunskap och kan ses som valutan i samverkan. Det är kunskap som delas mellan 

deltagarna i en samverkan. Deltagarnas förmåga att utveckla nuvarande kunskap och skapa ny 

gemensam kunskap är en viktig faktor i samverkan. Den fjärde faktorn är resurser. 

Användbara resurser är bland annat tid, pengar, tekniskt och logistiskt stöd, nödvändig 

expertis. Olika resurstillgångar mellan deltagarna belyses ofta som ett problem och kan sätta 

upp begränsningar i samarbetet. Genom samverkansdynamiken kan dessa resurser omfördelas 

                                                           
44 Se bilaga C Analysmodell 
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mellan deltagarna och påverka de gemensamma målsättningarna. Den upplevda känslan av 

hur tillgängliga resurser fördelas kan påverka effektiviteten av det gemensamma samarbetet.45 

I denna studie används de fyra faktorerna processuella och institutionella strukturer, 

ledarskap, kunskap och resurser inom temat Förmåga till gemensam handling. Kopplat till 

varje faktor finns en eller flera frågeställningar och den preciserade frågeställningen inom 

temat Förmåga till gemensam handling är: 

Skapas gemensamt resultat mellan länsstyrelserna och aktörerna vid planeringen av civilt 

försvar?46 

Förmåga till gemensam handling 

Skapas gemensamt resultat mellan länsstyrelserna och aktörerna vid planeringen av civilt försvar? 

Processuella och 

institutionella 

strukturer 

 

Finns några speciella 

strukturer för 

planeringen? 

Ledarskap 

 

Hur ser ledarskapet ut i 

processen? 

 

Hur sker uppföljning? 

Kunskap 

 

Delas kunskap mellan 

aktörerna? 

 

Skapas ny kunskap? 

Resurser 

 

Vilka resurser finns? 

 

Hur fördelas resurserna? 

 

 

Tabell 4: Operationalisering av Förmåga till gemensam handling. 

2.4 Teoridiskussion 
Denna studies analysmodell bygger på teorin collaborative governance där analysen utgår 

från fyra teman med faktorer från teorin, Systemkontext, Principiellt engagemang, Delad 

motivation och Förmåga till gemensam handling. Dessa teman utgör också ramverk för 

informationsinsamlingen för studien enligt den framtagna intervjuguide som redovisas i 

bilaga D.  

Detta ramverk för collaborative governance och en liknande operationalisering har Sara 

Lindberg använt sig av i sin mastersuppsats, Samverkan för ett civilt försvar.47 

  

                                                           
45 Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative. Journal of 

Public Administration Research and Theory 22 no 1, 1-29, sid 14-16 
46 Se bilaga C Analysmodell 
47 Lindberg, S. (2014). Samverkan för ett civilt försvar. Umeå: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå 

universitet. 
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3 Metod 
Studien är en komparativ fallstudie där länsstyrelsernas arbete med planering av civilt försvar 

analyseras. Inhämtning av material sker genom semistrukturerade intervjuer vid fyra 

länsstyrelser, Halland, Västra Götaland, Värmland och Örebro. Studien analyserar den 

samverkansmetod som länsstyrelserna tillämpar vid planering av civilt försvar i fredstid. 

Undersökningen är teorikonsumerande48 och gör jämförelser mellan undersökta länsstyrelser 

utifrån ramverket, An Integrative Framework for Collaborative Governance.49.  

Insamlingen av data sker genom intervjuer med utvald personal vid respektive länsstyrelse, 

intervjupersonerna arbetar dagligen med dessa frågor på chefs- eller handläggarnivå vilket 

innebär att våra förkunskaper och vår kompetens inom ämnesområdet är viktig för att skapa 

trovärdighet vid intervjuerna. 

3.1 Fallstudie 
Fallstudien syftar till att ge en helhetsbeskrivning och en analys av en företeelse. Fallstudien 

är lämplig för att tolka en specifik situation i en kontext och ge en bakgrund och förklara 

varför ett problem eller specifik situation uppstår.50  Metoden medger att studien bedömer 

informationen som framkommer vid intervjuerna utifrån trovärdighet och inte utifrån ett 

sanningsvärde. I en fallstudie är forskaren det primära instrumentet när det gäller att samla in 

och analysera information, detta innebär att instrumentet (forskaren) har möjlighet att 

maximera möjligheterna att få tag i och skapa meningsfull information. Samtidigt innebär det 

att instrumentet (forskaren) kan vara en begränsning i egenskapen av att vara en människa, 

kan begå misstag, missa möjligheter eller låta personliga värderingar påverka 

undersökningen.51  

Då central styrning saknas52, samtidigt som regeringen har en tydlig ambition att arbetet med 

civila försvaret ska återupptas53 blir det naturligt att genomföra en fallstudie då gemensamma 

faktorer54 för att mäta effekter saknas.   

                                                           
48 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Towns, A., & Wängnerud, L. (2017). Metodpraktikan Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, 5 upplagan. Stockholm: Wolters Kluwer, sid 89-90. 
49 Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. 

Journal of Public Administration Research and Theory 22 no 1, 1-29. 
50 Merriam, S. B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur, sid 28 
51 Ibid sid 50 
52 Veibäck, E., Ryghammar, C., & Olsson, M. (2017). FOI-R--4414--SE Spindeln i nätet - länsstyrelsernas 

arbete med civilt försvar och krisberedskap. Stockholm: FOI. 
53 Försvarsdepartementet. (2015). 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning Sveriges försvar 2016 - 2020. 

Stockholm: Regeringen, sid 2 
54 Till exempel fastställda planverk utifrån en sammanhållen planering. 
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3.2 Urval av län 
Det fall som undersöks i denna studie är länsstyrelsernas planering av civilt försvar i ett 

samverkansperspektiv. De valda länsstyrelserna anses, utifrån deras geografiska läge, 

infrastrukturella skillnader och utmärkande egenskaper, vara särskiljande och därigenom vara 

lämpliga fall att studera.55 

Valet av dessa länsstyrelser för att genomföra denna studie har även en logistisk aspekt då 

författarna av denna studie utgår från Skövde och har möjlighet att på dagsbasis besöka 

respektive länsstyrelse. 

3.3 Urval för intervjuer 
Vi genomför ett kvoturval56 av informanter från respektive län. Kvoterna är tjänsteman på 

chefs- respektive handläggarnivå inom området civilförsvarsplanering. Detta urval medger en 

jämförelse då informanterna tjänstgör i befattningar som motsvarar varandras inom respektive 

länsstyrelse. 

3.4 Intervjumetod 
Inledningsvis tas kontakt med de ansvariga för planeringen av civilt försvar vid respektive 

länsstyrelse via telefon för att boka in tid för intervjuer. I samband med detta telefonsamtal 

presenterar vi oss och vår studie och bokar in två intervjuer per länsstyrelse. Efter detta 

telefonsamtal skickar vi ett informationsmail till de som skall intervjuas.57  

3.4.1 Intervjuguide 
Inför intervjuerna produceras en intervjuguide58 med tematiska frågor som berör fyra teman: 

Systemkontext, Principiellt engagemang, Delad motivation och Förmåga till gemensam 

handling. Intervjuguidens utformning är viktig, både avseende innehåll och form, för att 

intervjusituationen ska bli dynamisk och levande. Frågorna i intervjuguiden ska vara korta 

och lätta att förstå. Intervjuguiden skapas dels med en inledning, där vi presenterar oss och 

studien, som ett led i inledningen inhämtas informerat samtycke till intervjun samt att det 

inhämtas tillstånd från informanten att få spela in intervjun. Utöver detta får informanten 

presentera sig och sin roll i planeringen av civilt försvar. De tematiska frågorna med 

uppföljningsfrågor utgör huvuddelen av intervjuguiden. Avslutningsvis i intervjuguiden finns 

dels en fråga om den intervjuade har något att tillägga vid intervjun samt hur arbetet med det 

                                                           
55 Se bilaga B Länsbeskrivning 
56 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Towns, A., & Wängnerud, L. (2017). Metodpraktikan Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, 5 upplagan. Stockholm: Wolters Kluwer, sid 189 
57 Se bilaga D Informationsbrev 
58 Se bilaga E Intervjuguide 
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inspelade intervjuunderlaget kommer att genomföras avseende transkribering och vidimering.  

Målet med intervjun är att intervjupersonerna besvarar frågorna spontant utifrån sin egen 

verklighet. Intervjuguiden är en grund för intervjun men utifrån intervjuns genomförande 

kommer frågor att läggas till eller tas bort för att skapa ett levande samtal. 59 

3.4.2 Kontroll av intervjuguide 
I syfte att kontrollera intervjuguiden genomfördes en diskussion med överstelöjtnant Stefan 

Järkeborn vid Militärregion Väst (MR V). Stefan är chef för planeringsavdelningen på MR V 

och arbetar med totalförsvarsplanering inom regionen. Syftet med diskussionen var dels att 

stämma av intervjuguiden avseende formuleringar och dess logiska ordning samt att utveckla 

intervjuguiden till ett hjälpmedel för att skapa ett dynamiskt samtal.60 Denna diskussion 

innebar att en fråga utvecklades ytterligare. 

3.4.3 Intervjuerna 
Metoden för genomförandet av intervjuerna är semistrukturerade informantintervjuer där vi 

besöker respektive länsstyrelse och genomför två intervjuer. Den inledande intervjun vid 

länsstyrelsen i Örebro genomförs genom att båda författarna deltar vid intervjun och 

intervjuar en informant. Vid den andra intervjun vid Örebro länsstyrelse genomförs en 

gruppintervju med två informanter av de båda författarna. Vid de båda intervjuerna på 

länsstyrelsen i Värmland deltar båda författarna vid respektive intervju. Vid intervjuerna med 

Västra Götaland och Halland genomförs två intervjuer parallellt, med hänsyn till att det endast 

gick att få till ett intervjutillfälle. 

Uppträdandet vid intervjuerna är viktigt samt att den information som presenteras är korrekt 

och tydlig för att skapa förtroende hos de intervjuade. Under intervjun påverkar intervjuaren 

informanten genom både tal- och kroppsspråk.61 Inför de inledande intervjuerna fördelas 

ansvaret upp mellan författarna avseende vem som är huvudintervjuare och bisittare, detta för 

att det ska vara tydligt för den intervjuade under intervjun. En av författarna som genomför 

denna studie har i sitt arbete haft en yrkesmässig relation med Leif Isberg vid länsstyrelsen i 

Västra Götaland och för att minska intervjuareffekten vid denna intervju genomför den andre 

författaren intervjun med Leif.    

                                                           
59 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Towns, A., & Wängnerud, L. (2017). Metodpraktikan Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, 5 upplagan. Stockholm: Wolters Kluwer, sid 274. 
60 Ibid sid 277. 
61 Hjerm, M., Lindgren, S., & Nilsson, M. (2014). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, 2 upplagan. 

Malmö: Gleerups, sid 164. 
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Vid intervjun presenterar vi oss och vår studie, vi inhämtar informerat samtycke och ber om 

godkännande för att spela in intervjun, intervjuerna genomförs med hjälp av intervjuguiden.  

Det inspelade intervjuunderlaget transkriberas genom att hela intervjuunderlaget skrivs ut. 

Under transkriberingen omvandlas talspråk till skriftspråk, där pauser, uppehåll och 

upprepningar inte tas med. Det transkriberade underlaget skickas sedan till den intervjuade för 

att de ska få möjlighet att rätta till eventuella felaktigheter och komplettera underlaget. 

3.4.4 Etiska aspekter 
Denna studie bygger på intervjuer med åtta stycken tjänstemän vid fyra länsstyrelser. Detta 

innebär att de personuppgifter som dokumenteras i studien måste hanteras enligt gällande 

bestämmelser. Personuppgifter är information som kan identifiera en individ.62 I inledningen 

av intervjuerna inhämtas informerat samtycke till intervjun samt att de informeras om att de 

kan avbryta intervjun när de vill. När det transkriberade underlaget har vidimerats av den 

intervjuade raderas ljudfilen för att minska mängden personuppgifter som ska lagras efter 

genomförd studie. 

3.5 Analysmetod 
Det utskrivna och vidimerade textmaterialet bearbetas genom en kvalitativ innehållsanalys 

utifrån en analysmodell63 som bygger på ett ramverk utifrån teorin collaborative 

governance64. Operationalisering av ramverket har beskrivits i kapitel 2 Teori. 

Analysprocessen genomförs i flera steg, där det första steget genomförs individuellt av 

författarna till denna studie. Intervjumaterialet läses igenom och tematisk kodning65 

genomförs utifrån analysmodellen och individuella memon dokumenteras. Frågeställningarna 

till respektive faktor i analysmodellen fungerar som stöd för analys av intervjumaterialet. I 

steg två genomförs en gemensam tematisk kodning utifrån respektive individuellt memo, 

skillnader och likheter i respektive memo diskuteras och värderas och ett gemensamt memo 

tas fram, även i detta steg utgör frågeställningarna till respektive faktor ett stöd för 

diskussionen mellan författarna. I steg tre kategoriseras underlaget inom respektive faktor 

med stöd av värdeord som författarna gemensamt tagit fram i en induktiv process utifrån 

intervjumaterialet. Dessa värdeord används senare vid den jämförande analysen mellan länen. 

Steg fyra är en länsvis summering som görs utifrån respektive tema och faktorer. Det femte 

                                                           
62 Datainspektionen. (den 13 04 2018). www.datainspektionen.se.  
63 Se bilaga C Analysmodell 
64 Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. 

Journal of Public Administration Research and Theory 22 no 1, 1-29. 
65 Hjerm, M., Lindgren, S., & Nilsson, M. (2014). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, 2 upplagan. 

Malmö: Gleerups, sid 50. 
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steget är en jämförande analys mellan de undersökta länsstyrelserna. I analysen jämförs 

svaren från respektive länsstyrelse i syfte att se likheter och skillnader inom respektive tema. 

De värdeord som togs fram i den induktiva processen tidigare i analysarbetet används som ett 

medel för att sammanfatta resultatet. En subjektiv bedömning av respektive tema genomförs 

utifrån nedanstående tabell.  

Benämning Förklaring 

Stora likheter Enstaka mindre skillnader 

Likheter Några mindre skillnader 

Skillnader Några mindre likheter 

Stora skillnader Enstaka mindre likheter 

Tabell 5: Bedömning av likheter och skillnader 

Slutligen genomförs en sammanfattande slutsatsdiskussion inom respektive tema där studiens 

frågeställningar besvaras samt att en diskussion utifrån collaborative governance genomförs.  

3.6 Validitet 
Validitet handlar om hur bra vi har lyckats mäta det vi säger oss mäta.66 Validiteten i denna 

studie handlar om att temana i den teoretiska modellen mäter det som de avser att mäta, då det 

är de faktorer som ingår i varje tema som är grunden för intervjufrågorna. Dessa 

intervjufrågor har kontrollerats i samband med att intervjuguiden diskuterades med 

överstelöjtnant Stefan Järkeborn, vilket förstärker validiteten. Det valda ramverket är den 

teorimodell som lämpar sig bäst för undersökningen, då den tydligt beskriver arbetsformen 

gränsöverskridande samverkan. Valet av intervjuobjekt förstärker validiteten i studien då 

dessa är de individer som har störst kunskap om planeringen av civilt försvar vid respektive 

länsstyrelse. 

3.7 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om möjligheten att reproducera denna studie och komma fram till samma 

resultat.67 Studiens resultat bygger på intervjuer vilket innebär att både den intervjuade och 

intervjuaren påverkar reliabiliteten. Intervjuaren kan påverka svaren genom ledande frågor 

medan den intervjuade kan ge olika svar till olika intervjuare.68  

Planeringen av civilt försvar är i sin linda och det sker mycket inom detta område både 

regionalt och centralt. Nya lagar, förordningar och styrningar tillkommer och detta innebär att 

det kan vara svårt att upprepa studien och få samma resultat.  

                                                           
66 Hjerm, M., Lindgren, S., & Nilsson, M. (2014). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, 2 upplagan. 

Malmö: Gleerups, sid 94. 
67 Ibid sid 94. 
68 Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, sid 295 
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4 Resultat av genomförda intervjuer med länsstyrelserna i Halland, 
Västra Götaland, Värmland och Örebro 

4.1 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen 2015:1052 om 

krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.69 

Länsstyrelsen är också den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet enligt 6 §, 

förordningen 2017:870 om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap 

och ska därvid verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås.70 Vidare ska Länsstyrelsen 

särskilt enligt samma förordning; samordna de civila försvarsåtgärderna, verka för att sådan 

verksamhet hos civila myndigheter och andra civila organ som har betydelse för 

försvarsansträngningarna bedrivs med en enhetlig inriktning, i samråd med Försvarsmakten 

verka för att det civila och det militära försvaret samordnas och verka för att länets tillgångar 

fördelas och utnyttjas så att försvarsansträngningarna främjas. 

4.2 Hallands län 

4.2.1 Systemkontext 
Utifrån tidigare operationalisering utgörs systemkontexten av styrning från centrala 

myndigheter och politisk nivå, gällande lagar och förordningar, de grundsyner som är 

framtagna på nationell och högre regional nivå samt pådrivare.  

Styrning 
De intervjuade tar upp en hel del dokument som styr planering av civilt försvar, bland annat 

försvarsbeslut, regleringsbrev. De uppger att de har tillräcklig styrning för att kunna 

genomföra planering av civilt försvar, men de ser ett behov av en sammanhållen 

planeringsprocess som omfattar parallellplanering på nationell, regional och lokal nivå.  

”Jag vill understryka det här med en sammanhållen planeringsprocess som inbegriper alla nivåer, så att vi får 

samsyn i det här. Det tror jag är en framgångsfaktor.”– Niklas Nordgren, Beredskapsdirektör, Länsstyrelsen i 

Hallands län. 

Lagar och förordningar 
De intervjuade nämner en förordning som innehåller länsstyrelseinstruktionen som de har att 

förhålla sig till, samt att det finns lagstiftning som gäller vid höjd beredskap. De konstaterar 

att en del av dessa lagar inte har jobbats med under flera år. 

                                                           
69 SFS. (2015). 2015:1052 Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid 

höjd beredskap. Stockholm: Justitiedepartementet. 
70 SFS. (2017). 2017:870 Förordning om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap. 

Stockholm: Finansdepartementet. 
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Grundsyn 
Den högre regionala grundsynen nämns som ett dokument som utgör en del av 

systemkontexten. Den högre regionala grundsynen är framtagen och fastställd av de fyra 

landshövdingarna i Hallands, Västra Götalands, Värmlands och Örebro län samt chefen för 

MR V. ”Dokumentet syftar till att utgöra stöd och vägledning till regionala aktörer i 

grundläggande gemensamt arbete under perioden. Det syftar också till att beskriva en 

gemensam syn på vissa grundläggande prioriteringar i planeringen i fred och även som 

inriktning inför höjd beredskap och krig.”71 Detta innebär att de arbetsmetoder som 

länsstyrelserna har när de möter Försvarsmakten motsvarar det gamla system som fanns med 

en civilbefälhavare (CB). 

”Sedan har vi en högre regional grundsyn hur vi ska arbeta med totalförsvaret, syftet med det är att kunna möta 

Försvarsmakten på regional nivå, och för oss blir det en högre regional nivå, och där var tanken egentligen att 

återta det gamla CB perspektivet, det vill säga att ett antal länsstyrelser möter Försvarsmakten på regional nivå, 

nu har vi ingen CB, men vi kan ändå om man säger, i samverkan uppträda som en CB.”  – Niklas Nordgren, 

Beredskapsdirektör, Länsstyrelsen i Hallands län. 

Pådrivare 
De båda intervjuade upplever att de har ett tydligt stöd från länsledningen i arbetet med 

planering av civilt försvar. Detta arbete finns beskrivet i länsstyrelsen för Hallands läns 

verksamhetsplan för 2018. 

4.2.2 Principiellt engagemang 
Utifrån tidigare operationalisering utgörs Principiellt engagemang av de fyra faktorerna 

upptäcka, definiera, övervägande och fastställa.  

Upptäcka 
De intervjuade vid länsstyrelsen i Hallands län pratar om en kunskapsförflyttning både internt 

och regionalt avseende begreppen totalförsvarsplanering, civilt försvar och gällande 

lagstiftning. De ser ett behov att nå ut med utbildning både till tjänstemän och förtroendevalda 

vid kommuner och landsting. De berättar att de inom kort kommer att inleda ett arbete med att 

genomföra kortare informationsmöten för näringslivet vid olika marknadsföreningar runt om i 

länet avseende totalförsvarsplanering och civilt försvar. Utmaningen de ser med att ta 

inledande diskussioner med näringslivet är att det saknas tydlig styrning från centralt håll och 

de intervjuade ser att det borde ske ett konkret arbete vid respektive sektorsmyndighet innan 

arbetet med att inleda diskussioner med näringslivet påbörjas på regional och lokal nivå. 

                                                           
71 Länsstyrelserna i Hallands, Värmlands, Västra Götalands och Örebro län; Försvarsmakten. (2017). Högre 

regional grundsyn 2017-2020, sid 3. 



23 
 

”[…] att respektive sektorsmyndighet sen tar ett ansvar och driver sedan till exempel; Hur ska vi säkerställa 

livsmedelsförsörjning? Livsmedelsverket kanske då träffar en branschöverenskommelse, då kan aktörerna med 

ett geografiskt områdesansvar, det vill säga länsstyrelser och kommuner, ta vid den överenskommelsen och 

jobba med frågan regionalt och lokalt.” – Niklas Nordgren, Beredskapsdirektör, Länsstyrelsen i Hallands län. 

Definiera 
Utifrån de fastställda uppgifterna som länsstyrelsen har tilldelats i regleringsbrevet för 2018 

genomför Länsstyrelsen i Hallands län kunskapsuppbyggande utbildning avseende planering 

av civilt försvar vid både kommuner och landsting. Utbildningen omfattar säkerhetsskydd, 

informationssäkerhet samt grunder i civilt försvar och totalförsvarsplanering. Utbildningen 

genomförs både med tjänstemän och också de förtroendevalda. 

”Just nu erbjuder vi samtliga kommuner, kommunstyrelser och förtroendevalda att komma ut och informera och 

utbilda.” – Charlotte Blomqvist, Beredskapshandläggare, Länsstyrelsen i Hallands län 

Övervägande 
De intervjuade beskriver att Hallands län har ett väl fungerande nätverk utifrån 

krissamverkan. Halland är ett län med endast sex kommuner vilket medför att aktörerna har 

en god personkännedom i varandras organisationer, detta skapar ett gott samtalsklimat. 

Fastställande 
De intervjuade säger att utbildningen som genomförs är bra och behövlig ute bland kommuner 

och landsting, men det finns en utmaning i att länsstyrelsen inte kan lämna ut styrningar om 

vad och hur planeringen av civilt försvar ska genomföras. Detta kommer att lösas genom en 

kommunöverenskommelse mellan MSB och Sveriges kommuner och landsting (SKL), men så 

länge denna överenskommelse inte är fastställd kan länsstyrelsen bara utöva inflytande. 

”Vi kan inte styra än så länge, vi väntar på en kommunöverenskommelse,[…]” – Niklas Nordgren, 

Beredskapsdirektör, Länsstyrelsen i Hallands län. 

”[…] länsstyrelsen utövar inflytande, brukar man säga. Om vi ska samordna och inrikta verksamheten, så är det 

ju ingen aktör som kan bestämma över någon annan, […]. Om du då har ett problem eller en uppgift som vi ska 

lösa tillsammans då kallar länsstyrelsen i så fall, vi kan ju då utöva inflytande, där har vi då ett regionalt råd 

där vi då fastställer hur ska vi utveckla beredskap oavsett om det är fred, kris eller krig.” – Niklas Nordgren, 

Beredskapsdirektör, Länsstyrelsen i Hallands län. 

4.2.3 Delad motivation 
Utifrån tidigare operationalisering utgörs Delad motivation av de fyra faktorerna ömsesidigt 

förtroende, förståelse, intern legitimitet och åtagande.  
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Ömsesidigt förtroende 
De intervjuade redogör för att de upplever ett ömsesidigt förtroende mellan de olika 

aktörerna. Frågeställningar om civilt försvar har utvecklats från rena förståelsefrågor till 

frågor om hur man på lokal nivå ska engagera nämnder och förvaltningar. 

Förståelse 
En viktig faktor som lyfts fram i intervjuerna är att alla aktörer blir medvetna om sin roll i 

totalförsvarsplaneringen. Här har länsstyrelsen en viktig roll att stödja kommuner och 

landsting. 

 ”[…]vad är det för ansvar som ligger hos respektive aktör. Det gäller inte bara länsstyrelse, kommunalt och 

landsting det handlar också om andra myndigheter, vad har MSB för roll i det här? Vad gör tullverket? Det är 

så många pusselbitar som ska läggas. Det krävs att man får en förståelse för detta om man ska förstå sin egen 

roll i detta, i helheten. […]Man behöver få hjälp av oss och sina kommunkollegor, man behöver förstå var man 

är i hela det här pusslet.”  – Charlotte Blomqvist, Beredskapshandläggare, Länsstyrelsen i Hallands län. 

Intern legitimitet 
Niklas Nordgren beskriver att krisberedskapsplaneringen innebär ett tydligt helhetstänkande 

och skapar en mycket bra grund för att få alla att delta i arbetet. 

Jag brukar säga, det är samma samhälle, det är samma samhällsmedborgare, det är samma samhällsviktiga 

verksamhet oavsett om det är fred, kris eller krig. Men skapar vi verktyg för att hantera det som är eländigast så 

skapar det en robusthet i samhället oavsett konfliktnivå egentligen.” – Niklas Nordgren, Beredskapsdirektör, 

Länsstyrelsen i Hallands län. 

Åtagande 
Niklas Nordgren beskriver att Hallands län har ett regionalt råd där bland annat ledningarna 

från kommuner, landsting, Polisen och Försvarsmakten finns representerade. I detta råd fattas 

gemensamma inriktningsbeslut hur olika frågor ska hanteras, totalförsvarsfrågor är en 

återkommande punkt på dessa möten. Arbetet inom det regionala rådet sker utifrån 

krisberedskapsplaneringen. 

”I grund och botten för all utveckling av beredskapen ligger i en risk- och sårbarhetsanalys, där du identifierar, 

vad är den samhällsviktiga verksamheten. Oavsett om det är höjd beredskap eller fred, så är det den som utgör 

någon sorts basplatta. Utifrån den så identifierar vi, vad är våra behov. Sedan knådas det i olika arbetsgrupper, 

vad är det för olika projekt vi behöver genomföra. Sedan tas det upp i arbetsutskottet och knådas och förankras 

och sedan är det styrgruppen som fattar beslut och det gör vi en fyra års cykel och i en årscykel.” – Niklas 

Nordgren, Beredskapsdirektör, Länsstyrelsen i Hallands län. 
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4.2.4 Förmåga till gemensam handling 
Utifrån tidigare operationalisering utgörs Förmåga till gemensam handling av de fyra 

faktorerna processuella och institutionella strukturer, ledarskap, kunskap och resurser. 

Arbetet med planering av civilt försvar har inte pågått tillräckligt länge för att det ska finnas 

tydliga delar av förmåga till gemensam handling utifrån denna studies teoribildning. De delar 

som framkommer i intervjuerna utgår från krisberedskapsplaneringen i Hallands län. 

Processuella och institutionella strukturer 
De intervjuade säger att Halland är ett kärnkraftslän och har genom detta en väl övad 

krisberedskapsorganisation. Denna organisation övas tre gånger om året och det innebär att de 

har en mycket god grund att stå på avseende hantering av olika kriser och katastrofer. 

”Jag ser jättemånga fördelar med den planeringen vi har kring kärnenergin. Vi har kommuner som jobbar med 

utrymning, evakuering. Det finn en bra planering att ha som grund, att titta på hur vi skulle kunna lägga upp en 

utrymning eller förflyttning på grund av andra händelser, så det tycker jag är väldigt positivt att vi har en sådan 

bra och övad organisation inom kärnenergin.” – Charlotte Blomqvist, Beredskapshandläggare, Länsstyrelsen i 

Hallands län. 

Ledarskap 
De intervjuade säger att länsstyrelsen har ett uppföljningsansvar gentemot kommunerna 

avseende hur de har använt de av staten tilldelade ekonomiska medlen. Denna uppföljning 

genomförs tillsammans med övrig uppföljning som länsstyrelsen utövar mot kommunerna.  

4.3 Västra Götalands län 

4.3.1 Systemkontext 
Utifrån tidigare operationalisering utgörs systemkontexten av styrning från centrala 

myndigheter och politisk nivå, gällande lagar och förordningar, de grundsyner som är 

framtagna på nationell och högre regional nivå samt pådrivare.  

Styrning 
De intervjuade från länsstyrelsen i Västra Götalands län upplever inte att de saknar någon 

styrning för att kunna genomföra planeringen av civilt försvar, däremot så önskar de att vissa 

delar i planeringen kunde bli lite tydligare avseende samordningen på central nivå. Ett 

exempel som lyfts fram är samordningen av centrala sektorsmyndigheter. 

”[…] om man tar livsmedel som ett exempel så är ju Ica, Coop och Willys också centrala, dom styrs av ägarna 

som kan vara utomlands eller i Sverige. Och det här blir ett problem för oss när de säger att vi ska agera mot de 

privata. Det vi vill är att Livsmedelsverket får ett uppdrag att göra centrala avtal med primärproducenter […]” 

– Lisa Nordahl, Säkerhetsdirektör Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
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Lagar och förordningar 
De intervjuade vid länsstyrelsen i Västra Götaland är tydliga på att det är lagar och 

förordningar som styr länsstyrelsens planering av civilt försvar samt att de uppgifter som 

reglerar länsstyrelsens uppgifter vi höjd beredskap och krig finns i länsstyrelseinstruktionen 

och i en förordning om länsstyrelsernas uppgifter vid höjd beredskap från 2017. 

”I princip så är det de två delarna som styr oss så att uppgifterna är till 99 % lagreglerade.” – Leif Isberg, 

Länsexpert regional ledning och samverkan, Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Grundsyner 
Lisa Nordahl säger att den högre regionala grundsynen som tagits fram genom NOST- 

samarbetet72 och MR V är en vägvisare för fortsatt regional utveckling. Det var Länsstyrelsen 

i Västra Götaland som från början lyfte idén med detta dokument och hon konstaterar nu att 

detta är något som övriga militärregioner i Sverige tillsammans med respektive länsstyrelser 

har tagit efter. Hon ser också att den regionala grundsyn som länsstyrelsen i Örebro har tagit 

fram är något de ska ta till sig och utveckla en egen regional grundsyn. 

”Om man tittar på vad Örebro har gjort i sin så är det väldigt tydligt på hur de prioriterar och det är ett arbete 

som vi måste ta till oss och göra sen.” – Lisa Nordahl, Säkerhetsdirektör Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Pådrivare 
De båda intervjuade upplever att de har ett tydligt stöd från länsledningen i arbetet med 

planering av civilt försvar. Länsledningen ser planering av civilt försvar som en ledningsfråga 

och inte en beredskapsfråga vilket de intervjuade ser som mycket positivt. 

4.3.2 Principiellt engagemang 
Utifrån tidigare operationalisering utgörs Principiellt engagemang av de fyra faktorerna 

upptäcka, definiera, övervägande och fastställa.  

Upptäcka 
De intervjuade nämner att länsstyrelsen i Västra Götaland har varit ute och informerat cirka 

40 stycken kommunstyrelser inom länet. Denna utbildning omfattar styrning från centralt håll, 

vad länsstyrelsen gör regionalt och vad de tycker att kommunerna ska börja med. 

Utbildningen är tydlig med de lagar som gäller och vad detta innebär för kommunerna. 

”Så jag tror inte att det kommer att bli svårt, den kommun som inte vill, det är kommunalt självstyre så det går 

ju inte att tvinga dem, men ska de få bidrag och få pengar så måste de ju göra det.” – Lisa Nordahl, 

Säkerhetsdirektör Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

                                                           
72 NOST-länen är ett gemensamt begrepp som används och är ett resultat av en sammanslagning av de fyra 

länens gamla länsbokstäver, Halland - N, Västra Götaland - O, Värmland – S och Örebro - T. 
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Definiera 
De intervjuade konstaterar att de har ett fungerande samarbete med centrala myndigheter som 

representeras på regional nivå. Kommunerna har varierande inställning men länsstyrelsen 

försöker att genom utbildning engagera dem i planeringsarbetet. Nästa större aktivitet i 

utvecklingen av civilt försvar är planeringen av totalförsvarsövningen 2020. 

”Men det finns, ibland lite varierande inställning mellan alla de här kommunerna till de här sakerna och då 

försöker vi genom utbildning att åtminstone locka in dem i planeringsarbetet. Samtidigt så är det lagreglerat och 

det är ju bara att sätta igång och planera […]” – Leif Isberg, Länsexpert regional ledning och samverkan, 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Övervägande 
De intervjuade fastslår att de har problem med nuvarande resurser att utbilda och informera 

kommunerna i den omfattningen de skulle vilja men samtidigt konstaterar de att det ligger ett 

stort ansvar på kommunerna och det får inte bli så att länsstyrelsen tar över kommunernas 

arbete.  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ser att planeringen av civilt försvar inte är något separat 

uppdrag utan är tydliga med att det är en del av länsstyrelsens arbete och detta innebär att 

planering av civilt försvar omfattar hela länsstyrelsen.  

”Alltså jag ser inte civilt försvar som en ruta i organisationsskissen utan det är en dimension av allt vi jobbar 

med. Det som vi försöker jobba internt med nu det är att försöka få de andra avdelningarna på Länsstyrelsen att 

förstå att de måste börja jobba nu.”  – Lisa Nordahl, Säkerhetsdirektör Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Fastställande 
Lisa Nordahl säger att inom Västra Götaland har man veckomöten med regionala aktörer och 

vissa av kommunerna inom ramen för krisberedskapen, det genomförs 

kommunikationsövningar varje kvartal med kommunerna, en gång per år så genomförs 

delregionalaträffar73 där länsstyrelsen träffa alla kommuner inom respektive delregion. De 

intervjuade framhäver vikten av att planeringen av civilt försvar ska utgå från redan 

existerande nätverk och samarbetsformer inom krisberedskapen.  

”Kommunerna är med på banan, vi har byggt upp det här, vi måste utgå från krisberedskapen för det är där vi 

har alla relationer med människor, det är där vi har samverkan det är där vi känner trafikverket, kustbevakning 

eller vad det nu må vara, det är ju därifrån det startar.” – Lisa Nordahl, Säkerhetsdirektör Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län. 

                                                           
73 Fyrbodal, Sjuhärad, Göteborg och Skaraborg 
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4.3.3 Delad motivation 
Utifrån tidigare operationalisering utgörs Delad motivation av de fyra faktorerna ömsesidigt 

förtroende, förståelse, intern legitimitet och åtagande.  

Ömsesidigt förtroende 
De båda intervjuade är tydliga med att länsstyrelsen behöver stödja kommunerna i deras 

arbete och att det kommer behövas en stor utbildningsinsats där. De har tankar om ett brett 

utbud av utbildningar och övningar som kommunerna kommer att kunna välja ur. 

”Vi pratar att nu under de kommande fyra åren göra en varukorg så när vi kommer ut till kommunerna så ska vi 

kunna erbjuda dem: utbildning, kompetenshöjning, övningar och ja vad det nu kommer att vara. En varukorg 

som de kan välja ur, det är nog det som vi kommer att gör under de här fyra åren.” – Lisa Nordahl, 

Säkerhetsdirektör Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

De ser redan att kommunerna kommer att efterfråga dessa utbildningar då engagemanget är 

tydligt. 

”Jag tycker att de är vetgiriga, de vill och förstår och vill börja jobba med det, men de vet inte riktigt hur dom 

ska börja.” – Lisa Nordahl, Säkerhetsdirektör Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Förståelse 
De intervjuade beskriver att länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar mycket med olika 

myndigheters regionala avdelningar och de har ett stort förtroende för hur vissa av dessa 

bedriver sitt arbete. De har även konstaterat att kunskapsnivån är mycket varierande ute bland 

kommunerna och att det behövs ett kunskapslyft generellt om totalförsvar och hur samhället 

ska styras, ledas och fungera i höjd beredskap och krig. 

”Det betyder att det behövs ett kunskapslyft och då skulle man kunna säga för att sammanfatta det hela, vad de 

ska kunskaps upplyftas i, jag använder ett ämne från skolan samhällskunskap.” – Leif Isberg, Länsexpert 

regional ledning och samverkan, Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Intern legitimitet 
De intervjuade anser att det finns en acceptans för planering av civilt försvar men påpekar att 

uppdrag och resurser till de regionala aktörerna måste de komma från de centrala 

myndigheterna och till kommunerna genom avtal mellan MSB och SKL. 

Åtagande 
De intervjuade beskriver att det inom Västra Götaland finns det ett etablerat 

gränsöverskridande samarbete som har övats i samband med en regional 

ledningsträningsövning under 2017. Under denna övning var civilt försvar i fokus med 

moment både i höjd beredskap och krig. Detta samarbete har också använts för regional 
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planering och genomförande vid försvarsmaktsövning Aurora och EU toppmötet som 

genomfördes under 2017. 

4.3.4 Förmåga till gemensam handling 
Utifrån tidigare operationalisering utgörs Förmåga till gemensam handling av de fyra 

faktorerna processuella och institutionella strukturer, ledarskap, kunskap och resurser. 

Arbetet med planering av civilt försvar har inte pågått tillräckligt länge för att det ska finnas 

tydliga delar av förmåga till gemensam handling utifrån denna studies teoribildning.  

Processuella och institutionella strukturer 
De intervjuade vid länsstyrelsen i Västra Götaland ser civilt försvar som är en av många 

verksamheter som kommer att genomföras inom länsstyrelsen. Detta innebär att de 

uppföljningar som genomförs idag kommer att omfatta även civilt försvar i framtiden. 

 ”Sen gör vi ju uppföljning på kommunernas krisberedskap, och nytt nu är att vi även ska följa upp civilt försvar 

och det är nytt, det kommer nästa mandatperiod men vi har börjat tassa i det området, vi ställer frågor och det 

man gör då är att följa upp de ersättningar kommunerna får av staten för att göra vissa saker inom 

krisberedskap och civilt försvar.” – Lisa Nordahl, Säkerhetsdirektör Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

De övningar som har genomförts inom länet höjer förmågan avseende samverkan och ledning 

oavsett om de handlar om kris eller krig. Alla ingående aktörer som deltar får en tydligare bild 

av det gemensamma arbete som ska genomföras. 

4.4 Värmlands län 

4.4.1 Systemkontext 
Utifrån tidigare operationalisering utgörs systemkontexten av styrning från centrala 

myndigheter och politisk nivå, gällande lagar och förordningar, de grundsyner som är 

framtagna på nationell och högre regional nivå samt pådrivare.  

Styrning 
De båda intervjuade personerna lyfter fram att det finns många olika styrdokument som styr 

planeringen av civilt försvar, till exempel försvarsbeslut, regleringsbrev och andra politiska 

viljeinriktningar. Detta resulterar i att styrningen inte alltid blir tydlig, men de båda 

intervjuade upplever att denna styrning är tillräckliga. 

”Det tycker jag är någonting som vi måste lära oss att leva med, man måste kunna göra tolkning av andras 

inriktning, man får nöja sig ibland med att ha ett beslut i stort man kanske inte har fått order.” – Leif 

Gustavsson, Beredskapsdirektör, Länsstyrelsen i Värmland. 
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Båda de intervjuade lyfter upp utmaningen i de tidsförhållanden som de nu genomför 

planeringen av civilt försvar i, där de upplever att det finns en mycket hög ambition i de nu 

gällande styrdokumenten och att det kommer ta mycket längre tid än vad som nu beskrivs. 

”Vi hade redan från början vår syn på tidslinjalen att den ambition som är uttryckt redan till 2020 är orealistisk. 

Något som har legat i träda i 20 år, tar några år att komma igång med.” – Leif Gustavsson, Beredskapsdirektör, 

Länsstyrelsen i Värmland. 

En farhåga som lyfts fram i intervjuerna är risken att planeringen av civilt försvar kommer att 

tränga undan krisplaneringen och att tid och pengar endast kommer att satsas på planeringen 

av civilt försvar. 

”Vi måste få balans så vi inte får undanträngningseffekter nu, att höjd beredskap tar så mycket resurser att vi 

börjar försumma krisen, det är jag lite bekymrad för.” – Leif Gustavsson, Beredskapsdirektör, Länsstyrelsen i 

Värmland. 

Lagar och förordningar 
De intervjuade berättar att länsstyrelsen i Värmlands län har börjat titta på de gällande lagarna 

och håller på att utbilda sig själva internt och de externa aktörerna inom länet på vad dessa 

lagar innebär. De nämner också att det finns förordningar som utgör en del av 

systemkontexten och att dessa är direkta uppgifter till länsstyrelsen. 

Grundsyner 
Länsstyrelsen i Värmland ser nationell grundsyn som ett styrdokument samt att de båda 

intervjuade nämner den högre regionala grundsynen som ett styrdokument. 

Pådrivare 
De båda intervjuade upplever att de har ett tydligt stöd från länsledningen i arbetet med 

planering av civilt försvar. De nämner den kommande krisberedskapsveckan som ett 

incitament för att börja prata totalförsvar och civilt försvar med allmänheten.  

4.4.2 Principiellt engagemang 
Utifrån tidigare operationalisering utgörs Principiellt engagemang av de fyra faktorerna 

upptäcka, definiera, övervägande och fastställa.  

Upptäcka 
De båda intervjuade beskriver att länsstyrelsen i Värmland genomförde ett länsseminarium i 

slutet på augusti 2017 som ett startskott på planeringen av civilt försvar. Vid detta seminarium 

var cirka 150 stycken personer närvarande och de kom bland annat från MSB, 

Försvarsmakten, kommunerna, landstinget och frivilligorganisationerna. Syftet med 
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länsseminariet var att medvetandegöra alla aktörer inom länet om planering för civilt försvar. 

I samband med detta seminarium inriktade även länsstyrelsen arbetet inom länet. 

”Vi gav där och då kommunerna och landstinget ett reellt uppdrag och sa att det vi vill att ni gör nu är att ni 

jobbar med säkerhetsskyddet. Se till att ni har säkerhetsskyddad personal, se till att ni har en 

säkerhetsskyddschef som är godkänd och utbildad, se till att ni gör registerkontroll på den personal som behöver 

ha det så att vi kan ha någon att prata med, se till att skaffa stand alone datorer och H-datorer med skrivare, 

projektorer och allting annat som behövs för att kunna hantera det, för vi kommer att behöva det för att kunna 

diskutera hemlig information.” – Veikko Kekki, Risk- och säkerhetshandläggare, Länsstyrelsen i Värmland. 

Definiera 
De båda intervjuade beskriver att kunskapsuppbyggnaden, både inom länsstyrelsen och 

externt, har varit prioriterad och det har bedrivits många olika typer av utbildningar inom 

länet. Under våren har cirka 30 stycken olika utbildningar genomförts på olika platser inom 

länet. Utbildningarna har bland annat avhandlat de tre stegen i de gemensamma grunderna, en 

kunskapsdag om civilt försvar samt en tvådagars workshop inom transportsektorn, 

livsmedelssektorn och elektroniska kommunikationer där både nationella, regionala och 

lokala aktörer deltog. Arbetet med kunskapsuppbyggnaden utgår från arbetet med 

krisberedskap som redan finns inom länet. 

Övervägande 
De intervjuade säger att länsstyrelsen i Värmland inte har använt det lagstöd som finns för att 

tvinga aktörer till planeringen utan de försöker att med bra och intressant utbildning få alla 

aktörer att förstå sin roll inom civilt försvar. Detta är en utmaning och de intervjuade lyfter 

upp att en brist som de upplever är möjligheterna till planering av civilt försvar med 

näringslivet. Det som upplevs som problem är att inte branschorganisationerna vill delta i 

detta arbete. Denna fråga har nu lyfts upp på central nivå och Svenskt Näringsliv kommer 

under våren att kalla till ett internt totalförsvarsseminarium för att medvetandegöra sina 

medlemmar. Behovet av att få med näringslivet i planeringen av civilt försvar är stort anser de 

intervjuade vid länsstyrelsen i Värmland. 

”[…] men de som har allt det nödvändiga, det som verkligen är civilt försvar, det är ju näringslivet och de måste 

vi få med och vi måste få dem att förstå deras roll.” – Veikko Kekki, Risk- och säkerhetshandläggare, 

Länsstyrelsen i Värmland. 

En annan brist som lyfts fram av de intervjuade är avsaknaden av en 

kommunöverenskommelse mellan MSB och SKL. Denna kommunöverenskommelse kommer 

att förtydliga rollerna mellan länsstyrelsen, kommunerna och landstinget. 
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Fastställande 
De intervjuade säger att länsstyrelsen i Värmland jobbar med en fyraårig övnings- och 

utbildningsplan som fastställer vad som ska övas och utbildas på under de kommande åren. 

Denna plan har remitterats ut till alla regionala aktörer och kommunerna och efter viss 

revidering så är i princip alla utbildningar och övningar inriktade på civilt försvar de 

kommande åren. 

4.4.3 Delad motivation 
Utifrån tidigare operationalisering utgörs Delad motivation av de fyra faktorerna ömsesidigt 

förtroende, förståelse, intern legitimitet och åtagande.  

Ömsesidigt förtroende 
De intervjuade säger att länsstyrelsens satsning på kunskapsuppbyggnad hos aktörerna i länet 

har skapat ett intresse, vilket visar sig genom aktörernas engagemang och förtroende för 

planeringen av civilt försvar. En viktig del som lyfts fram av de intervjuade är att den 

utbildning som länsstyrelsen genomför också ska påvisa den egennytta som utbildningen 

medför.  

”Det finns ett gigantiskt kunskapsbehov, vi försöker att hitta ambassadörer som är kunniga som kan föra ned det 

här till lokal nivå, som förmedla det här till kommunerna som kan föra ned det här till förvaltningarna som kan 

ta ner det till verksamheterna.” – Veikko Kekki, Risk- och säkerhetshandläggare, Länsstyrelsen i Värmland. 

Förståelse 
De båda intervjuade trycker på att ska de lyckas med kunskapsuppbyggnaden inom länet 

krävs en förståelse för de olika aktörernas skiftande förutsättningar och Länsstyrelsen har 

anpassat sina utbildningstillfällen både geografiskt och tidsmässigt för att det ska skapas 

förutsättningar för att alla aktörer ska ges möjlighet att ta del av denna kunskapsuppbyggnad. 

”[…] nyfikenheten är jättelik och väldigt många engagerar sig och tycker att det här är väsentligt men nästa 

steg med att börja med konkret arbete kommer att kräva omdisposition av resurser både i fråga om personal och 

pengar, det kommer att ta tid att växla om.” – Leif Gustavsson, Beredskapsdirektör, Länsstyrelsen i Värmland.  

Intern legitimitet 
De intervjuade säger att ska de skapa förutsättningar för samverkan är det av stor vikt att 

skapa en helhetsförståelse för omfattningen av planering av civilt försvar. Det är inte ett 

projektarbete med ett tydligt slut utan ett arbete som kommer att finnas med och fortsätta att 

utvecklas. För att få med sig aktörerna är det viktigt att skapa denna insikt och ge dem en 

helhetsförståelse. 
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”Men det blir en annan den dagen som man förstår omfattningen av det, att det inte är något man gör med 

vänster hand vid ett tillfälle utan det är ett långsiktigt arbete som måste ha uthållighet.”  – Leif Gustavsson, 

Beredskapsdirektör, Länsstyrelsen i Värmland. 

Åtagande 
De åtaganden som de intervjuade lyfter upp är främst åtaganden som länsstyrelsen har 

gentemot de övriga länsstyrelserna i Sverige respektive det samarbete som genomförs mellan 

de fyra NOST-länen och MR V. 

4.4.4 Förmåga till gemensam handling 
Utifrån tidigare operationalisering utgörs Förmåga till gemensam handling av de fyra 

faktorerna processuella och institutionella strukturer, ledarskap, kunskap och resurser. 

Arbetet med planering av civilt försvar har inte pågått tillräckligt länge för att det ska finnas 

tydliga delar av förmåga till gemensam handling utifrån denna studies teoribildning. 

Länsstyrelsens arbete inom planering av civilt försvar bygger på den existerande 

krissamverkan som finns inom länet. Genom att lyfta upp totalförsvarsfrågor på agendan i 

dessa samverkansstrukturer så kommer processen att påskyndas.  

Processuella och institutionella strukturer 
Veikko Kekki säger att den regionala övning som genomfördes 2017 handlade om ledning 

och samverkan generellt och det övergripande målet för länsstyrelsen är att kunna delta 

tillsammans med kommunerna i totaförsvarsövning 2020. 

”Vi inriktar civilt försvar i Värmland i den takt och med de prioriteringarna som vi får direktiv om och som vi 

tycker att man ska ta i och vi ska sen verka för maximal effekt av det.” – Veikko Kekki, Risk- och 

säkerhetshandläggare, Länsstyrelsen i Värmland. 

Ledarskap 
De intervjuade säger att det idag inte finns någon specifik uppföljning avseende planering av 

civilt försvar utan uppföljningen genomförs inom den normala uppföljningen av arbetet vid 

länsstyrelsen.  

4.5 Örebro län 

4.5.1 Systemkontext 
Utifrån tidigare operationalisering utgörs systemkontexten av styrning från centrala 

myndigheter och politisk nivå, gällande lagar och förordningar, de grundsyner som är 

framtagna på nationell och högre regional nivå samt pådrivare.  
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Styrning 
De intervjuade lyfter fram många olika styrdokument som påverkar planeringen av civilt 

försvar, bland annat försvarsbeslut, regleringsbrev samt försvarsberedningens senaste rapport 

Motståndskraft74. Samtliga intervjuade upplever dock en avsaknad av tydlig styrning som 

pekar ut riktningen i planeringsarbetet, vilket upplevs som utmanande. 

”[…] vad är det de vill att vi ska planera för, exakt och på vilket sätt, hur ska det se ut, ska det vara likadant i 

hela Sverige eller ska vi bara hitta på själva hur vi vill göra det här, hur ska vi åstadkomma det här.” – Tiina 

Johansson, Beredskapsdirektör, Örebro län. 

De intervjuade upplever att det saknas tydlig styrning från sektorsansvariga myndigheter 

avseende hur arbetet ska genomföras inom respektive sakområde samt hur arbetet mellan 

sektorsansvariga och områdesansvariga myndigheter ska fördelas. 

Lagar och förordningar 
De intervjuade vid länsstyrelsen i Örebro län är medvetna om att det finns många lagar som 

styr totalförsvaret och därigenom civilt försvar. De nämner också att det finns förordningar 

som styr länsstyrelsens verksamhet under fred och höjd beredskap. De har genomfört ett 

arbete med att genomlysa vilka lagar som gäller vid höjd beredskap och sedan spridit detta 

ansvar inom länsstyrelsens olika avdelningar.  

Grundsyner 
De intervjuade vid Länsstyrelsen i Örebro län anger både nationell och högre regional 

grundsyn som styrdokument för planering av civilt försvar. Utifrån dessa dokument har 

Länsstyrelsen i Örebro län utarbetat en regional grundsyn75 med prioriteringar i syfte att 

tydliggöra upplevd avsaknad av styrning. Denna grundsyn kommer att ligga till grund för den 

fortsatta planeringen av civilt försvar inom länet. 

 ”Det är väldigt lätt att bli bekväm och bara sitta och vänta. Har de inte sagt att vi ska göra något så gör vi väl 

inget så länge, men det duger inte! ”– Tiina Johansson, Beredskapsdirektör, Örebro län. 

Pådrivare 
De intervjuade upplever att de har ett tydligt stöd från länsledningen i arbetet med planering 

av civilt försvar. Landshövdingen kommer att genomföra en paneldiskussion under våren 

2018 tillsammans med bland annat chefen för MR V om totalförsvar i samband med ett 

                                                           
74 Försvarsberedningen. (2017). Ds 2017:66 Motståndskraft - Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av 

det civila försvaret 2021-2025. Stockholm: Regeringskansliet. 

 
75 Länsstyrelsen i Örebro län. (2018). Regional grundsyn för totalförsvaret i Örebro län. Örebro: Länsstyrelsen i 

Örebro län. 
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strategiskt samtal där alla kommuner och regionala aktörer är inbjudna. I samband med detta 

strategiska samtal så kommer den regionala grundsynen att presenteras och då tydligt bli ett 

incitament för den fortsatta planeringen av civilt försvar i Örebro län. 

4.5.2 Principiellt engagemang 
Utifrån tidigare operationalisering utgörs Principiellt engagemang av de fyra faktorerna 

upptäcka, definiera, övervägande och fastställa.  

Upptäcka 
De intervjuade lyfter fram behovet av att medvetandegöra planeringen av civilt försvar bland 

alla aktörer som finns inom länet. Arbetet har till stor del varit fokuserat på att ta fram den 

regionala grundsynen, som ett steg i det interna kunskapsbyggandet, och denna ska nu börja 

implementeras ute bland kommuner och övriga aktörer. 

En tydlig brist som lyfts fram vid intervjuerna är avsaknad av styrning avseende planering 

med näringslivet, detta har fått till följd att denna del av planeringen inte har påbörjats inom 

länet. Inom länsstyrelsen pågår det en diskussion om att bjuda in näringslivet till en 

informationsträff om civilt försvar. 

Definiera 
De intervjuade beskriver att den regionala grundsynen som har arbetats fram vid 

Länsstyrelsen i Örebro län kommer att användas som likriktningsdokument vid planeringen 

av civilt försvar inom länet. 

”Jag kände att man ville prioritera den regionala grundsynen för att det skulle bli tydligt för alla andra och 

minska risken att vi har 12 kommuner som sticker åt olika håll, vilket de kan göra.” – Anton Landenmark, 

Handläggare krisberedskap, Örebro län 

Övervägande 
De intervjuade lyfte fram det goda samverkansklimatet som finns mellan de olika aktörerna 

inom länet i krisberedskapsarbetet som en viktig del i det fortsatta arbetet med planeringen av 

civilt försvar. De upplever också att de har en bra kontakt med centrala myndigheter.   

Fastställande 
De intervjuade beskriver att planeringsarbetet som genomförs sker inom begreppet regionalt 

särskilt samhällsviktig verksamhet, och detta arbete genomförs inom olika sektorer utifrån de 

sju prioriterade områden som Försvarsmakten har pekat ut. De sektorer som är påbörjade är 

elförsörjning, hälso- och sjukvård samt livsmedelsförsörjning. Detta arbete genomförs utifrån 

de existerande samverkansformer som finns inom krisberedskapsplaneringen.  
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”Vi måste veta vad som är absolut viktigast och där måste vi lägga våra resurser i ett första skede, men det är 

otroligt resurskrävande för att förstå ett nytt område […]”– Annica Hjalmarsson, Handläggare krisberedskap, 

Örebro län 

4.5.3 Delad motivation 
Utifrån tidigare operationalisering utgörs Delad motivation av de fyra faktorerna ömsesidigt 

förtroende, förståelse, intern legitimitet och åtagande.  

Ömsesidigt förtroende 
De intervjuade vid länsstyrelsen i Örebro län har genomfört utbildning i säkerhetsskydd och 

kommer att genomföra länsgemensam totalförsvarsutbildning där tre representanter från 

länsstyrelsen åker ut till kommunerna under hösten och genomför denna utbildning. De 

intervjuade är tydliga med att det är viktigt att de genomför utbildningen och inte någon 

konsult, då det är länsstyrelsen som ska samordna verksamheten vid höjd beredskap och 

genom utbildningen skapar de ett ömsesidigt förtroende med aktörerna. 

Förståelse 
Förståelsen för kommunernas knappa resurser finns hos de intervjuade och de upplever att det 

är en utmaning att få till planering av civilt försvar i deras planer. 

”Vi ska stötta dem så att de har så mycket självhjälp så att de kan komma igång. Det är en pedagogisk utmaning 

helt klart.” – Tiina Johansson, Beredskapsdirektör, Örebro län. 

Intern legitimitet 
De intervjuade upplever att det finns en acceptans ute bland de olika aktörerna för planering 

av civilt försvar, men det kanske blir en annan uppfattning när aktörerna får klart för sig vilka 

krav som ställs på dem. 

Åtagande 
De åtaganden som de intervjuade lyfter upp är främst åtaganden som länsstyrelsen har 

gentemot de övriga länsstyrelserna i Sverige respektive det samarbete som genomförs mellan 

de fyra NOST-länen och MR V. 

4.5.4 Förmåga till gemensam handling 
Utifrån tidigare operationalisering utgörs Förmåga till gemensam handling av de fyra 

faktorerna processuella och institutionella strukturer, ledarskap, kunskap och resurser. 

Arbetet med planering av civilt försvar har inte pågått tillräckligt länge för att det ska finnas 

tydliga delar av förmåga till gemensam handling utifrån denna studies teoribildning.  
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Processuella och institutionella strukturer 
De intervjuade beskriver att det inom de existerande samverkansformerna för krisberedskap 

sker en samordning av verksamheten mellan länsstyrelsen och kommunerna, till exempel 

finns ett metodstöd för risk och sårbarhetsanalyser där respektive kommun endast behöver 

fylla i sina egna delar.  
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5 Jämförande analys mellan länsstyrelserna 
Den jämförande analysen genomförs utifrån den operationalisering av teorin som har 

beskrivits i kapitel 2. Respektive tema analyseras och likheter och skillnader mellan 

länsstyrelserna presenteras utifrån tabell 5 som har beskrivits i kapitel 3. Vid denna jämförelse 

av länsstyrelserna används de värdeord som har tagits fram i den induktiva analysen av 

respektive intervjuunderlag som ett medel för att sammanfatta resultatet. 

5.1 Systemkontext 
De värdeord som kommer fram i den induktiva analysen av temat systemkontext är brist och 

samverkan. 

Systemkontexten är densamma för samtliga länsstyrelser, då det är samma styrdokument, 

lagar, förordningar samt nationell och högre regional grundsyn som gäller för samtliga 

undersökta länsstyrelser. Utifrån de svar de intervjuade har lämnat kan det konstateras att det 

råder stora skillnader mellan hur dessa fyra länsstyrelser uppfattar styrningen, allt från tydlig 

till otydlig. Det finns dock ett område där det är stora likheter mellan de fyra länsstyrelserna 

och det är bristen på en sammanhållen planeringsprocess på nationell nivå. 

5.1.1 21 länsstyrelser 
Det finns 21 länsstyrelser i Sverige och dessa har ett antal olika arbetsgrupper som samverkar 

om planering av civilt försvar, vilket har framkommit i samband med intervjuerna vid de 

undersökta länsstyrelserna. Det finns bland annat en länsrådsgrupp och ett civilt 

försvarsnätverk som hanterar planering av civilt försvar mellan de olika länsstyrelserna och 

där en, eller en grupp av, länsstyrelser utreder någon fråga och sedan delar med sig av deras 

resultat till övriga länsstyrelser. Ett arbete som flera av de intervjuade lyfter fram är det 

länsstyrelsegemensamma dokumentet ”Länsstyrelsernas gemensamma mål och inriktning för 

totalförsvar 2018 – 2020.” som bereds mellan de 21 länsstyrelserna och kommer att fastställas 

innan sommaren. Vid respektive länsstyrelse jobbar en eller kanske två handläggare med 

planering av civilt försvar, detta innebär att det blir naturligt att dessa cirka 40 stycken 

handläggare samverkar med varandra. 

5.1.2 NOST-länen 
NOST-länen är de län som finns inom MR V område. De fyra länsstyrelserna och MR V har 

med ett gemensamt arbete påbörjat planeringen av totalförsvaret inom området. Det finns 

genom detta en naturlig samverkan avseende planering av civilt försvar mellan de fyra 

länsstyrelserna, vilket innebär att det sker samverkan som avhandlar planering av civilt 

försvar regelbundet. Det tydligaste exemplet på detta gemensamma arbete mellan de fyra 



39 
 

länsstyrelserna och MRV är den Högre regionala grundsyn som fastställdes i juni 2017. Syftet 

med detta dokument är att utgöra ett stöd och vägledning till regionala aktörer i 

grundläggande arbete under perioden 2017 – 2020. Den högre regionala grundsynen ska 

också utgöra utgångspunkter och stöd för de länsvisa grundsynerna.76 

Örebro län har arbetat fram en regional grundsyn77 som ett led att göra styrningarna tydligare 

inom länet. De övriga länsstyrelserna håller på att arbeta med deras respektive regionala 

grundsyn och har kommit olika långt i detta arbete. 

5.2 Principiellt engagemang 
De värdeord som kommer fram i den induktiva analysen av temat Principiellt engagemang är, 

kunskapsuppbyggande, medvetandegöra och brister. 

Det finns likheter i de fyra länsstyrelsernas arbete med information och 

kunskapsuppbyggande avseende planering av civilt försvar. Alla fyra länsstyrelser ser ett 

tydligt behov av att medvetandegöra och höja kunskapsnivån vid länsstyrelserna internt. Två 

länsstyrelser, Halland och Värmland, har tydligt kommit igång med kompetenshöjande 

utbildning bland kommuner och landsting, medan en länsstyrelse, Västra Götaland, har 

genomfört information till cirka 40 stycken av de 49 kommunerna inom länet och då tryckt på 

lagkraven som är kopplat till kommunernas ansvar vid planeringen av civilt försvar. 

Länsstyrelsen i Örebro län har med sin regionala grundsyn främst genomfört 

kunskapsuppbyggnad internt och kommer under hösten att påbörja kunskapsuppbyggande 

stöd till kommunerna. 

Det råder stora likheter mellan länsstyrelserna avseende två brister som tas upp. Den första 

är avsaknaden av en kommunöverenskommelse mellan MSB och SKL, där uppgifterna med 

planering av civilt försvar blir ett statligt uppdrag till kommunerna. Denna överenskommelse 

är på gång att beslutas om under 2018. Den andra delen är utmaningen med att teckna avtal 

med näringslivet. Alla de fyra länsstyrelserna ser ett problem med hur de ska närma sig 

näringslivet på regional nivå. De efterlyser en nationell styrning där sektorsansvariga 

myndigheter har uppgift att teckna branschöverenskommelser inom sina respektive områden, 

där de områdesansvariga myndigheterna sedan kan ta över och göra arbetet på regional och 

lokal nivå. 

                                                           
76 Länsstyrelserna i Hallands, Värmlands, Västra Götalands och Örebro län; Försvarsmakten. (2017). Högre 

regional grundsyn 2017-2020, sid 3. 
77 Länsstyrelsen i Örebro län. (2018). Regional grundsyn för totalförsvaret i Örebro län. Örebro: Länsstyrelsen i 

Örebro län. 
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5.3 Delad motivation 
De värdeord som kommer fram i den induktiva analysen av temat delad motivation är, 

förutsättningar, ledarskap och helhetsförståelse. 

Det råder stora likheter mellan de fyra länsstyrelserna avseende förståelsen för lokala 

aktörers behov och förutsättningar. En viktig del som alla länsstyrelser lyfter upp är 

ledarskapet och att skapa ömsesidigt förtroende mellan länsstyrelsen och de berörda 

aktörerna. Däremot råder det stora skillnader i hur de fyra länsstyrelserna bedriver 

verksamhet för att skapa legitimitet, gränsöverskridande åtaganden och helhetsförståelse. 

Länsstyrelsen i Halland använder det regionala rådet och tar gemensamma inriktningsbeslut i 

detta. Utöver detta så genomför de utbildning med de lokala aktörerna. Länsstyrelsen i Västra 

Götaland håller på att ta fram ett brett utbud av utbildningar och övningar som kommunerna 

ska få välja ur. Ett tydligt inslag i dessa utbildningar är vilka lagkrav som åligger 

kommunerna. Länsstyrelsen i Värmland har en tydlig kundfokuserad övnings- och 

utbildningsplan där man inte bara anpassar innehållet utan även tider och platser utifrån 

kommunernas möjligheter och behov. Länsstyrelsen i Örebro har i sin regionala grundsyn 

prioriterat och inriktat arbetet inom länet. Denna grundsyn kommer utgöra stommen i den 

utbildning som de avser påbörja under hösten 2018. 

5.4 Förmåga till gemensam handling 
Det värdeord som kommer fram i den induktiva analysen av temat förmåga till gemensam 

handling är, samordning. 

Arbetet med planering av civilt försvar har inte pågått tillräckligt länge för att det ska finnas 

tydliga delar av förmåga till gemensam handling utifrån denna studies teoribildning. Däremot 

så råder det stora likheter mellan de fyra länsstyrelserna avseende hur de ser att planeringen 

av civilt försvar ska bygga på den samordning som den existerande krisberedskapsplaneringen 

utgör samt att den naturligt ska ingå i den ordinarie verksamheten vid alla avdelningar inom 

respektive länsstyrelse. 

5.5 Slutsatser 

5.5.1 Slutsatser utifrån det empiriska materialet.  

Systemkontext 
Hur uppfattar länsstyrelserna styrningen för planering av civilt försvar? 

Utifrån de svar de intervjuade har lämnat kan det konstateras att det råder stora skillnader 

mellan hur dessa fyra länsstyrelser uppfattar styrningen, allt från tydliga till otydliga. Det 
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finns dock ett område där det är stora likheter mellan de fyra länsstyrelserna och det är att 

det behövs en sammanhållen planeringsprocess på nationell nivå.  

Vår uppfattning är att skälet till att det råder stora skillnader mellan hur länsstyrelserna 

uppfattar styrningen är kopplat till institutionell kompetens och tidigare personliga 

erfarenheter. Dessa olika förutsättningar får till följd att respektive länsstyrelse väljer att 

angripa planeringen av civilt försvar på olika sätt.  

Avsaknaden av en sammanhållen planeringsprocess på nationell nivå gör att respektive 

länsstyrelse kan genomföra planering av civilt försvar på olika sätt. Detta får till följd att det 

eventuellt kan finnas 21 stycken olika angreppssätt avseende planering av civilt försvar. Detta 

kan medföra att det i ett senare skede kan bli svårt från central nivå att samordna och fördela 

ekonomiska medel. 

Vi ser inte att bristen som länsstyrelserna lyfter fram i systemkontexten är ett behov av 

centralstyrning i en teoretisk mening78 utan är ett behov av mer tydlig central styrning för att 

de ska kunna genomför sitt samverkansarbete med de lokala och regionala aktörerna. Detta 

kan jämföras med det statsvetenskapliga begreppet Metagovernance.79 

Principiellt engagemang 
Hur förhåller sig länsstyrelserna till aktörerna och deras förutsättningar vid planering av 

civilt försvar? 

Det finns likheter i de fyra länsstyrelsernas arbete med information och 

kunskapsuppbyggande avseende planering av civilt försvar. Alla fyra länsstyrelser ser ett 

tydligt behov av att medvetandegöra och höja kunskapsnivån vid länsstyrelserna internt och 

hos de regionala och lokala aktörerna.  

Det råder stora likheter mellan länsstyrelserna avseende två brister som tas upp, dels 

kommunöverenskommelsen mellan MSB och SKL samt tydlig styrning avseende 

sektorsansvariga myndigheters roll mot näringslivet. 

                                                           
78 Utifrån förhållandet centralstyrning – interaktiv samhällsstyrning. 
79 Sørensen, E. (2006). Metagovernance The Changing Role of Politicians in Processes of Democratic 

Governance. American Review of Public Administration Volume 36 Number 1, 98-114. Sørensen definierar 

Metagovernance bland annat som att det representerar en alternativ form av styrning som inte bygger på direkt 

och detaljerad hierarkisk kontroll utan på ett flertal indirekta sätt att påverka eller samordna verksamhet hos 

självstyrande aktörer. 

 

 



42 
 

Avsaknaden av dessa styrningar innebär att länsstyrelserna inte har tydliga verktyg till att 

driva på och kunna ställa krav på planeringen av civilt försvar hos de regionala och lokala 

aktörerna.  

Vår uppfattning är att avsaknaden av dessa styrningar kan leda till att planeringen av civilt 

försvar inte kommer att genomföras i den takt och med den ambition som regeringen uttalat 

samt att ambitionen kommer att skilja mellan olika kommuner och landsting inom Sverige. 

Delad motivation 
Hur skapar länsstyrelserna acceptans och gränsöverskridande samarbete mellan aktörerna 

vid planering av civilt försvar? 

Det råder stora likheter mellan de fyra länsstyrelserna avseende förståelsen för lokala 

aktörers behov och förutsättningar. Däremot råder det stora skillnader i hur de fyra 

länsstyrelserna bedriver verksamhet för att skapa legitimitet och gränsöverskridande 

åtaganden.  

Hallands län har en väl fungerande krissamverkan och välövad krisorganisation tack vare att 

de är ett kärnkraftslän, vilket innebär att frågor avseende planering av civilt försvar hanteras 

inom detta samverkansorgan. I Västra Götalands län bedrivs information till kommunerna och 

man är tydlig med vilka lagkrav som gäller. Vi ser att länets storlek, 49 stycken kommuner, 

begränsar länsstyrelsens möjlighet att anpassa och erbjuda utbildning till de olika 

kommunerna utifrån deras behov. Länsstyrelsen i Värmlands län har fokuserat på att erbjuda 

och genomföra utbildning till de olika aktörerna inom länet. Detta har inneburit att de har 

skapat förutsättningar för intern legitimitet. Länsstyrelsen i Örebro län har genom sin 

regionala grundsyn inriktat och prioriterat den kommande planeringen inom länet.  

Vi ser att på grund av avsaknaden av tydlig nationell styrning så kan länsstyrelserna välj olika 

sätt att angripa planeringen av civilt försvar. Vi kan inte uttala sig om vilket av de olika 

angreppssätten som är bättre än det andra utan kan bara konstatera att det finns olika 

angreppssätt. Vi ser dock en fördel med att de olika länsstyrelserna har valt att utveckla olika 

delar då de inom NOST-samarbetet delger sina arbeten till varandra och på detta sätt hjälper 

och utvecklar varandra. 

Förmåga till gemensam handling 
Skapas gemensamt resultat mellan länsstyrelserna och aktörerna vid planeringen av civilt 

försvar? 
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Arbetet med planering av civilt försvar har inte pågått tillräckligt länge för att det ska finnas 

tydliga delar av förmåga till gemensam handling utifrån denna studies teoribildning. Däremot 

så råder det stora likheter mellan de fyra länsstyrelserna avseende hur de ser att planeringen 

av civilt försvar ska bygga på den existerande krisberedskapsplaneringen samt att den 

naturligt ska ingå i den ordinarie verksamheten vid alla avdelningar inom respektive 

länsstyrelse. 

Planeringen av civilt försvar är dels en del i Sveriges totalförsvarsplanering och även en del i 

respektive läns krisberedskapsplanering. Detta innebär att det finns fungerande 

samverkansmetoder inom respektive län som berör krisberedskapsplanering. Att planeringen 

av civilt försvar ska inkluderas i denna samverkan är tydlig från alla fyra länsstyrelser. 

5.5.2 Slutsatser om ramverket ”An Integrative Framework for Collaborative 
Governance” 

Ramverket är användbart som analysmodell avseende samverkan vid planering av civilt 

försvar. Vikten av att systemkontexten är tydlig och allomfattande påvisas i denna studie. De 

brister som de fyra länsstyrelserna lyfter fram är en tydlig målbild, en sammanhållen 

planeringsprocess på nationell nivå, en kommunöverenskommelse mellan MSB och SKL 

samt överenskommelser mellan sektorsansvariga myndigheter och branschorganisationer 

inom näringslivet. Alla dessa brister är tydliga exempel på delar i systemkontexten och de 

påverkar länsstyrelsernas fortsatta planering på ett tydligt sätt. 

Teorimodellen lyfter upp behovet av att det finns pådrivare som initierar samverkan inom 

samverkansdynamiken. Denna studie har sett en tydlig pådrivare hos samtliga länsstyrelser 

och det är att länsledningarna har prioriterat planering av civilt försvar. 

Planering av civilt försvar är i sin linda på länsstyrelsenivå vilket visar sig då stora delar av 

intervjumaterialet kan kopplas till principiellt engagemang och delad motivation. 

Intervjumaterialet påvisar inte några tydliga förmågor till gemensam handling avseende 

planering av civilt försvar eftersom länsstyrelserna inte har kommit så långt i planeringen. Det 

resultat som studien påvisar i förmåga till gemensam handling kopplar vi till den redan 

existerande krisberedskapssamverkan som respektive länsstyrelse har med regionala och 

lokala aktörer.  
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6 Sammanfattning 

6.1 Sammanfattande slutsatser 

Planering av civilt försvar har återupptagits med ny styrning vilket innebär att det nu är en 

verksamhet och inte det gamla civilförsvaret som skall återskapas. Denna styrning innebär att 

på regional nivå ska länsstyrelserna samverka med bland annat bevakningsansvariga och 

sektorsansvariga myndigheter, kommuner, landsting, näringslivet och frivilliga organisationer 

avseende planeringen av civilt försvar.  

Denna studie har analyserat fyra länsstyrelsers arbete med planering av civilt försvar i ett 

samverkansperspektiv med stöd av ett ramverk som är framtaget ur collaborative governance. 

Den övergripande frågeställning som denna studie svarar på är: 

- Vilka likheter och skillnader finns mellan länsstyrelsernas planering av civilt försvar? 

De detaljfrågor som studien svarar på är: 

- Hur uppfattar länsstyrelserna styrningen för planering av civilt försvar? 

- Hur förhåller sig länsstyrelserna till aktörerna och deras förutsättningar vid planering 

av civilt försvar? 

- Hur skapar länsstyrelserna acceptans och gränsöverskridande samarbete mellan 

aktörerna vid planering av civilt försvar? 

- Skapas gemensamt resultat mellan länsstyrelserna och aktörerna vid planeringen av 

civilt försvar? 

Hur uppfattar länsstyrelserna styrningen för planering av civilt försvar? 

Det råder stora skillnader mellan hur dessa fyra länsstyrelser uppfattar styrningarna, allt från 

tydliga till otydliga. Det finns dock ett område där det är stora likheter mellan de fyra 

länsstyrelserna och det är att det behövs en sammanhållen planeringsprocess på nationell nivå. 

Hur förhåller sig länsstyrelserna till aktörerna och deras förutsättningar vid planering av 

civilt försvar? 

Det finns likheter i de fyra länsstyrelsernas arbete med information och 

kunskapsuppbyggande avseende planering av civilt försvar. Alla fyra länsstyrelser ser ett 

tydligt behov av att medvetandegöra och höja kunskapsnivån vid länsstyrelserna internt och 

hos de regionala och lokala aktörerna. 
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Det råder stora likheter mellan länsstyrelserna avseende två brister som tas upp, dels 

kommunöverenskommelsen mellan MSB och SKL samt tydliga styrningar avseende 

sektorsansvariga myndigheters roll mot näringslivet. 

Hur skapar länsstyrelserna acceptans och gränsöverskridande samarbete mellan aktörerna 

vid planering av civilt försvar? 

Det råder stora likheter mellan de fyra länsstyrelserna avseende förståelsen för lokala 

aktörers behov och förutsättningar. Däremot råder det stora skillnader i hur de fyra 

länsstyrelserna bedriver verksamhet för att skapa legitimitet och gränsöverskridande 

åtaganden.  

Skapas gemensamt resultat mellan länsstyrelserna och aktörerna vid planeringen av civilt 

försvar? 

Arbetet med planering av civilt försvar har inte pågått tillräckligt länge för att det ska finnas 

tydliga delar av förmåga till gemensam handling utifrån denna studies teoribildning. Däremot 

så råder det stora likheter mellan de fyra länsstyrelserna avseende hur de ser att planeringen 

av civilt försvar ska bygga på den existerande krisberedskapsplaneringen samt att den ska 

ingå i den ordinarie verksamheten vid alla avdelningar inom respektive länsstyrelse. 

Studien visar att ramverket för teorin, collaborative governance, är användbar som 

analysmodell avseende samverkan vid planering av civilt försvar. 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 
Planering av totalförsvar har påbörjats inom Sverige efter att detta har varit vilande i 20 år. Då 

planeringen av totalförsvar är i en inledande fas finns det många olika forskningsområden att 

fördjupa sig inom.  

Ett område att studera är planering av totalförsvar på samtliga nivåer inom Sverige. Detta 

innebär att man studerar den centrala styrningen från regering och riksdag samt de centrala 

myndigheterna och hur denna styrning omsätts och effektueras på regional och lokal nivå. 

Denna studie kan genomföras utifrån teorin Metagovernance. 

Ett annat område som är intressant att fördjupa studierna inom är regional totalförsvars-

planering med fokus på samverkan mellan Försvarsmakten och en eller flera länsstyrelser.  

Avslutningsvis kan en jämförande studie genomföras i ett nordiskt perspektiv där främst 

planering av civilt försvar studeras utifrån de olika ländernas politiska ställningstaganden, där 

Norge och Danmark är Natomedlemmar medan Finland och Sverige är medlemmar i EU.   
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Bilaga A Ord- och begreppsförklaringar 

Totalförsvar 

Totalförsvar är verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvar består 

av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). 80 

Civilt försvar 

”Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt 

för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs. Det civila försvaret är därmed inte 

en organisation. Verksamheten bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata 

företag och frivilligorganisationer. Det avser skydd av befolkningen, säkerställande av 

samhällsviktiga funktioner och övriga samhällets stöd till Försvarsmakten.”81 

Höjd beredskap 

Regeringen kan besluta om höjd beredskap om Sverige är i krigsfara eller att det är krig 

utanför Sveriges gränser. Beslutet om höjd beredskap kan omfatta del av landet eller en viss 

verksamhet. Vid höjd beredskap skall kommuner och landsting vidta särskilda åtgärder som är 

nödvändiga för att kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret. Även enskilda 

organisationer och företag som enligt överenskommelse eller på annan grund är skyldiga att 

fortsätta sin verksamhet i krig skall vidta särskilda åtgärder för att kunna fullgöra dessa 

skyldigheter.82 

Ansvars-, närhet- och likhetsprincipen 

Det svenska systemet för samhällsskydd och beredskap regleras av ansvars-, närhets- och 

likhetsprincipen.  

”Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer 

också har motsvarande ansvar vid en störning i samhället.”83  

”Närhetsprincipen innebär att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av de som 

är närmast berörda och ansvariga.”84 

                                                           
80 SFS. (1992). 1992:1403 Lag om totalförsvar och höjd beredskap. Stockholm: Försvarsdepartementet. 
81 Försvarsdepartementet. (2015). 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning Sveriges försvar 2016 - 2020. 

Stockholm: Regeringen, sid 104 
82 SFS. (1992). 1992:1403 Lag om totalförsvar och höjd beredskap. Stockholm: Försvarsdepartementet. 
83 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (2017). Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid 

samhällsstörningar. Stockholm: Advant Produktionsbyrå, sid 24 
84 I Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (2017). Gemensamma grunder för samverkan och ledning 

vid samhällsstörningar. Stockholm: Advant Produktionsbyrå, sid 24 
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 ”Likhetsprincipen innebär att aktörer inte ska göra större förändringar i organisationen än vad 

situationen kräver. Verksamheten under samhällsstörningar ska alltså fungera som vid 

normala förhållanden, så långt det är möjligt.”85 

Kommunalt självstyre 

Kommunal självstyrelse innebär att kommunerna sköter lokala eller regionala frågor, De har 

stor handlingsfrihet. Självstyrelsen utövas av beslutande församlingar. De utses genom 

allmänna val och företräder den lokala befolkningen.86 

Bevakningsansvariga myndigheter 

De myndigheter som har ett särskilt ansvar att beakta totalförsvarets krav i sin planering. 

Dessa myndigheter är: Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Livsmedelsverket, 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post- och telestyrelsen, Statens 

energimyndighet, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Statens energimyndighet, Trafikverket, 

Transportstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Kustbevakningen, Polismyndigheten, 

Socialstyrelsen, Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt, Strålsäkerhets- 

myndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Finansinspektionen, Försäkringskassan, 

Pensionsmyndigheten, Riksgäldskontoret, Skatteverket, Länsstyrelserna, Migrationsverket, 

Socialstyrelsen87 

Sektorsansvariga myndigheter 

Vissa av de bevakningsansvariga myndigheterna är också sektorsansvariga myndigheter. De 

har ett ansvar att inom en sektor ansvara för planeringen av sektorn vid kris och höjd 

beredskap. Försvarsberedningen beskriver i Motståndskraft att de bedömer att cirka 20 

stycken sektorsansvariga myndigheter kommer att behövas.88 

                                                           
85 I Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (2017). Gemensamma grunder för samverkan och ledning 

vid samhällsstörningar. Stockholm: Advant Produktionsbyrå, sid 26 
86 Sveriges kommuner och landsting. (den 23 maj 2018). Sveriges kommuner och landsting. Hämtat från 

Demokrati, ledning, styrning: 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenoc

hlandstinget.380.html den 23 maj 2018 
87 SFS. (2015). 2015:1052 Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid 

höjd beredskap. Stockholm: Justitiedepartementet. 
88 Försvarsberedningen. (2017). Ds 2017:66 Motståndskraft - Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av 

det civila försvaret 2021-2025. Stockholm: Regeringskansliet. 
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Samverkan 

Enligt MSB definieras samverkan som ”en funktion som, genom att aktörer kommer överens, 

åstadkommer inriktning och samordning av tillgängliga resurser.”89 

Geografiskt områdesansvar 

Geografiskt områdesansvar är en viktig del i krisberedskapen. Kommunerna har geografiskt 

områdesansvar för kommunen och ska verka för att samordna de krishanteringsåtgärder som 

vidtas vid en extraordinär händelse. Länsstyrelsen har det geografiska områdesansvaret i länet 

och ska vara en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer och nationell nivå. 

Länsstyrelsen ansvarar för att en samlad regional lägesbild sammanställs vid en kris, skapa 

nödvändig samordning mellan länsstyrelsen och berörda aktörer inom och utom länet samt 

upprätta regionala risk- och sårbarhetsanalyser. Länsstyrelsen skall också, efter beslut av 

regeringen, prioritera och inrikta statliga och internationella resurser som ställs till förfogande. 

Regeringen har det geografiska områdesansvaret nationellt. Regeringen ska bland annat svara 

för den övergripande samordningen, prioriteringen och inriktningen av samhällets 

krisberedskap. Delar av det operativa ansvaret har regeringen delegerat till olika myndigheter. 

Det geografiska områdesansvaret har därför olika villkor på olika nivåer, på lokal och 

nationell nivå är det en politisk dimension, medan länsstyrelsernas ansvar på regionalnivå är 

en fördelning av regeringens ansvar. Det politiska ansvaret för länsstyrelsernas åtgärder är 

regeringens.90 

  

                                                           
89 I Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (2017). Gemensamma grunder för samverkan och ledning 

vid samhällsstörningar. Stockholm: Advant Produktionsbyrå, sid 207 
90 I Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (2017). Gemensamma grunder för samverkan och ledning 

vid samhällsstörningar. Stockholm: Advant Produktionsbyrå, sid 26 
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Bilaga B Länsbeskrivning 

Hallands län 

Hallands län består av 6 kommuner med sammanlagt 321 000 invånare. Större vägar i länet är 

E6 och Rv41. Större järnvägsnät i länet är Västkustbanan. Större hamnar finns i Halmstad, 

Falkenberg och Varberg samt att det finns en trafikflygplats i Halmstad91. Utmärkande för 

Hallands län är kärnkraftverket Ringhals som producerar 28 Twh el årligen92.  

Västra Götalands län 

Västra Götalands län består av 49 kommuner med sammanlagt 1 676 000 invånare, större 

vägar i länet är E20, E6, E45 och Rv40. Större järnvägsnät är Västkustbanan, Västra 

stambanan och Bohusbanan. Större hamnar finns i Göteborg, Uddevalla, Lysekil, Wallhamn 

och Strömstad. Det finns en större trafikflygplats, Landvetter93. Utmärkande för Västra 

Götalands län är den import och export som sker via Göteborgs hamn som årligen hanterar 41 

miljoner ton gods och 23,5 miljoner ton olja.94  

Värmlands län 

Värmlands län består av 12 kommuner med totalt 279 000 invånare, större vägar i länet är 

E18, E45, E16 och Rv26. Större järnvägsnät i länet är Värmlandsbanan. Större hamnar finns i 

Grums, Karlstad och Kristinehamn. Det finns trafikflygplatser i Karlstad, Hagfors och Torsby. 

Utmärkande för Värmlands län är landgränsen med gränsövergångar mot Norge.95  

Örebro län 

Örebro län består av 12 kommuner med totalt 295 000 invånare, större vägar i länet är E 18, 

E20, Rv50 och Rv51. Större järnvägsnät i länet är Västra stambanan, Mälarbanan, 

Värmlandsbanan och Bergslagsbanan. Det finns en trafikflygplats i Örebro.96 Utmärkande för 

Örebro län är Hallsbergs rangerbangård som är den största i Norden.97  

 

  

                                                           
91 Länsstyrelserna i Hallands, Värmlands, Västra Götalands och Örebro län; Försvarsmakten. (2017).  Högre 

regional grundsyn 2017-2020, sid 11 
92Vattenfall. (den 10 04 2018). Vattenfall. Hämtat från Produktion och driftläge: 

https://corporate.vattenfall.se/om-oss/var-verksamhet/var-elproduktion/ringhals/produktion-och-driftlage/ 
93 Länsstyrelserna i Hallands, Värmlands, Västra Götalands och Örebro län; Försvarsmakten. (2017). Högre 

regional grundsyn 2017-2020, sid 11 
94 Göteborgs hamn. (den 10 04 2018). Göteborgs hamn. Hämtat från Om Göteborgs hamn: 

https://www.goteborgshamn.se/om-hamnen/omgoteborgshamn/ 
95 Länsstyrelserna i Hallands, Värmlands, Västra Götalands och Örebro län; Försvarsmakten. (2017).  Högre 

regional grundsyn 2017-2020, sid 11 
96 Ibid, sid 12 
97 Trafikverket. (2014). Järnvägsplanbeskrivning, Dubbelspårsfunktion för Godsstråket genom Bergslagen, delen 

genom Hallsberg. Örebro: Trafikverket, sid 12 

https://corporate.vattenfall.se/om-oss/var-verksamhet/var-elproduktion/ringhals/produktion-och-driftlage/
https://www.goteborgshamn.se/om-hamnen/omgoteborgshamn/
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Bilaga C Analysmodell 

Analysmodell utvisande studiens fyra övergripande teman. Inom varje tema finns fyra 

faktorer med stödfrågor som utgör analysgrunden i studien. 

Systemkontext 

Hur uppfattar länsstyrelserna styrningarna för planering av civilt försvar? 

Styrningar 

 

Är den politiska 

styrningen tydlig? 

 

Sker uppdatering av 

styrdokument? 

Lagar och 

förordningar 

 

Är aktuella lagar 

tillräckliga och 

tydliga? 

Grundsyner 

 

Ger grundsynen stöd 

vid planering? 

 

Pådrivare 

 

Vilka pådrivare finns 

för att skapa 

samverkansdynamik

en? 

 

Principiellt engagemang 

Hur förhåller sig länsstyrelserna till aktörerna och deras förutsättningar? 

Upptäcka 

 

Finns det ett 

medvetande om olika 

aktörers intresse, 

problembilder och 

värden? 

Definiera 

 

Finns gemensamma 

begrepp och 

terminologi? 

 

Finns anpassade 

uppgifter till olika 

aktörer? 

Övervägande 

 

Är det ett öppet 

samtalsklimat 

mellan olika 

aktörer? 

 

Fastställande 

 

Finns gemensamma 

möten?  

 

Finns fastställda 

dagordningar? 

 

 

Delad motivation 

Hur skapar länsstyrelserna acceptans och gränsöverskridande samarbete mellan aktörerna vid 

planering av civilt försvar? 

Ömsesidigt 

förtroende 

 

Hur bedrivs arbetet 

mellan de olika 

aktörerna för att 

skapa ömsesidigt 

förtroende? 

 

Finns det ömsesidigt 

förtroende? 

Förståelse 

 

Finns det respekt för 

olika aktörers olika 

förutsättningar? 

 

Intern legitimitet 

 

Finns acceptans 

mellan aktörerna? 

Åtagande 

 

Finns det 

organisatoriskt 

gränsöverskridande i 

processen? 

 

Förmåga till gemensam handling 

Skapas gemensamt resultat mellan länsstyrelserna och aktörerna vid planeringen av civilt 

försvar? 

Processuella och 

institutionella 

strukturer 

 

Finns några speciella 

strukturer för 

planeringen? 

Ledarskap 

 

Hur ser ledarskapet 

ut i processen? 

 

Hur sker 

uppföljning? 

Kunskap 

 

Delas kunskap 

mellan aktörerna? 

 

Skapas ny kunskap? 

Resurser 

 

Vilka resurser finns? 

 

Hur fördelas 

resurserna? 
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Bilaga D Informationsbrev 

 

 

 

 

Hej 

Vi är två officerare från Skaraborgs regemente som läser en statsvetenskaplig uppdragsutbildning på 

kandidatnivå vid Karlstads universitet. Denna utbildning är ett led i att vi skall påbörja utbildning vid 

Försvarshögskolans högre officersprogram till hösten. 

Vi genomför just nu en studie som handlar om Länsstyrelsernas samverkansformer vid 

genomförandet av planering av civilt försvar. Studien bygger på intervjuer med ansvarig personal vid 

länsstyrelserna i Halland, Västra Götaland, Värmland och Örebro län.  

Exempel på frågor som kommer att diskuteras är: 

- Vilka styrdokument finns för planering av civilt försvar? 

- Vilken typ av aktörer som är aktuella i planeringen? 

- Vilka incitament har ni för att få aktörerna att delta i planeringen? 

- Vad händer med ett beslut om parterna i samverkan är oense? 

 

Intervjuerna kommer efter ditt godkännande att spelas in. Intervjun är frivillig och du kan när som 

helst avbryta intervjun. Intervjuunderlaget kommer att transkriberas och skickas till dig så att du har 

möjlighet att rätta till eventuella felaktigheter eller om något behöver förtydligas. Efter det att 

intervjuinspelningen är transkriberad kommer ljudfilen att raderas. Tag gärna kontakt med oss om du 

har några frågor eller funderingar. 

 

Jan-Åke Andersson 

jan-ake.andersson@mil.se 

070-673 50 11 

 

Joakim Sturesson 

joakim.sturesson@mil.se 

0768- 54 56 43 

  

mailto:jan-ake.andersson@mil.se
mailto:joakim.sturesson@mil.se
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Bilaga E Intervjuguide 

Inledning 

- Kort beskrivning om oss som genomför studien 

- Beskrivning av studiens syfte, vi ser en utmaning i länsstyrelsens roll som högsta 

civila totalförsvarsmyndighet vid höjd beredskap med de mandat som då tilldelas 

länsstyrelsen kontra förutsättningarna vid planeringen av civilt försvar innan höjd 

beredskap. 

- Informerat samtycke 

 

Intervjufrågor 

Systemkontext: 

Vilka styrdokument finns för planering av civilt försvar?  

- Vilka direkta uppgifter är ni tilldelade? 

- Vilka indirekta uppgifter ser du att detta innebär? 

- Finns det speciella direkta uppgifter till ert län i planeringen av civilt försvar? 

- Finns det speciella indirekta uppgifter kopplat till ert län? 

- Upplever ni att ni saknar några styrningar för att kunna genomföra planering av civilt 

försvar? 

 

Principiellt engagemang: 

Vilken typ av aktörer är aktuella i planeringen? 

- Hur identifieras dessa aktörer? 

- På vilket sätt skiljer förutsättningar för dessa aktörer att delta i planeringen?  

o Vad ställer detta för krav på er som länsstyrelse? 

Vilka målsättningar har ni med planeringen? 

- Har ni kallat till några regionala planeringsmöten?  

o Sker dessa övergripande eller inom olika forum/funktioner? 

- Har ni lämnat ut några styrande dokument? 

 

Delad motivation: 

Vilka incitament har ni för att få aktörerna att delta i planeringen?  

- Hur skapas det gemensamma intresset bland deltagarna inom ert län? 
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- Finns det en acceptans för planering av civilt försvar? 

- Vilken möjlighet har ni att utnyttja andra aktörers förutsättningar för att förbättra 

planeringen? 

 

Förmåga till gemensam handling: 

Har ni några speciella processer för att lösa planeringen av civilt försvar?  

Hur ser ledarskapet ut i planeringsprocessen? 

- Vilken uppföljning genomför ni på arbetet? 

Hur ser ni på kunskapen som ni och övriga aktörer innehar? 

- Skapar planeringen ny kunskap? 

- Bygger ni gemensam kunskap? 

Vad har ni för resurser att arbeta med planeringen av civilt försvar? 

- Hur ser er organisation ut? 

- Ekonomi? 

- Hur fördelas resurserna? 

 

Vilka är era största svårigheter med samverkan i planeringen av civilt försvar? 

Avslutning 

- Finns något att tillägga? 

- Intervjumaterialet kommer att transkriberas och sändas ut för genomläsning i syfte att 

kunna rätta eventuella felaktigheter och förtydliga vid behov. 

- Den inspelade ljudfilen kommer att raderas efter det att intervjuunderlaget hat 

transkriberats. 

- I samband med publicering av uppsatsen kommer vi att skicka ut ett exemplar till dig 

som deltagit i intervjuerna. 

 

 


