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Krisberedskapsprocessen, samverkan mellan nivåer och utspridd ansvarsfördelning.  

- En deskriptiv fallstudie av krisberedskap vid regional och lokal nivå. 

Syftet med uppsatsen är att utifrån Sveriges förändrade agenda avseende samhällets beredskap att 

hantera kriser, studera krisberedskapsprocessen på regional och lokal nivå genom informantintervjuer 

av nyckelbefattningar inom länsstyrelse och kommun.  

Uppsatsen svarar genom en deskriptiv fallstudie med kvalitativ metod av länsstyrelser och kommuner 

på frågeställningarna: Hur genomförs den komplexa krisberedskapsprocessen vid regional och lokal 

nivå samt vilket behov av stöd kräver krisberedskapsprocessen?  

I studien sammanställs en empirisk krisberedskapsprocess vilken jämförts med den normativa 

krisberedskapsprocesen genom att använda Lundqvists (1992) implementeringsteori baserad på 

Förstå, Kan, Vill. 

Studiens mest signifikanta resultat är att en väl utvecklad samverkan har identifierats mellan aktörer på 

regional och lokal nivå. Studien har funnit viss liknelse mellan den empiriska krisberedskapsprocessen 

och Lundqvists Policyprocessens stadier med förvaltningens huvuduppgifter. Även om informanterna 

upplever vissa problem inom krisberedskapen, finner vi att aktörerna genom ett stort engagemang anses 

kunna hantera krisberedskapsprocessen.  

 

Nyckelord: Implementeringsteori, kommun, krisberedskap, länsstyrelse, myndighet, policynätverk, 

policyprocess, process, samverkan, wicked problem. 

  



 
 

Abstract  

Essay at Bachelor´s level in political science at Faculty of arts and social science at Karlstad 

University by Mikael Hansson and Jonas Åberg, spring term 2019. Advisor: PO Norell 

Crisis management process, cooperation between levels and scattered accountability. 

- A descriptive case study on preparedness at regional and local level. 

The purpose of this essay is to examine the crisis management process in the context of Sweden’s 

changed agenda in terms of community preparedness to crisis management. The study is conducted 

through interviews with key positions at county governments and municipalities. 

Through a descriptive case study using a qualitative method the essay answers the following question: 

How is the complex crisis management process performed at county and local level and what 

requirements of support does the crisis management process demand? 

The results from the interviews were compiled to an empirical crisis management process and with 

help of Lundqvist´s (1992) implementation theory based on Understand, Can, Will, compared to the 

normative crisis management process. 

The most significant conclusion of the essay is a well evolved collaboration has been identified in the 

relation between actors at regional and local level. The study has found certain parables between the 

empirical crisis management process and Lundqvist´s Policy process stages with main tasks in 

administration. Even though the informants experience some problem within the crisis management, 

we find that the actors due to a great dedication are able to handle the crisis management. 

Key words: Agencies, collaboration, county governments, crisis management, implementations theory, 

municipalities, policy network, policy process, preparedness, process, wicked problem. 
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1 Inledning 
 

I slutet av 1990-talet gjordes försvars- och säkerhetspolitiska bedömningar att militära hotnivån mot 

Sverige var relativt låg. Säkerhetsläget i Europa förändrades i en positiv riktning av flera faktorer som 

t.ex. Berlinmurens fall och att Sovjetunionen upphörde. Detta kan man tydligt se i försvarsproposition 

år 2000, där det civila försvaret kraftigt förändrades med resultatet att även försvarsförmågan 

påverkades. 

Vad gällde ledning och samverkan inom det civila försvaret, ansåg regeringen att dåvarande struktur 

var i behov av att ändras. De tre civilbefälhavarmyndigheterna avvecklades och uppgifter överfördes 

till centrala myndigheter och länsstyrelser.
1
 

I början av 2000-talet fortsatte denna positiva syn på hotbilden mot Sverige. I försvars- och 

säkerhetspolitiska bedömningar samt riksdag fastslogs i försvarsproposition (Regeringen 2004, 12) 

”Regeringens säkerhetspolitiska bedömning är att ett militärt väpnat angrepp enskilt mot Sverige 

fortfarande är osannolikt under överskådlig tid, minst en tioårsperiod”.
2 

De senaste årens försämrade säkerhetsläge runt Östersjön samt det förändrade säkerhetspolitiska läget i 

Europa, har bidragit till en förändrad hotnivå mot Sverige. Därav har ett arbete påbörjats på nationell 

nivå med att bygga upp en totalförsvarsförmåga, bestående av såväl ett militärt som civilt försvar. Ett 

flertal uppgifter inom det civila försvaret åläggs att planeras och genomföras på regional och lokal 

nivå. 

Vikten av ett effektivt totalförsvar kan man utläsa ur försvarsministerns tal vid Folk och Försvar 

rikskonferens 2019-02-13 där försvarsminister Peter Hultqvist anger: 

Att förstärka vår nationella försvarsförmåga är det ena benet i regeringens försvars- 

och säkerhetspolitiska strategi. Jag är glad för att det finns en bred enighet om detta 

i Sveriges riksdag.
3
 

Planeringen för såväl militärt försvar som civilt försvar har återupptagits och genomförs utifrån de 

anvisningar regeringen har beslutat. Civilt försvar utgörs i fredstid av beredskapsplanering, dvs. den 

verksamhet som myndigheter, regioner och kommuner samt enskilda, företag och organisationer m.fl. 

bedriver för att förbereda Sverige för krig.
4
 
 

 

Mycket av det som ska hanteras inom det civila försvaret bygger på att man genom samverkan 

och tillsammans har en beredskap att hantera onormala händelser.  

                                                             
1 

Regeringen. (1999). Det nya försvaret. (Prop. 1999/2000:30). Hämtat från: https://www.regeringen.se/rattsliga-
dokument/proposition/1999/11/prop.-1999200030/  

2 
Regeringen. (2004). Vårt framtida försvar. (Prop. 2004/05:5). Hämtat från: https://www.regeringen.se/rattsliga-
dokument/proposition/2004/09/prop.-2004055/ 

3 
Hultqvist, P.(2019). Det talade ordet gäller. Hämtat från: https://www.regeringen.se/tal/20192/01/tal-av-peter-
hultqvist-vid-folk-och-forsvars-rikskonferens/ 

4 
Regeringen. (2018). Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar. (Dir. 2018:79, s. 2). Hämtad från: 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/08/dir.-201879/ 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/1999/11/prop.-1999200030/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/1999/11/prop.-1999200030/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2004/09/prop.-2004055/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2004/09/prop.-2004055/
https://www.regeringen.se/tal/20192/01/tal-av-peter-hultqvist-vid-folk-och-forsvars-rikskonferens/
https://www.regeringen.se/tal/20192/01/tal-av-peter-hultqvist-vid-folk-och-forsvars-rikskonferens/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/08/dir.-201879/
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Det är även nödvändigt att samhället har en fredstida krisberedskap. Fredstida krissituationer 

kännetecknas av att de avviker från det normala och är svåra att förutse. Detta är kriser som drabbar 

många människor, stora delar av samhället, hotar grundläggande värden och innebär en allvarlig 

störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning av viktiga samhällsfunktioner. Dessa typer 

av kriser kan inte hanteras enskilt av ordinarie organisationer, utan kräver samordnade och 

skyndsamma åtgärder från flera aktörer.
5 

För att ytterligare förtydliga ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor har man mellan staten, vilken 

företräds av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), tecknat ett samverkansavtal med 

Sveriges kommuner och landsting (SKL), där det framgår att (MSB & SKL 2018, 3): 

Kommunerna, länsstyrelserna och MSB ska arbeta tillsammans för att öka 

samhällets krisberedskap på̊ lokal nivå̊. En god utveckling av krisberedskapen 

ska bygga på̊ ett nära samarbete mellan staten, SKL samt kommunerna.
6
 

Denna utformning på samverkansavtal har tecknats mellan de olika aktörerna i två olika omgångar 

2018–2020 samt nu gällande avtal 2019–2022.  

Trots detta samverkansavtal är krisberedskap på regional och lokal nivå en mycket komplex uppgift att 

planera och hantera. En indikation på detta är den studie MSB (2017) beställde av Combitech 
7
, vilken 

avsåg att finna samband mellan hur styrdokument tolkas och implementeras i främst kommunernas 

arbete med krisberedskap. Några signifikativa resultat av studien var att både länsstyrelser och 

kommuner såg effekten av framtagna styrdokument, dock framgick även att styrningar bör förtydligas 

avseende vad som förväntas av länsstyrelser och kommuner. Vidare framgår det i studien att de önskar 

mindre uppföljning och mer stöd. Exempelvis föreslås ett instrument att mäta behovet av stöd.  

En annan indikation på kris med stor komplexitet är de senaste årens omfattande skogsbränder som 

härjat i Sverige och de olika analyser som genomförts efter dessa.  

MSB genomförde en egen studie av arbetet vid skogsbranden 2014. Där drogs slutsatser att utveckla 

MSB´s stöd vid händelser och former för detta.
8
 Erfarenheter av studien implementerades inte innan 

den stora skogsbranden 2018, vilket utvecklas ytterligare under kap 1.2.   

Då kris eller höjd beredskap uppstår ska nivåerna samverka med ett stort antal myndigheter och 

organisationer. Denna samverkan är till del oklar avseende hur långt ett ansvar sträcker sig från 

stödjande myndigheter. Andra frågor som framträder är t.ex. om man i alla avseenden kan påverka 

lokal utveckling utan ekonomiskt stöd, när man då ansvarar för uppgifterna lokalt enligt vad 

författningen säger, när högre nivåer beslutar om resurserna. 

                                                             
5 

Regeringen. (2018). Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar. (Dir. 2018:79, s. 2). Hämtad från: 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/08/dir.-201879/ 

6
 MSB & SKL. (2018). Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022. (Skr. MSB 2018- 

   09779, s.3). Hämtad från: https://www.msb.se/Sok/?query=MSB+2018-09779 
7 

Johansson, E., Wagner, M. (2017). Strategisk styrning i kommunernas krisberedskap, Effekterna av 
styrdokumenten. (Rapport nr: MSB1158, s.4). Hämtad från: https://www.msb.se/Sok/?query=MSB1158 

8 
Gell, T. (2015). MSB stöd vid skogsbranden i Västmanland 2014. (Rapport nr: MSB 585, s.81). Hämtad från:   

  https://www.msb.se/Sok/?query=MSB585 
 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/08/dir.-201879/
https://www.msb.se/Sok/?query=MSB+2018-09779
https://www.msb.se/Sok/?query=MSB1158
https://www.msb.se/Sok/?query=MSB585
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I och med en ny uppfattning om förändrad hotnivå mot Sverige, så pågår i dagsläget ett omfattande 

totalförvarsarbete på nationell, regional och lokal nivå. Med anledning av detta så har arbetet med 

krisberedskap aktualiserats. 

 

Dagens krisberedskapsstruktur 

Sverige har genom riksdagen beslutade förordningar skapat en indelning som hanterar utmaningarna 

av hur, vad och vem som skall genomföra krisberedskap. Ett sammanhållande ansvar inom detta ligger 

på MSB samt att regeringen beslutat om särskilt utpekade myndigheter vilka ingår inom ett 

samverkansområde där benämning sektorsansvar förekommer som uttryck.  

 

Dessa myndigheter skall stödja inom respektive samverkansområde i krisberedskapsarbetet. Man har 

även indelat krisberedskap genom geografiskt områdesansvar vilket leder till att ansvar fördelas på 

lokal, regional och nationell nivå, där fokus, vilket nämnts tidigare i denna studie, är på regional och 

lokal nivå.  

 

Riktlinjer och gemensamt för samtliga aktörer är ansvarstagandet som beskrivs enligt tre principer, 

vilka utvecklas vidare under centrala begrepp kap 1.3: Ansvarsprincipen – Likhetsprincipen – 

Närhetsprincipen. 

 

Med den krismodell som Sverige valt, skall de olika nivåerna agera utifrån den aktuella krisens art 

respektive omfattning. De 26 myndigheterna med särskilt utpekat ansvar är indelade i sex 

samverkansområden, där arbeten sker i första hand inom dessa områden. Dessa utgörs av: teknisk 

infrastruktur, transporter, farliga ämnen, ekonomisk säkerhet, geografiskt områdesansvar samt skydd, 

undsättning och vård. Detta fråntar inte modellen ansvars-, närhets-, likhetsprincipen.  

Detta ansvar beskriver även FOI i sin rapport Sektorsansvar – ansvarssystem eller semantik 
9 till 

regeringskansliet, där de anger:  

 

”Enligt denna föreställning genomkorsar sektorsansvaret det geografiska 

områdesansvaret på dess olika nivåer. Här byggs ett ansvarsnätverk genom att 

områdesansvaret verkar horisontellt och sektorsansvaret vertikalt”.
10

   

 

I ovan nämnd rapport finns stommen till bilden i figur 1 (se sid 4). Här har vi valt att komplettera 

bilden ytterligare ett steg mot verkligheten i syfte att beskriva samverkan inom krisberedskap. Figur 1 

visar den samverkan som sker mellan myndigheter med särskilt ansvar och geografiskt 

områdesansvarig (länsstyrelse eller kommun) för att skapa ett stöd till medborgarna (samhället). Denna 

studie avhandlar inte militära delar men omnämner i figur 1 att de bör samverka på respektive nivå.   

 

                                                             
9
 Denward, C., Larsson, P., Stenérus Dover, A.S. (2017). Sektorsansvar – ansvarssystem eller semantik. (Rapport nr: 
FOI-R--4542--SE) Hämtat från: https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI-R--4542--SE 

10 
Ibid. s.36 

https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI-R--4542--SE
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Figur 1. Bilden symboliserar samverkan och återfinns i likande version i FOI rapport.
 11

 

Ansvarsmodellen utgår från att den som är geografiskt närmast händelsen skall agera och har 

skyldighet att agera. Myndigheter med särskilt ansvar (om än inte fullt ut beskrivet hur långt 

myndigheternas ansvar sträcker sig) skall samverka och stödja på regional och lokal nivå.  

 

Vilka är då berörda aktörer? Även om denna studie endast omfattar regional och lokal nivå finns 

påverkande och interagerande aktörer i krisberedskapsprocessen ex. myndigheter med särskilt utpekat 

ansvar.   

Vi har granskat författningar och noterat vilka aktörer som omnämns med krisberedskapsansvar. 

Utifrån detta sammanställdes figur 2, där aktörers relationer presenteras.  

 

 
Figur 2. Egen sammanställd bild över aktörerna utifrån SFS och Krisinformation.se.

12 

 

I figur 2 framgår aktörerna på de olika nivåerna, där myndigheter med särskilt ansvar omhändertar 

författningar samt regeringens regleringsbrev till respektive myndighet och upprättar utifrån dessa 

föreskrifter, vilka länsstyrelser förhåller sig till. På nationell nivå sker även styrning från MSB i 

                                                             
11 

Denward, C., Larsson, P., Stenérus Dover, A.S. (2017). Sektorsansvar – ansvarssystem eller semantik. (Rapport nr: 
FOI-R--4542—SE, s.37) Hämtat från: https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI-R--4542--SE  

   (där bild är kompletterad med ytterligare information) 
12 

Krisinformation.se. (2019). Hämtat från: https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/samhallets-
ansvar/myndigheter-med-sarskilt-ansvar 

https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI-R--4542--SE
https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/myndigheter-med-sarskilt-ansvar
https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/samhallets-ansvar/myndigheter-med-sarskilt-ansvar
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överenskommelser med SKL. Överenskommelse, fastställda författningar och föreskrifter styr 

kommuner och regioner (f.d. landsting). Dessa författningar, förskrifter och överenskommelser gäller 

tills Sverige är i krig och som beredskapschef i Region Gotland (Stoltz, 2017) i filmat föredrag från 

Mötesplats livsmedelsförsörjning
13 nämner, är det lättare förhålla sig till dessa föreskrifter än att 

försöka påverka dessa på lokal nivå.   

 

Av inledning och beskrivning av dagens krisberedskapsstruktur framgår styrning och aktuella aktörer.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien är att studera processen för krisberedskap på regional och lokal nivå. 

Inom civilförsvaret är krisberedskapen en mycket viktig del, där denna studie kan bidra till att 

beskriva hur den komplexa krisberedskapsprocessen genomförs samt identifiera och belysa de 

problem som finns i denna.  

Studien kan också bidra med att visa hur de olika aktörerna samverkar och hur strukturer med relevans 

för krisberedskap är sammansatta. 

Utifrån syftet får vi följande övergripande frågeställning:  

Hur genomförs den komplexa krisberedskapsprocessen på regional och lokal nivå 

samt vilket behov av stöd kräver krisberedskapsprocessen? 

 

1.1.1 Preciserade forskningsfrågor 

 

- Vilka är de huvudsakliga aktörerna som påverkar krisberedskapsprocessen? 

- Hur genomförs styrning och samverkan inom krisberedskapsprocessen?  

- Vilka särskilda problem delges av informanter i genomförandet av krisberedskapsprocessen? 

 

1.1.2 Avgränsningar  

 

Då civilt försvar till stor del bygger på krisberedskap så kommer vi att hantera begreppet civilförsvar i 

studien, dock avgränsar vi oss till att studien endast omfattar krisberedskap på regional och lokal nivå 

(se figur 4, där elips i figur symboliserar studiens inramning). På regional nivå fördjupar sig inte 

studien i f.d. landstingens arbete med krisberedskap.
14

 Anledningen till detta är att området för studien 

                                                             
13 

Stoltz, C. (2017). Livsmedelsförsörjning för kommun och länsstyrelse. Stockholm: Region Gotland. Hämtad från: 
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/krisberedskap-och-civiltforsvar/krisberedskap-for-
kommun-och-lansstyrelse 

14
 Riksdagen. (2018). Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar. (Betänkande 2017/18:KU 46, Beslut 180619). Hämtat från: 
https://riksdagen.se/sv/global/sok/?q=2017/18:KU46&st=1 

https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/krisberedskap-och-civiltforsvar/krisberedskap-for-kommun-och-lansstyrelse
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/krisberedskap-och-civiltforsvar/krisberedskap-for-kommun-och-lansstyrelse
https://riksdagen.se/sv/global/sok/?q=2017/18:KU46&st=1
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då kraftigt ökar i omfattning, där den begränsade tid som finns för att genomföra denna studie är 

styrande.  

På lokal nivå fördjupar sig inte studien i Frivilliga resursgrupper (FRG)
15

, utan detta hanteras som 

funktion inom det vidare begreppet krisberedskap på lokal nivå, dock utvecklar vi här kort vad vi 

avgränsat. 

FRG består av utbildade frivilliga som under kommunens regi (lokal nivå) stödjer samhället vid kriser 

eller extraordinära händelser. Det är varje enskild kommun som är ansvarig för varje enskild lokal 

FRG, dock är civilförsvarsförbundet utbildningsansvarig och drivande i etablering och utveckling av 

personal till FRG. Idag har ungefär hälften av landets kommuner en FRG. 

Studien fördjupar sig inte på framtagandet eller innehållet i samhällsviktig verksamhet samt risk- och 

sårbarhetsanalys (RSA). Förklaring vad studien avgränsar i detta framgår nedan. 

Samhällsviktig verksamhet 
16

 är den verksamhet på regional och lokal nivå som är mycket viktig att 

den fortgår för samhällets funktion, där ett stopp skulle få långtgående konsekvenser. Detta kan t.ex. 

vara infrastrukturella funktioner eller någon annan samhällsnyttig verksamhet.  

Risk- och sårbarhetsanalys 
17

 är den analys som genomförs av den konstaterade samhällsviktiga 

verksamheten och hur denna verksamhet påverkas vid olika scenarier. I analysen ska sårbarheten i 

verksamheten belysas samt förslag presenteras på hur man kan minimera denna påverkan. 

Samhällsviktig verksamhet med genomförda risk- och sårbarhetsanalyser utgör basen i det 

förebyggande arbetet med krisberedskap. Detta arbete är till stor del lokalt anpassat och kan skilja sig 

avseende lokala omständigheter och förutsättningar. Utifrån detta har studien valt att endast 

omnämnda dessa som en del i processen. Vidare är det sekretess på huvuddelen av detaljer kring de 

samhällsviktiga verksamheterna och studien avser inte vilja eller kunna hantera detta. 

Studien kommer inte att behandla det ekonomiska perspektivet i krisberedskap inom anslag 2.4, där 

anledningen till detta är samma som varför vi inte fördjupar oss i regionernas (f.d. landstingens) arbete 

med krisberedskap. Ekonomi kommer endast kort omnämnas som påverkande resurs. 

Tilläggas bör att ovan angiven avgränsning inte speglar någon prioritering i väsentlighet utan vi vill 

understryka att även dessa delar utgör viktiga komponenter i krisberedskapen som helhet.    

 

1.2 Tidigare forskning 

 

Frågeställningar i studien har en naturlig förankring inom statsvetenskaplig forskning då det berör 

ansvaret krisberedskap i offentlig verksamhet. Den inomvetenskapliga relevansen i denna studie består 

av att öka kunskapen inom ett komplext område. Forskning har tidigare genomförts där man studerat 

                                                             
15 Civilförsvarsförbundet. (2019). Frivilliga resursgrupper (FRG). Hämta från:  https://www.civil.se/frivilliga-resursgruppen/ 
16 

MSB.se. (2019). Samhällsviktig verksamhet. Hämtat från: 
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/Samhallsviktig-verksamhet/ 

17 
Krisinformation.se (2019). Risk- och sårbarhetsanalys. Hämtat från: https://www.krisinformation.se/detta-gor-

samhallet/samhallets-ansvar/kommuner 

https://www.civil.se/frivilliga-resursgruppen/
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krisberedskap på ett mera övergripande sätt samt studerat de myndigheter som har en uppgift inom 

krisberedskap. Det har tidigare genomförts utredningar som studerat krisberedskapen vid verksamhet 

under kris. Slutsatser från dessa utredningar har använts till att göra förändringar inom 

krisberedskapsprocessen. Nedan anges exempel på forskning och utredningar, som bidrar till att ge vår 

studie en fördjupad problembild.  

 

Myndigheters påverkan på regional och lokal nivå 

 

Tidigare forskning kring sektorsmyndigheternas påverkan (idag mer omnämnd som myndigheter med 

särskilt ansvar) i krisberedskap finns genom Totalförsvarets forsningsinstitut (FOI), där de i sin rapport 

Sektorsansvar – ansvarssystem eller semantik (FOI 2017, 4)
18

 noterar att en: 

 

Otydlig och ofullständig reglering under en längre tid har funnits inom 

krisberedskapen. Dessa svårigheter behöver i nuläget både utredas och eventuellt 

korrigeras för att undvika att svaga ansvarsförhållanden inom krisberedskapen 

reproduceras inom ramen för det nya civila försvaret.  

 

Här framgår otydlighet i myndigheternas ansvar p.g.a. komplexa ansvarsförhållanden.  

Detta kommer att studeras genom frågor till informanterna och blir i beskrivande av processen 

intressant med myndigheternas ansvar, stöd och samverkan mot regional och lokal nivå.  

Vidare i rapporten Sektorsansvar – ansvarssystem eller semantik har FOI noterat i studien, 

Sektorsansvar samt det ansvarsstrukturella styrsystemet, (Deschamps-Berger 2007, 54)
19

: 

 

Begreppet ”sektorsansvar” saknar tydlig innebörd och ansvarsprincipen reglerar 

inget annat än vad de normala förvaltningsstrukturerna gör. En av de intervjuade 

handläggarna vid Regeringskansliet ger uttryck för en ovilja att använda begreppet 

sektorsansvar eftersom att användningen av ett otydligt begrepp riskerar att leda 

till förvirring i myndighetsstyrningen. 

 

Detta är en svidande självkritik att begreppet inte omfattas av tydlighet utan snarare utgör ett tecken på 

motsatsen.  

 

MSB´s påverkan på regional och lokal nivå 

MSB som sammanhållande myndighet ger riktlinjer i krisberedskapsarbetet samt övervakar 

utvecklingen av denna. Tidigare studier i form av utvärdering är genomförd efter den omfattande 

skogsbranden 2018 i vilken MSB anger i sin rapport Utvärdering av MSB:s arbete i samband med 

                                                             
18 

Denward, C., Larsson, P., Stenérus Dover, A.S. (2017). Sektorsansvar – ansvarssystem eller semantik. (Rapport nr:   
    FOI-R-4542--SE). Hämtat från: https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI-R--4542--SE 
19

 Ibid. 

https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI-R--4542--SE
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skogsbränderna 2018 
20

, att man inte fullföljt processen av de kunskaper och brister som erhållits vid 

skogsbranden 2014: 

 

Flera av de identifierade bristerna i hanteringen av sommarens bränder 2018  

uppmärksammades även efter skogsbranden i Västmanland 2014.  

Bedömningen är att MSB inte har omhändertagit erfarenheterna från 2014  

i tillräcklig utsträckning.
21

 

 

Vidare framgår i utvärderingen att under måndag den 16 juli, 2018:  

 

Myndighetsledningen (MSB) tog kontakt med landshövdingar och rekommenderade 

dem att aktivera sina respektive krisorganisationer och säkerställa förmågan inom 

länen.
22

 

 

Ändå vid kontakt dagen efter mellan Generaldirektören på platsbesök hos lokala räddningsledare i 

Ljusdal, var inställningen lokalt hos räddningstjänsten att MSB inte förstått allvaret i situationen.  

 

I denna framgår även att MSB tillförde taktiska resurser i form att vattenbombning med flygplan 

samt materiella resurser för att stärka den kommunala räddningstjänstens resurser.  

Det framkom även i MSB-studien att företrädare för kommunal verksamhet vid intervju omnämnde 

följande:  

 

Det är svårt för MSB att förbereda en beredskap för alla möjliga specifika 

händelser inom vitt skilda fält. Istället behövs en generisk förmåga till samordning 

och inriktning såsom instruktionen för MSB anger. Dock har MSB ett särskilt 

ansvar för stöd till räddningstjänst, varför beredskapen att hantera sådana 

händelser bör förberedas på särskilt sätt.
23

 

 

Av denna utvärdering kan konstateras vikten av samspel och ansvar i processen mellan nationell nivå 

samt regional och lokal nivå. Man kan vidare konstatera att det är anmärkningsvärt att tydliga 

erfarenheter inte omhändertagits på fyra år.  

 

Studie av regional och lokal nivå 

Tidigare studier av regional nivå undersöker brister i krisberedskapsarbetet där riksrevisionen har 

lämnat rapporten Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete.
24

  

  

                                                             
20 

MSB. (2019). Utvärdering av MSB:s arbete i samband med skogsbränderna 2018. (Rapport nr: MSB1353). Hämtat från:  
    https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28817.pdf 
21 

Ibid. s.7 
22

 Ibid. s.31 
23

 Ibid. s.35 
24 

Riksrevisionen. (2016). Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete. (Skr. 2015/16:88).  
    Hämtad från: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2016/02/skr.-20151688/ 

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28817.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2016/02/skr.-20151688/
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Här fann de följande problem som är intressanta för denna studie:  

MSB gör inte någon bedömning av varje enskild länsstyrelses samlade 

krisberedskapsarbete, vilket omfattar skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt 

försvar. Flera länsstyrelser efterfrågar dock en återkoppling från MSB som speglar 

länsstyrelsens samlade krisberedskapsarbete.
25

  

Vidare anges i rapporten att länsstyrelserna genomför samt sänder in RSA i tid, men där 

riksrevisonen finner att ”Den faktiska användningen av analyserna är dock begränsad”.
26

 Detta är 

anmärkningsvärt då krisberedskapsprocessen bygger på att regional och lokal nivå själva skall finna 

sårbarheter och använda denna kunskap vid övrigt arbete för att minska sårbarheten.  

För att reglera vad kommuner och regioner skall arbeta mot finns för närvarande två 

överenskommelser mellan MSB och SKL. Dessa regleras löpande där den senaste av de två är 

Överenskommelse om kommuners krisberedskap 2019-2022.
27

 Den andra av de två, 

Överenskommelse om kommuners arbete med civilt försvar 2018-2020 28
 skall ses som ett 

komplement till den första. I den senast angivna framgår uppgifter i kommunernas arbete med civilt 

försvar 2018-2020, samt hur ersättning skall regleras. Det framgår hur länsstyrelse, kommun och 

MSB ska arbeta tillsammans för att öka samhällets robusthet och beredskap på regional och lokal 

nivå. 

Uppgifter och ansvar i överenskommelsen är hämtade ur följande: 

 

 lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap (LEH). 

 förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH). 

 säkerhetskyddslagen (1996:627, upphävd 2019-04-01) vilken är ersatt av 

säkerhetsskyddslagen (2018:585). 

 

Uppbyggnaden av Svensk krisberedskap beskrivs även på systemnivå i Förutsättningar för 

krisberedskap och totalförsvar i Sverige.
29

 I denna belyses händelser som har skett samt beskrivs 

krisberedskap på alla nivåer där det även framgår krisberedskap på kommunnivå. 

Här belyser forskarna att det är viktigt att skilja på kommunens verksamhetsansvar och på det 

geografiska områdesansvaret.
30

 Med krisberedskap inom verksamhetsansvar menas att de vidtar 

                                                             
25

 Riksrevisionen. (2016). Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete. (Skr. 2015/16:88,  
    s.60). Hämtad från: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2016/02/skr.-20151688/  
26 

Ibid. s.4 
27 

MSB & SKL. (2018). Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019- 2022. (Skr. MSB 2018- 
    09779, s.3). Hämtad från: https://www.msb.se/Sok/?query=MSB+2018-09779 
28 

MSB och SKL. (2018). Överenskommelse om kommuners arbete med civilt försvar 2018-2020. (Skrivelse nr: MSB  
    2018-05681). Hämtat från: https://www.msb.se/Sok/?query=MSB+2018-05681 
29 

Försvarshögskolan. (2019). Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige. Hämtat från:  
https://www.fhs.se/system/sokresultat.html?query=F%C3%B6ruts%C3%A4ttningar+f%C3%B6r+krisberedskap+o
ch+totalf%C3%B6rsvar+i+Sverige&submitButton=S%C3%B6k 

30
 Försvarshögskolan. (2019). Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige. Hämtat från:   
https://www.fhs.se/system/sokresultat.html?query=F%C3%B6ruts%C3%A4ttningar+f%C3%B6r+krisberedskap+och+total
f%C3%B6rsvar+i+Sverige&submitButton=S%C3%B6k. s.122 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2016/02/skr.-20151688/
https://www.msb.se/Sok/?query=MSB+2018-09779
https://www.msb.se/Sok/?query=MSB+2018-05681
https://www.fhs.se/system/sokresultat.html?query=F%C3%B6ruts%C3%A4ttningar+f%C3%B6r+krisberedskap+och+totalf%C3%B6rsvar+i+Sverige&submitButton=S%C3%B6k
https://www.fhs.se/system/sokresultat.html?query=F%C3%B6ruts%C3%A4ttningar+f%C3%B6r+krisberedskap+och+totalf%C3%B6rsvar+i+Sverige&submitButton=S%C3%B6k
https://www.fhs.se/system/sokresultat.html?query=F%C3%B6ruts%C3%A4ttningar+f%C3%B6r+krisberedskap+och+totalf%C3%B6rsvar+i+Sverige&submitButton=S%C3%B6k
https://www.fhs.se/system/sokresultat.html?query=F%C3%B6ruts%C3%A4ttningar+f%C3%B6r+krisberedskap+och+totalf%C3%B6rsvar+i+Sverige&submitButton=S%C3%B6k
https://www.fhs.se/system/sokresultat.html?query=F%C3%B6ruts%C3%A4ttningar+f%C3%B6r+krisberedskap+och+totalf%C3%B6rsvar+i+Sverige&submitButton=S%C3%B6k
https://www.fhs.se/system/sokresultat.html?query=F%C3%B6ruts%C3%A4ttningar+f%C3%B6r+krisberedskap+och+totalf%C3%B6rsvar+i+Sverige&submitButton=S%C3%B6k
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åtgärder för att minska sårbarhet i egen verksamhet ex. genom ledning, samordning och genom-

förande. Där förtydligas att kommunens krisberedskap med områdesansvar, i en extraordinär 

händelse, ska verka för att olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- 

och förberedelsestadiet. De skall även samordna de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika 

aktörer samt samordna informationen till allmänheten.
31

  

Det kan i vår studie bli intressant att se hur kommuner själva ser var gränsen går mellan eget 

verksamhetsansvar och geografiskt områdesansvar sett i hela processen.  

 

Ytterligare reflektion över denna tidigare studie är att regionen skall ”ta fram en strategi för länets 

utveckling i samarbete med kommunerna och andra aktörer samt fördela statliga medel för det 

regionala utvecklingsarbetet. I regionplanearbetet är krisberedskap en dimension”(FHS 2019, 126).
32

  

Här kan det vara intressant att se hur krisberedskapen prioriteras på regional och lokal nivå. 

 

MSB´s rapport Utvärdering av överenskommelse om kommunernas krisberedskap 
33 beskriver bl.a. 

hur väl kommuner lyckades uppfylla de mål som regeringen satt inom sex utvalda områden avseende 

krisberedskap. Dessa var risk- och sårbarhetsanalyser, planering, geografiskt områdesansvar, 

utbildning och övning, rapportering samt höjd beredskap. I denna framgår en positiv utveckling av 

kommunernas krisberedskap men beskriver även vissa förbättringsmöjligheter, vilka vi för denna 

studie noterat som intressanta aspekter som framgår nedan som punkter vid beskrivandet av 

krisberedskapen som process:   

 

- Vissa hinder uppstår i processen när ekonomiska medel stryks till kommunalt planerade 

åtgärder att förbättra krisberedskap.
34

  

- Vissa brister har noterats i aktörens (kommunens) kunskap om uppgifter och ansvar vid 

höjd beredskap.
35 

- Aktörerna (kommun) har inte arbetat med civilt försvar 
36 

då målfokusering varit på LEH 

(lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 

och höjd beredskap).  

- Det finns brister i samverkan (inom nätverk) vid kommuner i förståelsen att de skall samverka 

med andra myndigheter ”Är det min kommuns ansvar att till exempel träffa Trafikverket?”.
37

 

 

Av rapporten framgår att med riktade målområden där ekonomiska medel tillförts, har målen uppfyllts. 

Men det kan även noteras att det som inte omnämns som målområde, får stå tillbaka med konsekvens 

                                                             
31 Sveriges riksdag. (2017). Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i  

 fredstid och höjd beredskap. (SFS 2006:544). Hämtat från: 
https://www.riksdagen.se/sv/global/sok/?q=SFS+2017:750&st=1  

32
 Försvarshögskolan. (2019). Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige. Hämtat från:  

    http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1070168/FULLTEXT01.pdf 
33

 Pütsep, M. (2018). Utvärdering av överenskommelse om kommunernas krisberedskap. (MSB rapport nr: MSB1190).  
    Hämtat från: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28458.pdf 
34

 Ibid. s.26 
35 

Ibid. s.5 
36 

Ibid. s.55 
37 

Ibid. s.34 

https://www.riksdagen.se/sv/global/sok/?q=SFS+2017:750&st=1
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1070168/FULLTEXT01.pdf
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28458.pdf
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att verksamhetsutvecklingen inom detta avstannar. Här kan noteras att kunskapen är så låg att 

kommunens process att utveckla krisberedskap även vid höjd beredskap blir lidande. 

I utvärderingen nämner länsstyrelser att kommuner tar upp risker i RSA, men att dessa inte 

omhändertas i kommunernas egna styrdokument. Här anser länsstyrelserna att MSB behöver utveckla 

hur riktlinjer mellan RSA och styrdokument hör ihop. Här kan noteras en avslutad process då 

kommuner väljer ut samhällsviktig verksamhet, där de funnit en sårbarhet och inte tar med denna 

kunskap när de utvecklar egna styrdokument.  

Genom att kommuner själva beslutar och styr egen verksamhet påverkas den centralt implementerade 

styrningen lokalt, vilket även beskrivs i studien Gudrun Per eller kanske Vladimir? (Elardt & Liberg, 

2018).
38

 Där undersöktes hur det civila försvaret implementerats på kommunal nivå genom en 

fallstudie, i vilken två till storleken jämförbara kommuner jämförts med varandra. 

Här framkom att det är kommuners tidigare erfarenhet av kriser som till stor del påverkar dess 

planering. Det framkom även att det är helt avgörande med tydliga styrningar från nationell nivå, där 

det framgår vad som är resurser för aktiva åtgärder (t.ex. ekonomiska medel) och vad som är indirekta 

åtgärder (i form av resurser på detaljnivå mot prioriterade uppgifter). 

En av slutsatserna var att det är mycket viktigt med rätt styrning för att kunna utveckla ett nytt modernt 

civilförsvar.  

Resultatet i ovan beskriven forskning tillför denna studie att tidigare kunskaper troligen påverkar 

den pågående planeringen samt att styrning från nationell nivå medfört positiv utveckling. 

Här kan noteras en konflikt mellan att region och kommun når bättre resultat vid styrning än vid eget 

ansvarstagande.  

  

 

1.2.1 Fördjupad problembild 

 

Vid sammanställning av tidigare forskning kan följande punkter noteras: 

- oklara ansvarsförhållanden mellan aktörer, kunskapsbrist på samtliga nivåer i arbetet med 

krisberedskap hos aktörer. 

- det är reglerat att aktörerna (länsstyrelse och kommun) själva ansvarar och styr sitt arbete med 

krisberedskap, men erfarenheter visar att styrningar från MSB ger bättre resultat. 

- arbetet med RSA genomförs som en väl fungerande process av nästan samtliga kommuner, men 

oklarheter finns hur det fortsatta arbetet bedrivs och skall bedrivas. 

- arbetet inom krisberedskapsprocessen styrs bl.a. av den egna verksamheten och myndigheter 

med särskilt ansvar.  

- oklara styrningar, avgränsningar och uppgiftsfördelning avseende det egna ansvaret och 

samverkansområdesansvar kan hämma arbete med krisberedskapsprocessen. 

                                                             
38 

Elardt, O., Liberg, E. (2018). Gudrun Per eller kanske Vladimir? (Examensarbete, Karlstad universitet, Karlstad). Hämtat   
    från: http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1222365&dswid=2536 

http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1222365&dswid=2536
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- oklara avgränsningar mellan aktörer i nätverk, där förutsättningar för samverkan är 

begränsad. Anledningar till detta kan antas vara, otydlig organisatorisk struktur inom 

nätverken, nomenklatur inom nätverken, prioriteringar och riktlinjer. 

 

1.3 Centrala begrepp 
 

Nedanstående är förklaring av centrala begrepp vilka används inom krisberedskap. 

De tre första principerna som omnämns finns på samtliga nivåer. Tanken bakom principerna är att 

skapa en trygghet d.v.s. att det är samma aktör som utför åtgärden oavsett liten eller stor kris. 

    

Ansvarsprincipen39
 – att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också har 

motsvarande ansvar vid störningar i samhället. Aktörer har även ett ansvar att agera även i osäkra 

lägen. Den utökade ansvarsprincipen innebär att aktörerna ska stödja och samverka med varandra. 

 

Närhetsprincipen40
 – att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av dem som är närmast 

berörda och ansvariga. 

 

Likhetsprincipen41
 – att aktörer inte ska göra större förändringar i organisationen än vad situationen 

kräver. Verksamheten under samhällsstörningar ska fungera som vid normala förhållanden, så långt det 

är möjligt. 

 

Vidare finns det två styrningar i form av ansvar inom eget samverkansområde samt geografiskt ansvar, 

i vilken myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är sammanhållande.  

 

Sektorsansvar42 – är det ansvar statliga myndigheter har för sina sakfrågor av nationell karaktär, 

oavsett frågornas geografiska anknytning. Sektorsansvaret ser olika ut beroende på vilken sektor som 

avses. 

 

Geografiskt områdesansvar43
 – ansvar att verka för att samordningen fungerar mellan alla som är 

inblandade i krisberedskapen på lokal, regional respektive nationell nivå. Kommunerna har det 

geografiska områdesansvaret i kommunen, länsstyrelserna i länet och regeringen för hela landet.  

Hur ansvaret ser ut och vad det innebär är olika på de olika nivåerna. 

 

Totalförsvar44 – omfattas av det militära försvaret (som bedriver militär verksamhet) samt det civila 

försvaret som (bedriver civil verksamhet) som skapar en försvarsförmåga, vilken syftar till att 

förbereda Sverige för krig.  

                                                             
39

 Lindberg, H. (2018). Gemensamma grunder för samverkan och ledning för samhällsstyrning. (Rapport nr:  
    MSB777, s.24). Hämtad från: https://www.msb.se/Sok/?query=MSB777 
40 

Ibid. s.27 
41 

Ibid. s.26 
42 

Ibid. s.27 
43

 Krisinformation.se. (2019). Geografiskt områdesansvar. Hämtat från: https://www.krisinformation.se/ 
44 

Försvarsmakten.se. (2019). Totalförsvar. Hämtat från: https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-
verksamhet/totalforsvaret/ 
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Civilt försvar45
 – tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och syftar till att värna om 

civilbefolkningen, säkerställa samhällsviktiga funktioner samt bidra till det militära försvarets förmåga 

att lösa sina uppgifter. 

Krisberedskap46 – förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den 

organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera 

krissituationer. 

Extraordinär händelse i fredstid47 – definieras i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och 

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) och i SOU ”händelse som avviker från 

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

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

Process48
 – en uppsättning återkommande och sammanlänkade aktiviteter som utförs i ett företag eller 

organisation i syfte att tillfredsställa ett behov.  

 

Centrala styrande lagrum 

Styrande dokument såsom förordningar, vägledningar, handböcker och överenskommelser mm. har sin 

legalitet genom nedanstående fastställda lagar som reglerar samhällsverksamheten vid kris. I detta 

avsnitt redovisar vi samt förklarar de lagar som berör krisberedskap. 

 

SFS – Lag 1992:140349
 om totalförsvar och höjd beredskap. Denna reglerar generellt vad som är 

totalförsvaret och vad detta omfattas av. I denna lag regleras även vad höjd beredskap är och vilka 

skyldigheter samt åtaganden aktörer inom totalförsvaret har vid höjd beredskap. 

SFS – Lag 2006:54450 
om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap (LEH). Denna reglerar den lokala krishanteringen i kommun och region. 

Enligt lagen är dessa skyldiga att förbereda sig, där de ska upprätta en plan för hur extraordinära 

händelser ska hanteras. Lagen säger också att alla kommuner och regioner ska ha en särskild 

krisledningsnämnd, som kan ta över de vanliga kommunala nämndernas uppgifter under en kris.
51

 

                                                             
45

 Regeringen.se. (2019). Civilt försvar. Hämtat från:  
    https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/civilt- forsvar/ 
46 

Sveriges riksdag. (2015). Om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. (SFS  
    2015:1052, §4). Hämtad från: https://www.riksdagen.se/sv/global/sok/?q=2015:1052&st=1 
47 

Sveriges riksdag. (2017). Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och  
    höjd beredskap. (SFS 2006:544). Hämtat från: https://www.riksdagen.se/sv/global/sok/?q=SFS+2017:750&st=1 
48 

Sv.wikipedia.org. (2019). Process. Hämtat från: https://sv.wikipedia.org/wiki/Process_(organisation) 
49

 Sveriges riksdag. (1999). Lag om totalförsvar och höjd beredskap. (SFS 1992:1403). Hämtat från:    
    https://www.riksdagen.se/sv/global/sok/?q=1992%3A1403&st=3&p=1 
50 

Sveriges riksdag. (2017). Lag om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid  
    extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. (SFS 2017:750). Hämtat från:  
    https://www.riksdagen.se/sv/global/sok/?q=SFS+2017:750&st=1 

51 
Krisinformation.se. (2019). Hämtat från: https://www.krisinformation.se/ 
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SFS – Lag 2006:63752
 - (FEH) denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap och lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.  

SFS – Lag 2015:105253
 - Bestämmelserna i denna förordning syftar till att statliga myndigheter genom 

sin verksamhet ska minska sårbarheten i samhället och utveckla en god förmåga att hantera sina 

uppgifter under fredstida krissituationer inför och vid höjd beredskap.  

SFS – Lag 2015:105354 
- om totalförsvar och höjd beredskap. Bestämmelserna i förordningen syftar till 

att statliga myndigheter genom sin verksamhet ska minska sårbarheten i samhället och utveckla en god 

förmåga att hantera sina uppgifter inför och vid höjd beredskap.  

 

Centralt mål med krisberedskap  

Målet med krisberedskap framgår av skrivelse Samhällets krisberedskap - stärkt samverkan för ökad 

säkerhet, (Regeringen, 2009): 

 

Minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser och olyckor, 

trygga hälsan och den personliga säkerheten för barn, kvinnor och män och hindra 

eller begränsa skador på egendom eller miljö.
55

  

 

Sammanfattning av den normativa krisberedskapsprocessen 

Staten är ansvarig för att det i Sverige finns en process som kan hantera krisberedskap. Denna är 

fastställd genom en rad olika lagar och föreskrifter samt uppgifter till berörda aktörer i samhället. 

Denna studie har inte funnit någon samlad bild av den nationella nivån över förvaltning och aktörer. 

Mot bakgrund av detta har studien i ett försök valt att beskriva dessa i en relevant bild (se figur 2).  

För att på ett enkelt sätt beskriva detta så väljer vi att börja se processen från botten till toppen, dock 

sker styrning av krisberedskapen från toppen till botten. 

Det är den enskilde medborgarens plikt att ansvara för sin egen beredskap och säkerhet. Detta skall 

tolkas så att den enskilde medborgaren ska ha förståelse för att allvarliga händelser och kriser kan 

uppstå och att samhället då kan behöva prioritera sina resurser och ansträngningar. Utifrån detta måste 

den enskilde medborgaren så långt som möjligt förbereda sig, att på egen hand hantera allvarliga 

händelser och kriser.  

                                                             
52

 Sveriges riksdag. (2008). Förordning om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i  
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Arbetet med krisberedskap skall genomsyras av en samverkan mellan myndigheter, regioner (f.d. 

landsting), kommuner, frivilliga organisationer och inte minst med privata aktörer för att över tid kunna 

hålla av staten anbefallen beredskap avseende krisberedskap.  

MSB är utsedd av staten att bland annat vara sammanhållande i ansvaret för krisberedskap. 

Myndigheten arbetar med att stärka samhällets förmåga till samverkan och samordning, ge inriktningar 

och prioriteringar samt tillgodose stöd från nationell nivå avseende krisberedskap. 

Huvudsakliga aktörer inom krisberedskap framgår av Gemensamma grunder för samverkan och 

ledning vid samhällsstörningar (MSB 2018)
56

, där följande aktörer omnämns kan bli involverade vid 

samhällsstörningar:  

 

Kommuner, regioner (f.d. landsting), länsstyrelser, myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB), myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap, Regeringen, Riksdagen och Europeiska 

kommissionen. Under kap 4.2.1 kommer denna bild att jämföras med den empiriska bilden av aktörer.   

                                                             
56 

MSB. (2018). Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällstörning. (Rapport nr: MSB 777). Hämtat  
    från: https://www.msb.se/Sok/?query=msb+777  
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2 Teori 
 
Krisberedskap är en kontinuerlig verksamhet i vårt samhälle. Denna studie genomförs som en 

förvaltningsforskning där Lundqvist (1992) anger de två huvudsakliga teorierna, realistisk teori (med 

direkt anknytning till verkligheten och där man försöker avbilda denna) och heuristisk teori 

(analysredskap som skall ge insikter, idéer vilka testas på verkligheten med hjälp av realistiska 

teorier).
57

 Denna studie utgår från den realistiska som normativ teori, dvs. där frågan ställs vad bör 

förvaltningen vara och hur kan den rättfärdigas. Rättfärdigandet avser vi inte studera utan mer 

fokusera på processen som policy, vad som skall åstadkommas genom beslut och handling samt 

beskriva hur den empiriska krisberedskapsprocessen ser ut. Då lagar och uppdrag redan är 

implementerade av regeringen avser denna studie analysera och beskriva den komplexa 

krisberedskapen genom Lundquists
58

 tre villkor för implementering, vilket utvecklas ytterligare i detta 

kapitel.  

 

För att bättre förstå företeelserna inom krisberedskap avser vi utgå från tre perspektiv:  

 

1) Policynätverk, vilket är aktörer i samverkan. Dessa aktörer kan ofta delta med olika syfte men 

strävar mot samma mål. Detta utvecklas ytterligare i denna studie (se kap 2.2).  

 

2) Policyprocessen, då beredskap är en process som består av en serie beslut och med många 

aktörer, där verksamheten kan indelas i olika faser som inte alltid är löpande utan även går in i 

varandra (se kap. 2.3).  

 

3) Wicked problems, problemområden vilka upplevs omöjliga att förstå, vad gäller vad som är 

orsaken till problemen eller att problemen upplevs omöjliga att se en lösning på (se kap 2.4).  

 

I kap 5 presenteras det empiriska resultatet av forskningen. Analys sker i kap 5.1, för att slutligen i kap. 

5.2 presentera våra slutsatser.  

Vad betyder policy? Detta grundar sig i begynnelsen av grekiska ordet Polis
59

 som betyder stad, men 

även fått sitt ursprung ur grekiska ordet Politeia (medborgarskap, statsförvaltning)
60

 där poly avser 

många i daglig mening. Vi tolkar detta som att det omfattar något som många medborgare i en stad 

eller del i samhället avser som synsätt eller regel. Policy i en statsvetenskaplig mening åsyftar offentlig 

policy som i en mening betyder innehållet av ett beslut eller en serie beslut, vilka skall skapa en 

styrning.  

Policyprocessens tillkomst: Politiker (folkvalda) fattar beslut (legitima enligt representativa 

demokratins norm) där tjänstemän genomför (genom myndigheters förordningar och riktlinjer som följs 

av tjänstemän på regional och lokal nivå) de fattade besluten, vilket kan likställas med att man följer en 

                                                             
57 

Lundquist, L. (1992). Förvaltning, stat och samhälle. Lund: Studentlitteratur. Kap 1.2.2 
58 

Ibid. s.75-77 
59 
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policy. Dessa tjänstemän ansvarar till politiker (folkvalda) att krisberedskap finns i varje kommun, som 

i sin tur ansvarar inför väljarna (folket) att samhällsviktig verksamhet kommer att fungera. 

2.1 Lundqvists teori om implementeringsstyrning 
 

I denna studie beskriver vi krisberedskapen genom Lundqvists (1992) implementeringsteori där han 

anger under kap Den styrdes egenskap, vilket vi valt att förtydliga med figur 3 nedan att: Försöken att 

styra, lyckas eller misslyckas avgörs på aktörsplanet av relationen mellan å ena sidan den styrandes 

(A) kapabilitet och prioriteter och å andra sidan tre egenskaper hos den styrde (B), nämligen förstår, 

kan och vill.
61

 

 

Figur 3. Skapad ur The model of the individual relationship.
62

 

 

Då förvaltningsstyrning är ett omfattande fenomen avser vi studera hur verksamheten genomförs och 

styrs, där krisberedskapen kan analyseras ur implementeringsstyrning, enligt Lundqvists teori. I sin bok 

Förvaltning, stat och samhälle anger Lundqvist att förvaltningsstyrning består av aktörer och hur dessa 

styrs, där ingående aktörer är (se figur 4) politiker, förvaltning, samhället och privata intressenter.
63

 

 

 

Figur 4. Ur The policy network with the chain of steering.
64

 

I figur 4 utgör tillförd streckad horisontal ellips studiens abstraktionsnivå och utgör även dess avgränsning. 

                                                             
61 
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Lundqvist uppfattar (vilket figur 4 åsyftar) att förvaltningen utgör den centrala delen av 

implementeringen (mörkare grå yta i figur 4). Implementeringsstyrningen beskrivs med de grövre 

pilarna, där förvaltningsstyrningen (där politiker igenom riksdag och regering med ofta ett syfte) vill 

styra förvaltning, vilket vi även omnämnt i kap 1. Även inom förvaltningen finns en styrning vilken 

Lundqvist benämner organisationsstyrning, vilket innebär att överordande förvaltningsorgan 

(tjänsteman) styr underordnade. Det innebär att en myndighet ex. polisen, har ansvariga på central, 

regional och lokal nivå där organisationsstyrning sker både mellan och inom nivåerna. 

Detta mynnar ut i den samhällsstyrning (tjänstemän som svarar för implementering) som påverkar och 

styr samhällsmedlemmar i vår vardag. 

Lundqvist påtalar att man inte helt enkelt kan definiera var makten faktiskt är placerad. Även om 

politiker är de som fattar besluten så avgörs utformningen någonstans inom nätverket, se figur 4. I 

denna kan det finnas intressenter eller någon förvaltning som har högre kapabilitet A än övriga, se figur 

3, som i slutänden bestämmer över fördelning av resurser. 

Genom att studera valt område med hjälp av Lundqvists teori, är vår ansats att analysera om de styrda 

dvs. regional och lokal abstraktionsnivå, förstår, kan och vill.  

 

2.2 Policynätverk  
 

Policynätverk kan beskrivas som en logik i vilken en sammansättning av aktörer finner gemensamma 

vägar mot beslut. Policynätverk har sin grund i Governance-nätverk (vilket är ett begrepp inom 

statsvetenskap där forskare avser att förtydliga förändringen i den politiska beslutsprocessen), vilken 

utgör en av fyra vanliga sammansättningar för beslutsforum. De övriga är den statliga hierarkin 

(styrning), den privata marknaden (konkurrens) och det ideella civilsamhället (deltagande och samtal).  

Nätverk är i sig komplext att beskriva, då det är motsatsen till fasta, förutbestämda och duplicerbara 

strukturer. Detta beskrivs även i Vård och omsorg - möjligheter och hinder 
65

, (SOU 2007, 205):  

En av svårigheterna med att studera nätverk är då att det är ett svårdefinierat och 

dynamiskt begrepp. Nätverken kan beröra allt från enstaka informella kontakter 

kring en viss sakfråga till mer formaliserade samarbeten med en mängd aktörer i 

stora frågor.  

Därmed kan vi anta att nätverk vanligen byggs upp kring ett problem eller fråga, vilken engagerar flera 

aktörer. Syftet i respektive aktörs deltagande kan variera, men det är problemet eller frågan som är den 

gemensamma nämnaren.  

Policynätverk framhålls oftare då synen på offentlig policy och politik har förändrats. Tidigare styrde 

staten i större utsträckning genom generella lösningar och beslut på samhällets problem.  
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Detta framgår av den elektroniska artikeln, Om nätverk och dess effektivitet 
66

, (Sandström 2008, 1): 

Synen på offentlig policy och politik har förändrats. Tilltron till nationella, 

generaliserade lösningar på samhällsproblem och utveckling har avtagit, i stället 

framhålls ofta vikten av etablerandet av så kallade policynätverk, i vilken många 

olika aktörer, såväl privata som offentliga, deltar för att lösa gemensamma problem 

och skapa utveckling. 

Och eftersom policyskapande antas äga rum i sådana konstellationer, ofta utanför 

formella beslutsforum och över organisatoriska gränser, är nätverk ett 

nyckelbegrepp inom den vetenskapliga policyanalysen. Behovet av mer kunskap om 

dessa nätverk och hur deras egenskaper påverkar policyskapandet och möjligheten 

att lösa problem, är stort.  

En av pionjärerna i analys av policynätverk är A.W. Rhodes som i sin studie av brittiska statliga 

styrningar observerade behovet av nätverk mellan aktörer för att möjliggöra ett beslutsfattande i statlig 

mening. Dessa nätverk har en interagerande samverkande funktion i beslutsfattandet och därmed viktig 

för att nå gemensamma viktiga beslut.  

Denna samverkan i skapande av nätverk inom statlig och kommunal samt kommunal och privata 

aktörer är tidigare väl studerade områden ex. studien Samverkan mellan kommun och näringsliv - en 

fallstudie av Växtkraft Kinda 
67

(Öhrberg, 2007), där poängterar Rhodes definition om policynätverk 

som “a cluster or complex of organisations connected to one another by resource dependencies”.  

 

Policynätverk beskrivs även av Lundqvist (1992) i Implementation Steering An Actor-Structure Approach.68 

I den beskriver Lundqvist en styrningsmodell (se figur 4) The policy network with the chain of steering, 

vilken ska förtydliga att, i den demokratiska idealprocessen sker styrning från politiker genom 

förvaltningsstyrning av den förvaltning som avses. Denna förvaltning styr sedan samhällsmedlemmar. Men 

i styrningsmodellen policynätverk sker annan påverkan och styrning, där Lundqvist anger att (fritt översatt):  

 

- Aktörerna är definierade av sin formella förskriva funktion.  

- Maktbalansen mellan aktörerna är inte given, då olika sammansättningar av aktörer sammanförs 

vid olika tidpunkter i processen som dessutom kan avhandla olika områden.
69

  

 

Lundqvist menar att besluten tas av politiker och implementeringen sker av förvaltningen (tjänstemän), men 

att den verkliga makten genom styrning och påverkan sker från någon aktör inom nätverket.
70

 I figur 4 skall 

de tunna pilarna symbolisera kontakterna mellan de olika aktörerna i vilket det sker samverkan inom 

nätverket.    
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2.3 Policyprocessen  
 

Med policyprocessen i vilken offentlig politik avhandlas, syftas på den politiska administrativa 

beslutsprocessen. Flera förslag förekommer i litteraturen hur en process beskrivs symboliskt ex. cirklar 

eller linjära processer. I vår studie har vi valt den linjära.  

Policyprocessen kan indelas i olika faser vilket Lundqvist (1992) beskriver enligt figur 5.  

 

 

Figur 5. Skapad i denna studie utifrån Policyprocessens stadier med förvaltningens huvuduppgifter, Lundqvist (1992).
 71

 

 

Figur 5 beskriver kortfattat processens stadier där ett problem eller en fråga lyfts (Initiering) eller 

uppstår som faktum av en händelse, vilket leder till en beredning. Fasen beredning är den mer 

omfattande delen innan beslutsfattandet. Här uppstår diskussioner i det offentliga rummet mellan de 

parter som vill få till en förändring, vilka för diskussion med de som inte finner behov av reglering eller 

ny påverkan.  

I sammanhanget skall även beaktas att nya beslut även påverkar indirekt tidigare fattade beslut, vilket 

även detta skall beredas se ex. Myndighetsgemensam indelning-Författningsändringar till följd av ny 

landstingsbeteckning
72

, där 306 områden kräver korrigering och ny lagtext vilket kräver ett omfattande 

omarbete. Väl när beredning är genomförd sammankallas aktörer för beslut. Beslutsfattandet sker av 

folkvalda där implementering överlåts från beslutsfattarna till verksamhetsutövande myndigheterna.  

Verksamhetsutövande myndigheter upprättar föreskrifter samt tillser att de beslut riksdagen fastställt 

följs. Detta genomförs genom att myndigheter informerar och implementerar besluten samt övervakar i 

samverkan med länsstyrelsen att lagar och förordningar efterlevs samt att beslut får avsedd effekt. 

Denna fas benämner Lundqvist som efterkontroll vilket kan utgöras av analyser eller utredningar. Här 

skall man dock notera att processen inte alltid är linjär och fortgår från början till slut, utan att det finns 

processer vilka påverkas genom att nya initieringar tillförs eller att påverkande beslut fastställts. Detta 

medför att processen börjar om innan efterkontroll är genomförbar.   
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2.4 Wicked problems 

 

Rittel och Webber (1973) samt även Conklin (2005) har forskat kring området ”Wicked problems” 

vilka är vanligt förekommande inom socialpolitik, där perspektivet att se på problem och komplicerade 

processer kan eventuellt implementeras i den komplexa processen krisberedskap. Detta då 

krisberedskap kan anses som direkta statliga åtgärder, som syftar till att ge landets invånare 

överlevnadsförutsättningar.  

 

Framtagandet av teorin skedde vid University of California (Berkeley) där Rittel och Webber´s teori 

publicerades i Policy Sciences magazine, i en artikel med namnet Dilemmas in a General theory of 

planning.
73 I denna beskriver de tio olika punkter som är karakteristiska för Wicked problems (vår 

översättning):  

1. Det finns ingen enkel definierad formulering på wicked problems. 

2. Wicked problems har ingen naturlig på förhand given stoppregel. 

3. Lösningar på wicked problems är inte sanna eller falska utan snarare bättre eller sämre. 

4. Det finns inga omedelbara- eller slutliga lösningsförslag till wicked problems. 

5. Varje enskild lösning till wicked problems är "En chans att påverka", för det finns inte tid eller 

möjlighet att lära sig av misstagen, där varje försök till åtgärd är avgörande. 

6. Wicked problems har inte en uppräkningsbar (eller en utömmande beskrivbar) uppsättning 

potentiella lösningar, vidare är det inte en väl beskriven uppsättning tillåtna åtgärder som kan 

infogas i någon plan. 

7. Varje wicked problem är helt unikt. 

8. Varje wicked problem kan övervägas att vara symptom av ett annat problem. 

9. Existens av en avvikelse som representerar wicked problem kan förklaras på ett otal sätt.      

Valet av förklaring bestämmer formen av upplösning av problemet.   

10. En samhällsutvecklare har ingen möjlighet att ha fel (m.a.o. utvecklare är ansvariga för 

konsekvenserna av sitt handlande). 

I kap 5 utvecklar vi vilka punkter som beaktas i denna studie. 

En som utvecklat wicked problems är N. Roberts (2000) som talar om detta i sin rapport Wicked 

Problems and Network Approaches to Resolution 
74

, där hon anger att man även kan se detta som olika 

typer (1-3) av problemnivåer (vår översättning):   
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Nr 1 är problem som är lättlösta och kan åtgärds med kunskap inom relativt kort tidsrymd.  

 

Nr 2 är problem på sådan nivå att de anstränger problemlösandet. Roberts kallar dessa komplexa 

problem, där åtgärden av dessa vanligen är ökat anslag alternativt att man granskar problemet 

genom utredning med eventuella korrigerande åtgärder.  

 

Nr 3 innebär att de utsatta inte ens är överrens om vad problemet består av, samt att de upplever det 

omöjligt att nå en lösning på problemet, vilket därmed kan anses som Wicked issue.  

 

Man kan säga att avsaknad av problemets definition lämnar öppet för tolkning vad problemet exakt 

består av, där det är upp till aktörer under en kamp eller tävlan att inrama problemet och genom detta 

försöka lösa det, dock enbart ur den aktörens intresse vilket inte löser hela problemet.  

Problemlösandets process är således komplex pga. begränsningar i resurser och olika politiska viljor 

som även är i kontinuerlig förändring, där även antalet aktörer kommer och går i arbetet med detta eller 

har svårigheter att kommunicera med varandra.  

Det krävs därmed en ansenlig höjd på problemet för att definieras som wicked och senare under kap 5 

kommer studiens resultat att beaktas med bakgrund mot Rittel och Webber's samt Robert´s perspektiv, 

om någon del i krisberedskapsprocessen kan ses som ett wicked problem.  

 

2.5 Analysmodell  
 

I studien genomförs informantintervjuer inom ett komplext verksamhetsområde, där vi nyttjar en 

implementeringsteori för att förstå hur krisberedskapsprocessen genomförs. Vi undersöker därmed om 

villkor är uppfyllda för att genomföra denna process. Här finns även möjlighet att finna problemen i 

genomförandet av processen och vilket stöd denna kräver.  

Genom att studera uppfattningar om verkligheten på regional och lokal nivå med hjälpa av 

informantintervjuer, där vi nyttjar vår operationaliserade intervjuguide, får vi svar på vår övergripande 

frågeställning och preciserade forskningsfrågor. Vidare avser vi även med informanternas kunskap, 

sammanställa en empirisk bild av krisberedskapsprocessen. Med kunskap av tidigare forskning och 

centralt styrande dokument, kan vi i studien jämföra den normativa krisberedskapsprocessen med 

denna empiriska bild.  

Det empiriska materialet presenteras i kap. 4, dels samlat som beskrivande process, dels med direkta 

citat där vi genom Lundqvists (1992) implementeringsteori får svar på förstå, kan, vill, där indelning 

sker i studiens valda huvudaspekter. Materialet sammanställs i resultat och analys i kap 5 där 

forskningsfrågorna besvaras i kap 5.3 med hjälp av vald teori samt teoretiska perspektiven.    

Vår ansats är att på detta samlade sätt beskriva hur krisberedskapsprocessen genomförs och vilka 

problem som finns inom denna.   
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Krisberedskapens faser 

Som omnämnts kommer informanternas kunskap att sammanställas till en tänkt empirisk 

krisberedskapsprocess, där informanternas uppfattning av faserna kommer att presenteras. Denna 

sammanställda empiriska krisberedskapsprocess kommer även att jämföras med den normativa 

krisberedskapsprocessen samt en teoretisk jämförelse med policyprocessens stadier med förvaltningens 

huvuduppgifter (Lundqvist, 2008). Denna jämförelse presenteras i kap. 4.1.2.   

 

2.6 Analysdiskussion  
 

Lundqvists (1992) implementeringsteori ger ett instrument för att beskriva aktörer, styrning och nätverk 

i en miljö präglad av stat och förvaltning. Inom valt teoretiskt område finns omfattande litteratur 

skriven om förvaltningsstyrning, där Lundqvist har vissa teorier men även andra teorier kan antas vara 

implementerbara. Viss kritik i valet av teori är att implementeringsteorin avser egenskaper hos aktören, 

där individen är i fokus. Vi söker med studien svar på hur organisationen genomför 

krisberedskapsprocessen, där Lundqvist (1992) nämner att ”Gäller det en organisation är sambanden 

avsevärt mer komplicerade”.
75

   

Dock talar Lundqvist för att denna teori även är applicerbar på hel förvaltning, vilket framgår av ”The 

model of the collective relationship runs parallel with the model of the individual relationship”
76

, där 

vi drar slutsatsen att vald teori även är applicerbar på en hel organisation som hel process.  

Sammanfattning Teori 

Då lagar och uppdrag är redan implementerade avser denna studie att:  

 

- Genom intervjuer sammanställa en bild av den empiriska krisberedskapsprocessen, vilken 

kommer betraktas i jämförelse med såväl den normativa krisberedskapsprocessen som den 

teoretiska (Lundqvist, 1992) bilden av policyprocessens stadier.  

   

- Genom Lundqvists implementeringsteori (i villkoren förstå, kan, vill) samt de teoretiska 

perspektiven policynätverk, policyprocessen och wicked problems, beskriva den empiriska 

krisberedskapen, där vi med denna teori som stöd avser finna ingående aktörer och de problem 

som kan finnas enligt dessa.  

 

Med denna teori och de teoretiska perspektiven genomförs intervjuer genom en kvalitativ metod, vilket 

utvecklas i kap. 3.   
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3 Metod 
 

I denna fallstudie studerar vi krisberedskapsprocessen på ett induktivt sätt med en kvalitativ metod. 

Processen studeras genom intervjuer med informanter vid ett antal orter, vilka arbetar med 

krisberedskapsprocessen på regional och lokal nivå. Genom denna metod avser vi kunna erhålla en 

relevant empirisk bild, vilken kommer presenteras.   

Den empiriska bilden av krisberedskapsprocessen avser vi betrakta i relation till den normativa bilden 

av krisberedskapsprocessen. Den normativa bilden har vi sammanställt genom styrande dokument (kap 

1.3). Genom att använda Lundqvist (1992) implementeringsteori (se kap 2) avser vi med denna metod 

beskriva hur krisberedskapsprocessen genomförs på regional och lokal nivå samt vilka ingående 

aktörer som deltar i processen. Vi avser även identifiera de problem och utmaningar som finns, enligt 

dessa aktörer.  

Kopplingen mellan metod och teori sker genom att slutsatser i fördjupad problembild (kap 1.2.1) har 

operationaliserats till tre huvudaspekter.  

Intervjuguide har skapats utifrån dessa operationaliserade huvudaspekter (se bilaga 1). Informanternas 

svar på intervjuguide har utifrån Lundquists
77

 implementeringsteori (tre villkor för god 

implementering) givit den teoretiska kopplingen i beskrivandet av krisberedskapsprocessen.  

Intervjuerna registrerades, transkriberarades och analyserades.  

I kap 4 sammanställs den empiriska krisberedskapsprocessen, vilken presenteras genom vald teori samt 

huvudaspekter. Slutligen kommer resultat och analys med slutsatser ske i kap 5 där svar på valda 

frågeställningar besvaras och utvecklas.  

 

3.1 Metoddiskussion 

 

Styrkan med denna kvalitativa studie är att genom intervjuer förstå hur krisberedskapsprocessen 

genomförs. Detta då information tillförs i en personlig kontakt där vi försöker tyda informanternas 

reaktioner och uttryck i svaren på ställda frågor. I metodvalet finns även möjligheter att utveckla 

frågeställningar kring de frågor som finns i intervjuguiden (bilaga 1).  

Då studien är en fallstudie, där endast utvalda delar studeras inom en omfattande 

krisberedskapsverksamhet, ser vi valet av metod som lämpligt.  

Även om endast två länsstyrelser och två kommuner är delaktig i studien är inte informationen 

nödvändigvis felvisande. Detta då nationella riktlinjer och styrningar samt MSB´s rekommendationer 

är lika inför samtliga länsstyrelser och kommuner. Denna kvalitativa studie ger därmed en viss inblick i 

krisberedskapsprocessen.   
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3.2 Dokumentationsanalys  
 

Inledningsvis genomförde vi en textanalys på ett urval av de normativa styrande dokumenten (se kap 1) 

samt den tidigare forskningen som utförts inom området. Denna textanalys sammanställdes till en 

fördjupad problembild (kap. 1.2.1), där tidigare studier har legat till grund för denna studies 

operationalisering genom framtagande av tre huvudaspekter.  

 

3.3 Operationalisering  
 

I inledningen genomförde vi granskning av tidigare forskning och tidigare undersökningar inom 

området krisberedskap (kap 1.2) samt styrande dokument. Av denna granskning kunde vi sammanställa 

en fördjupad problembild (kap 1.2.1) som förstärker våra frågeställningar. Ur denna problembild såg vi 

tydliga genomgående värdeord och utifrån dessa skapade vi tre huvudaspekter.  

I studiens intervjuguide (bilaga 1), samt nedan framgår dessa huvudaspekter och utifrån dessa har 

operationaliserade frågor skapats för att kunna besvara vald frågeställning. 

Processen 

Då studien avser att undersöka hur krisberedskapsprocessen genomförs, är ordet processen en viktig 

huvudaspekt. Här avser vi förstå de faser som kan finnas i en process, vilken styrning processen har och 

vilka aktörer som ingår samt vilka stödjande aktörer som finns i processen.  

 

Aktörer (Aktörers kunskap) 

Inom studerad verksamhet är det aktörers samverkan som utgör grundförutsättningarna för en effektiv 

krisberedskap. För att rätt kunna samverka med övriga aktörer är kunskapen om 

krisberedskapsprocessen hos aktören viktig och bör ses som en huvudaspekt. Aktörers kunskap kommer 

även att studeras genom aktörernas möjlighet att förstå styrande dokument. 

 

Nätverk (samverkan i nätverk) 

En annan huvudaspekt är nätverk, där ingående aktörer genom samverkan i nätverk ska arbeta med 

krisberedskapsprocessen. I denna samverkan krävs att aktörer förstår behovet av deltagande i nätverk, 

där vi avser att studera deras vilja till deltagande.    
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3.4 Intervjuguide 
 

Utifrån vår övergripande frågeställning, preciserade forskningsfrågor samt huvudaspekter 

sammanställde vi en operationaliserad intervjuguide (se bilaga 1).  

Guiden startar med några inledande frågor för att skapa kontakt och en god stämning (dessa spelas inte 

in eller transkriberas). Efter dessa följer de frågor vilka skall omfatta de områden som studien önskar 

svar på, där informanten utifrån så lite påverkan som möjligt skall få möjlighet att svara och tala fritt i 

ämnet. Här finns således en möjlighet för informanten att utveckla vad han/hon upplever är de 

viktigaste dimensionerna i en företeelse och som står i centrum för denna studie.
78

 

Under intervjun avser vi nyttja möjligheten om de i intervjuguiden sammanställda frågorna börjar 

”tunnas ur” 
79

, där vi kan ställa kompletterande frågor för att förstå krisberedskapsprocessen, då 

även frågor kan uppstå genom nyvunnen kunskap i denna studie. Vi förbehåller oss även rätten att 

återkomma till informant med enstaka kompletterande frågor om detta krävs, där enstaka fråga 

inte avses redovisas i någon ytterligare bilaga till studien. Citat kan dock användas under kap 4.  

Eftersom intervjuerna genomförs av flera studenter måste studien beakta aspekten med de s.k. 

intervjueffekterna i samtalssituationen. Med intervjueffekter menas att man kan få olika svar 

beroende på vem som ställer frågorna. Dock ska man inte överdriva risken med intervjueffekter 

där vi i denna studie antar att vi på ett professionellt sätt kan observera förekomsten. Uppstår detta 

avser vi inte att använda det materialet i studien.
80

 

 

3.5 Samtalsintervjuer 
 

Intervjuerna är av semistrukturerad karaktär där vi i 80-90 minuter genomför intervju med 

befattningshavare (informanter) på deras ordinarie arbetsplats. Dessa utvalda och tillfrågade personer 

har en nyckelkompetens inom krisberedskap på regional eller lokal nivå (länsstyrelse eller kommun). 

Genom detta finns förhoppning att skapa en större möjlighet till interaktion och samspel mellan 

genomförare av studien och informant under intervjun.
81

 Vidare finns förhoppning att med denna valda 

metod även skapa möjlighet att hantera oväntade svar, då vi får möjlighet att följa upp dessa genom 

direkta följdfrågor.
82
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3.5.1 Val av informanter  

 

Urvalet av personer som intervjuas bygger till stor del på att informanternas delaktighet i denna studie 

är av informationskaraktär. Det kan därmed motiveras som kriterium att dessa personer valts ut mot 

bakgrund av deras position eller kompetens, vid länsstyrelse och kommun.  

Dessa informanter förväntas bidra med hög kunskap vilken är nödvändig för att erhålla en deskriptiv 

bild av processen krisberedskap och dess utmaningar.
83

 

Valet av antalet informanter styrs i denna studie av två olika kriterier: 

Det första kriteriet är möjligheten till att genomföra en intervju med rätt befattningshavare inom 

länsstyrelse och kommun, då tidsbrist råder hos dessa. Denna utmaning att lyckas med studien i en 

situation där informanter prioriterar arbetet i krisberedskapsprocessen, talar i sig för att utmaningar 

finns, vilka vi avser studera.  

Det andra kriteriet är antalet intervjuer i förhållande till hur mycket arbete som läggs ner på 

intervjuerna. Man måste ha i åtanke att det inte alltid är rätt att tänka ”ju fler desto bättre”, utan man 

måste betänka att det viktigaste är att ha genomtänkta urval av personer och genom bra förberedelser 

genomföra effektiva intervjuer
84

 för att förstå krisberedskapsprocessen.  

Utifrån ovan nämnda kriterier fann vi att fyra informanter kan utgöra urvalet för informantintervjuerna. 

Ett övervägande genomfördes att detta urval var tillräckligt för att svara på studiens frågeställningar.  

De fyra informanterna representerar två länsstyrelser och två kommuner, vilka är spridda geografiskt, 

dessa benämns i studien som L1, L2, K1, K2.  

 

3.6 Etik och validitet 
 

Etik 

I förberedelser till intervju diskuterade vi runt forskningsetiska överväganden, där följande punkter 

skall beaktas: 

- Att erbjuda informanterna anonymitet påverkar inte eller åtminstone inte motsäger det 

vetenskapliga metodkravet på transparens inom denna forskningsstudie.  

- Informanterna tillfrågas om de är villiga att medverka i intervjun, vilken sker genom digital 

inspelning där samtycke dokumenteras genom namnkvittering på medgivandeblankett. Vidare 

informeras de att studien inte kommer beröra känslig information, samt att alla svar endast 

används inom ramen för denna studie. 
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- Material kommer efter genomförd studie att raderas i enligt med de av Karlstad universitet 

utgivna styrningar (som har sitt ursprung från Dataskyddsförordnigen, The General Data 

Protection Regulation, GDPR).  

- Informanterna erbjuds att få tillgång till det färdiga resultatet efter genomförd studie. 

 

Validitet 

Genom en noggrann förstudie av dokumentation som styr inramat område finns god förutsättning att 

beskriven normativ krisberedskap är korrekt, vilken jämförs i analys mot empirisk krisberedskap.  

Detta material inhämtas av de informanter som kan detta området bäst till exempel beredskapsdirektör 

eller beredskapschef på regional eller lokal nivå och bedöms därmed som trovärdig information då 

dessa informanter innehar nyckelkompetens inom aktuellt område.  

Intervjun blir digitalt registrerad (där student hör svaret på frågorna en första gång), varpå det 

insamlade materialet transkriberas (där studenter hör svar på frågor en andra gång samt dokumenterar 

dessa).  

Analys genomförs av intervjumaterialet utifrån Lundqvists implementeringsteori med reflektioner till 

de övriga (i kap 2) angivna perspektiven.  
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4 Empiri 
 

Innehållet i intervjuer har bidragit till det material vi hoppats på, där informanterna har fritt kunnat 

informera om hur organisationen är uppbyggd, vilka dokument som reglerar styrning av denna 

verksamhet samt såväl aktörer som deltar och hur dessa samverkar i nätverk. I detta kapitel avser i 

en empirisk beskrivning av processen finna svaren på såväl övergripande frågeställning som 

preciserade forskningsfrågor (vilka framgår i kap. 1.1). Samtlig information i detta kapitel är 

delgivet av informanter genom intervju. Informanterna anges med respektive numrering 

(L1,L2,K1,K2) för förtydligande av vilken informant som delgivit respektive informationsmaterial. 

Omnämns ingen av ovanstående numreringar är informationen en samlad bild, erhållen av 

informanterna.  

 

4.1 Krisberedskapsprocessen 
 

Här avser vi beskriva den empiriska krisberedskapen ur informanternas perspektiv, men även förtydliga 

de delar som avviker från den normativa processen. Som omnämnts i avgränsningar studerar vi inte 

någon region (d.v.s. f.d. landsting), men i redovisning nedan avser vi omnämna dem som aktör för att 

ge en så verklig sammanställning som möjligt över vilka som samverkar.   

 

4.1.1 Huvudsakliga aktörer  

 

De huvudsakliga aktörerna som deltar i krisberedskapsprocessen är olika om vi betraktar regional eller 

lokal nivå. Vidare påverkas regional och lokal nivå av de privata verksamheter som är lokaliserade 

inom områdesansvaret.  

Nedanstående aktörer är den empiriska bild som samtliga informanter delgivit. Det kan dock finnas 

andra sammansättningar av aktörer i de 21 län, 20 regioner eller 290 kommuner som finns.  

Ur regionalt perspektiv är följande huvudaktörer:  

Länsstyrelse, Region, Kommun, MSB, Socialstyrelsen. 

Ur regionalt perspektiv sker samverkan även med dessa övriga aktörer:  

Försvarsmakten, Polisen, Energimyndigheten, övriga myndigheter med särskilt ansvar 

samt lokala elbolag.  

Ur lokalt perspektiv är följande huvudaktörer:  

Kommun, Region, Länsstyrelse, MSB, Försvarsmakten, Polisen. 

Ur lokalt perspektiv sker samverkan även med dessa övriga aktörer:  

Övriga lokala aktörer. 
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Denna empiriska bild av aktörer överensstämmer till stor del med den normativa bilden som framgår av 

MSB´s lista på förekommande aktörer (se kap 1.3). Den normativa bilden saknar lokala aktörer i 

näringslivet, vilket för övrigt regleras av lag 1982:1004.    

 

4.1.2 Den empiriska krisberedskapen  

 

Under detta kapitel presenteras den empiriska krisberedskapen delgiven av informanterna. 

På regional och lokal nivå finns två pågående processer.  

- Krisberedskap i ett omedelbart perspektiv 

- Krisberedskapsarbete, -planering och -övning  

 

Krisbereskap i ett omedelbart perspektiv  

En ständig beredskap finns genom såväl TiB och ISK i Sverige, där vi kort förklarar nedan vad dessa 

förkortningar är genom informanternas förklaring:   

Tjänsteman i beredskap (TiB), är den person som utgör en funktion, vilken finns tillgänglig årets alla 

dagar och timmar. Denna hanterar den omedelbara händelsen. Funktion finns på ett stort antal 

myndigheter, s.k. myndigheter med särskilt ansvar.
85

 Dessa 26 myndigheter framgår i figur 2 under 

kap. inledning. TiB finns vid samtliga 21 länsstyrelser men det finns inget krav när studien 

genomfördes att TiB skall finnas på kommunal nivå. 

Inriktning och samordningskontakt (ISK) är medarbetare vid en organisation som initialt tar emot ett 

ärende om samhällsstörning. Alla organisationer som har ett behov ska utse en ISK som är nåbar 

dygnet runt. ISK är den som vidarebefordrar ärendet om samhällsstörning till rätt instans inom 

organisationen alternativt kallar till en Inriktnings om samordningsfunktion (ISF). 

ISF är en plattform för dialog där aktörer kan träffas fysiskt eller virtuellt. Informant anger att 

funktionen ska vara flexibel så att olika aktörer kan träffa överenskommelser om inriktningar och 

samordning. 

Informanterna uttrycker ett behov av stort kontaktnät avseende samverkan och samordning, vilket även 

noteras i figur 1.  

Vidare anger informanterna att TiB vid länsstyrelse och region är länken mellan kommunens ISK 

(vilken har kunskap i pågående verksamhet ex. lägesbild över pågående räddningsinsats) och den 

nationella nivån. Till sitt stöd kan TiB sammankalla egen krisledningsgrupp (på vissa orter benämnd 

Central krisledning), vilken har mandat att genomföra prioriteringar eller omfördelningar av resurser 

mellan kommunens verksamheter.  
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Genom detta nätverk kan samverkan och samordning ske för att klarlägga:  

- Vad består krisen av? 

- Sammanställning av information för beslut om gemensam lägesbild 

- Analys av gemensam lägesbild 

- Förslag till överenskommelse om gemensamma åtgärder 

Omdelbart vid kris skall man från regional nivå delge information till samhället om den pågående 

krisen och ev. rekommendation till allmänheten, hur de på bästa sätt kan skydda sig. För denna 

funktion krävs kommunikatör inom regional nivå som samverkar med nationell nivå (MSB). 

Informationen delges i radio och TV samt i vissa fall numera SMS till mobiltelefoner. Denna 

information har ofta föregåtts av ljudande signal, vilket betyder Viktigt Meddelande till Allmänheten 

(VMA). Denna signal testas första helgfria måndagen i kvartalets sista månad.  

 

Krisberedskapsarbete, -planering och -övning  

Informanterna delger att detta är ett arbete med krisberedskap ur ett utveckling- och förbättrings 

perspektiv som byggs över en tidsperiod, där perioden styrs av: 

- Avtalsperioden längd på samverkansavtal ex. mellan MSB och SKL. 

- Uppdragets längd där det finns datum för slutredovisning.  

Vidare finns kontinuerligt ansvar enligt lag (kap 1.3) med en ständig utveckling. Informanterna delger 

att dessa pågår som processer, där det finns en början och ett slut.  

Informanter delger vidare att målet är att de uppfyller och säkerställer innehållet i de uppgifter de blivit 

tilldelade. Vidare att de sköter sitt ansvar enligt lag och ingångna samverkansavtal (som de själva ser 

som tilläggsuppgifter). Härmed finns den styrning och mål som förvaltning kräver i en top-down 

styrning i uppgifter men där ansvaret byggs bottoms-upp.    

Då styrningar är generellt skrivna utges tolkningstabeller hur dessa skall tolkas för ex. kommun. Detta 

är inte genomgående utan snarare undantag, uppger informant (L1), då staten i huvudsak lämnar 

ansvaret till regional och lokal nivå att själva analysera och besluta hur krisberedskap byggs.  

Processen som sker med krisberedskapsarbete, -planering och -övning framgår av samtliga 

informanters delgivna information, vilket framgår i figur 6. Här ser vi den empiriska förklarade 

krisberedskapsprocessen (övre delen figur 6) och dess faser, från uppdrag och överenskommelse till 

redovisning.  

Denna empiriska processbild har vi placerat tillsammans med Lundqvists Policyprocessens stadier med 

förvaltningens huvuduppgifter (nedre delen av figur 6), där vi kan se de direkta liknelser som finns i de 

olika delarna i processen.  
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Figur 6. Informanternas bild av den empiriska krisberedskapen (övre del i figur). I nedre del i figur framgår Policyprocessens stadier 
med förvaltningens huvuduppgifter, Lundqvist (1992). 

 

I figur 6 kan vi jämföra den empiriska och den teoretiska bilden av processen. Här noterar vi att 

Lundqvists fas initiering består i den empiriska procesen av uppdrag i form av lagar och 

överenskommelser, vilka tolkas.  

Därefter sker enligt Lundqvist fasen beredning, vilken empiriskt består av såväl analys av uppdrag 

genom samverkan, som analys av egen verksamhet genom RSA-arbetet. 

I denna samverkan och analys tas en serie av beslut vilket Lundqvist benämner beslutsfattande, där 

beslut arbetas in i planer.  

Dessa förslag till styrande dokumentation ex. krisberedskapsplan fastställs av kommunfullmäktige vad 

avser kommunala planer och av landshövding inom länsstyrelse. Här benämner Lundqvist fasen som 

Implementering. 

RSA samt genomfört arbete redovisas årligen för länsstyrelse och RSA sänds även till MSB, varpå 

MSB eller berörd myndighet med särskilt ansvar responderar på insänd RSA och ev. initierar ett arbete 

i åtgärdande av RSA. Ett åtgärdande leds oftast av myndighet med särskilt ansvar, där de begär 

tillförsel av resurser från nationell nivå. Här startar en återmatning i arbetet att åtgärda risker och 

sårbarheter på regional och lokal nivå och därmed kan den samhällsviktiga verksamheten fortgå i kris 

och höjd beredskap.  

Genom att MSB får tillgång till samtliga RSA och genomförda arbeten kan de genomföra den statliga 

kontrollen hur förvaltningsarbetet med krisberedskap fortgår, detta benämner Lundqvist som 

efterkontroll. Informanter delger även att nya uppdrag kan tillföras löpande varpå processen måste 

anpassas och ev. förändring av internt styrande dokument måste omarbetas. Detta kan innebära att 

processen måste till del börjas om på nytt, där efterkontroll får avvakta.    

 

Krisberedskapsarbetet vid länsstyrelse och kommun 

Här beskriver vi genom informanternas svar hur krisberedskapsarbetet genomförs, där vi börjar med 

det empiriska krisberedskapsarbetet vid länsstyrelse, för att sedan fortsätta med kommun. Ibland 

omnämns även båda: 
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Länsstyrelse (L1, L2) 

Länsstyrelsens huvudsakliga funktioner är att dels vara länken mellan nationell och regional nivå samt 

genom regional och lokal samverkan även tillföra information om lokal nivå och i denna funktion 

skapa en samverkan genom samordning inom länet.  

Det är genom denna samordnande roll som de kallar aktörer till samverkan vilken omnämnts, detta för 

att tillsammans med berörda aktörer utveckla krisberedskapen att med bättre möjligheter möta en kris. 

Länsstyrelsen har även uppgiften (initiering), att skapa nätverk mellan kommunerna inom länet, där en 

kommande samverkan (beredning) kan vara aktuell. Samordning inom länet vad avser prioritering av 

resurser sker dock mer i den omdelbara krisen men kunskapsutbyten hur detta skall ske genomförs över 

tid. Länsstyrelsen samordning i nätverk är mycket påfallande lik policynätverk.   

Både kommun och länsstyrelse använder upprättade planer i övning, där informanter uppger att de 

direkt kan se resultaten av fattade beslut, denna del kallar Lundqvist implementering.  

Länsstyrelsen möter kommuner där varje kommun får presentera genomförd verksamhet och 

kommunens RSA-arbete. Detta är statens (MSB) möjlighet att följa krisberedskapsutvecklingen uppger 

informant, där Lundqvist benämner denna efterkontroll, se figur. 7. Krävs ytterligare styrning från 

central nivå kommer ny styrning via nya uppdrag och processen börjar om. Länsstyrelsen genomför 

även eget RSA-arbete och samordnar aktörers behov inom krisberedskapen inom länet.  

 

Kommun (K1, K2) 

Inom kommun uppger informanter sker krisberedskapsarbetet genom att uppgifter och 

överenskommelser analyseras. Ett stort antal analyser sker även av kommunens verksamheter och 

infrastruktur som har direkt påverkan för liv- och hälsa s.k. samhällsviktig verksamhet, men även övrig 

samhällsviktig verksamhet som kan leda till påverkan för liv- och hälsa. Här utvecklar vi inte detta 

ytterligare (se avgränsningar kap 1.1.2).  

Kommunen sammanställer dessa samhällsviktiga verksamheter och gör risk- och sårbarhetsanalyser 

(RSA) på dessa. Fortlöpande åtgärdas så många RSA som möjligt. Avhjälpande av en RSA är ofta 

förknippat med ekonomiska medel, vilket medför att en kostnad skall budgeteras med förhoppning om 

lokalt ekonomiskt tillförande av medel. Det tar därmed tid att genomföra förändring vilket informanter 

påtalar. Innebär åtgärd av RSA en stor kostnad kan kommunen ansöka att RSA omhändertas på 

nationell nivå, där myndigheter med särskilt ansvar i dialog med aktuell länsstyrelse och kommun blir 

delaktig i omhändertagandet av risken. Här har processen avstannat uppger informant (K1), då vissa 

RSA är för stora för regional och lokal nivå, men de prioriteras inte på nationell nivå.   

Krisberedskapsarbetets kunskapsuppbyggnad är mycket viktig, delger informanterna (L2, K2). 

Kommuner genomför en inventering för att skapa sig en så god bild som möjligt genom att inventera 

”Om det här händer, så skall vi”(K1). Med denna kunskap anger samtliga informanter att de upprättar 

en generell plan för krisberedskap. Samtliga län och kommuner i studien har upprättat en sådan. 

Informanten anger att kommunen prioriterar samhällsviktig verksamhet. Samtliga i studien svarar att de 

måste prioritera vissa funktioner i samhället, där exempelvis den enskilde individen i en kommun, i det 
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korta perspektivet måste finna egna vägar att lösa problemet. Här rekommenderar informant (K1) 

broschyren Om krisen eller kriget kommer.
86

 

Detta omnämns även som den enskildes ansvar i den normativa beskrivningen, se kap 1.3. Dock arbetar 

kommunen på att snarast under krisen återgå till normal förvaltningsverksamhet, där den enskilde kan 

återfå sitt stöd av kommunens verksamheter (K1, K2).   

Informanterna uppger att de skall i det längre perspektivet bygga upp strukturer genom 

samverkansforum. Där de i olika sammansättningar av aktörer för dialog kring utveckling av den lokala 

krisberedskapen, kort sagt försöka se och påverka farorna innan de händer.  

Informanter (K1, K2)anger att de kan initiera behov av samverkan, vilket de meddelar länsstyrelse då 

det är länsstyrelse som är kallande. I huvudsak sker detta i mer omfattande ärenden som berör flera 

aktörer. Detta är speciellt viktigt då aktörer som omnämnts inte bestämmer över varandra. Här noterar 

vi att policy som innefattar dels ansvarsprincipen, men även den utökade ansvarsprincipen 
87

, där 

aktörerna ska stödja och samverka med varandra är implementerad, vilket samtliga informanter tydligt 

uppger.   

 

4.2 Det empiriska materialet kategoriserats med hjälp av Lundqvists teori 
 

Informationen har vi sammanställt genom Lundqvist implementeringsteori, förstå, vill, kan, vilken 

presenteras i de tre huvudaspekterna processen, aktörer (aktörers kunskap) och nätverk (samverkan i 

nätverk).  

 

4.2.1 Förstå 

 

Förstå i detta sammanhang innebär om aktörerna uppfattar avsikten och vad som exempelvis lagstiftare 

förväntar sig av aktören att denna skall genomföra, då det kan vara svårt att tolka exempelvis lagtext. 

Vidare innebär ordet hur aktörerna förstår en annan aktör i nätverket samt förståelsen i processen.  

Processen 

Av informanterna framgår att det finns god kunskap om krisberedskapsprocessen på ledningsnivå vid 

såväl regional som lokal ledning. Krisberedskapshandläggare har stor kunskap i denna process och 

utbildar övriga handläggare inom kommunal och regional nivå, vilka har begränsad kunskap i 

krisberedskap. Man anger att krisberedskapen har återfått en plats på agendan men dominerar inte mot 

övrig verksamhet. Här anger informant (L2) ”Arbetet går inte så snabbt som man skulle vilja, men vi 

har i och med detta fått till en nödvändig fokusflytt”. 
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I arbetet att implementera åtgärder av risk-och sårbarhetsanalyser finns ibland en avstannad process. 

Här förstår informanten implementeringens komplexitet att införa krisberedskap i den omfattande 

kommunala verksamheten, där de (L1, K1, L1) anger följande svar på frågan om de implementerar 

åtgärder på funna brister:   

L1: ”Det där är jättesvårt”. 

K1: ”Det är nog väldigt olika”.  

L1: Stora kommuner kan ju ha mer resurser för att lägga på sådant här, sedan 

kanske det sker enklare i en mindre kommun där man känner varandra, men att det 

då inte syns på samma sätt i planer. Det omhändertas ändå även om det inte skrivs in 

i någon plan. 

Informanterna delger att de har förståelse för nationell nivå, där de inser de utmaningar och komplexitet 

som större systemlösningar utgör. Regional och lokal nivå accepterar nuvarande styrning men förstår 

behovet att utveckla processen vad avser synkronisering och total analys av mängden delgivna 

uppgifter från nationell nivå. Här uppger informant (L2) ”Uppgifter och uppdrag från nationell nivå är 

så spretigt i tid och omfattning men något som vi får leva med”. 

Man har förståelse på regional och lokal nivå att uppbyggnad av krisberedskapsprocessen är 

efterfrågad och i synnerhet inom civilt försvar, där informant (K1) uppger:   

Jag hävdar att vi har släppt allt detta under 30 år, vi måste bygga upp det men det 

får inte bli så att alla bygger nu, det måste bli samma, annars blir det ett 

samhällsekonomiskt vansinne. Man måste bygga upp hörnpelarna   

Informanter påtalar en förståelse att främst utveckla krisberedskapsprocessen i hur denna beskrivs, 

vilket även speglar i hur den leds, där denna studie funnit att krisberedskapen leds genom direkt 

styrning 
88

 i allmänhet och reglerstyrning i synnerhet.
89

 Här uttrycker informant (L2) en önskan om 

förändring: 

Man måste vända på allt och titta på vart samhällsstyrningen först uppstår och det 

är till 99 % i en kommun och då tycker jag att man ska beskriva 

krisberedskapssystemet, där man ser från botten och upp. 

 

Aktörer (aktörers kunskap) 

Utifrån informanternas svar har noterats att MSB initialt haft en betydande roll att stödja i strukturer 

och kunskapsspridning, där nu regional och lokal nivå har nått sådant höjd att kunskap även delges som 

intern utbildning. Till stöd finns en god kännedom om MSB´s styrande dokument Gemensamma 

grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörning 
90

, där regional och lokal nivå finner 

strukturer som exempelvis ISK och ISF. Kunskap presteras av informanterna som erfarenheter från 

                                                             
88

 Lundquist, L. (1992). Förvaltning, stat och samhälle. Lund: Studentlitteratur. kap 3.2 
89

 Ibid. 
90

 MSB (2018). Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällstörning. (Rapport nr: MSB 777). Hämtat  
    från: https://www.msb.se/Sok/?query=msb+777 

https://www.msb.se/Sok/?query=msb+777


 
 

36 
 

verkliga kriser och övningar vilka bygger succesivt upp stor kunskap i krisberedskap, där informant 

(L2) anger att:   

Med anledning av tidigare större kriser i länet, så har man fått lärdom som man vid 

senaste liknande större kris nyttjade på ett mycket bra sätt. Man kunde nästan säga 

att det fanns en stor revanschlust att lösa den senaste krisen på ett bättre sätt.  

Samtliga informanter anger att kunskapen finns på länsstyrelser och kommuner avseende samverkan 

och samordning, både före, under och efter en kris. Vissa förbättringsmöjligheter har informanterna 

delgivit vad avser dokumentation som inte genomförs under pågående kris exempelvis när beslut fattas 

i tid och av vem.  

I svar från informant (K1) framgår att en kunskapsbrist finns på funktionsnivå även om politiker är 

kunniga i krisberedskap som stort, där man ifrågasätter ansvarig chef, här anger informant (K1) 

politikernas syn med orden, ”Ja men hur ofta händer det? varför skall vi byta ut den gamla?”  

Denna kunskapsbrist blir påtaglig då politiker är avgörande i beslut avseende investeringar och därmed 

krisberedskapens utveckling.   

 

Nätverk (samverkan i nätverk) 

Samtliga informanterna delger att de känner att samverkan upplevs som mest utvecklat, där man på 

regional och lokal nivå har god förståelse i fördelarna att skapa nätverk. I början dialogiseras respektive 

aktörs syn på krisen och vid behov sammankallas parterna till samverkan. Här anger informant (L1) att 

sammankallande bör förstå krisen karaktär och genomföra en bedömning av vilka aktörer som skall 

delta. 

Informanter (K1,L2, K2) delger ett behov att utveckla samverkan med MSB i övning där de deltar på 

plats i exempelvis begäran om stöd. Annan samverkan som efterfrågas är central uppstyrning av 

nomenklatur i beredskapsgrader samt namn på samverkansgrupper.  

Informanten (L2) delger att det ligger på regional nivå att söka samverkan med nationell nivå, där 

informant säger att ”Idag sker samverkan med sektorsmyndigheterna och det är på min agenda att 

under året, innan detta år är slut, så ska jag ha genomfört samverkan med berörda aktörer”. 

Det framgår att aktörer är egna organisatoriska delar och att dessa inte bestämmer över varandra, vilket 

kräver förståelse att ingå i samverkan samt i denna agera på för samtliga bästa sätt. Här anger 

informant (L1):  

Mycket handlar om att vi måste göra det tillsammans i samverkan med andra, för vi 

har ju inte heller någon bestämmanderätt över någon annan, väldigt sällan har vi 

det, utan det handlar om att tillsammans med andra bygga krisberedskap som är 

ytterst till för medborgarna för att dessa skall känna trygghet och fortsätta leva så 

normalt som möjligt, det är målet.  

Samtliga informanter har stor förståelse att krisberedskapsprocessen styrs och utvecklas från nationell 

nivå, men de påtalar att det är på regional och lokal nivå som de tvingas hantera den uppkomna krisen. 
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Det är därmed svårt på regional och lokal nivå att förstå behovet av samverkan, när man inte i alla 

avseenden förstår vad som skall avhandlas, vilket belyses genom följande citat (L2): 

Ibland känns det som att det finns ett stort tryck på oss att vi ska genomföra 

samverkan men en fråga vi ställer oss är om vad? t.ex. MSB frågar - ”Har ni 

samverkat med livsmedelsverket?”, där vi frågar MSB -”Vad är syftet med 

samverkan? 

Deltagare i studien anger att krisberedskapsprocessen har utvecklats på ett bra sätt, men poängterar en 

önskan om att en utveckling krävs i ansvarstagandet hos myndigheter med särskilt ansvar, där 

informant uppger (K1):  

 

Vi är i ett återtagande, då ligger det i att myndigheter med särskilt ansvar agerar för 

att eliminera en del saker som vi är så väldigt beroende av i mångt och mycket. Då 

det är den nationella nivån som kan påverka. 

 

4.2.2 Kan  

 

Här kommer vi att presentera informationen genom Lundqvists andra villkor, kan. Innebörden är att vi 

sammanställer aktörens förmåga att verkställa styrning.
91

 Här studeras möjligheterna för regional och 

lokal nivå att verkställa styrning (krisberedskap) inom vald operationalisering.   

Att Lundqvist anger dessa som villkor är mycket tydligt under villkoret kan, där det ofta är kopplat med 

resurser. Detta omnämns nedan men där studien valt att avgränsa sig i ekonomi, se avgränsningar (kap. 

1.1.2).   

Processen 

Av informanterna framgår att behovet vid regional och lokal nivå är styrande för processen, där ex. 

ekonomi är en av flera resurser. Här har studien funnit att ekonomi krävs för avhjälpande av svårlöst 

RSA. Vid avsaknad av ekonomiskt tillskott från central nivå avstannar processen avseende RSA, där 

informant (K1) anger att:   

Vi är alldeles för reaktiva i de här situationerna och det hjälper inte hur mycket vi 

motiverar eller riskanalyserar, så är det ändå så att det handlar om pengar och det 

är inte en politisk framgångsfaktor att säga ”Vi har gjort det här i förebyggande 

syfte” utan det är bättre säga, ”Vi satsar pengar där”. 

Ytterligare en anledning till avstannande i RSA kan vara prioritering vid myndighet med särskilt ansvar 

(uppger informanter, K1, L1) som väljer att satsa på en annan RSA i landet, konsekvensen blir dock 

densamma med avstannad process.  

Beaktas bör att ansvaret för krisberedskap åvilar regional och lokal nivå men resurser beslutas på 

nationell nivå. Här påtalar informant (K1) ”Vi lämnar in och påtalar med tyngd men det blir ingen 

verkstad”. 
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En generell styrka som samtliga informanter delger är funktionen ISK alternativt TiB, vilken finns som 

omedelbar resurs att påverka händelseutvecklingen att hantera krisen i dess olika faser. Detta 

genomförs som en process där initiering, beredning (krävs samverkan?), beslutsfattande (i samverkan), 

implementering(enskilt vid aktör), efterkontroll (samverkan i ny lägesbild). Här anger informant (L2):  

Hur kan vi komma fram till något bra? där vi begär in lägesbilder eller läges-

rapporter som vi sammanställer till en samlad lägesbild. Vilken vi gör en analys av, 

där vi också kan ta stöd av våra samarbetspartners. Så det är inte bara vi själva som 

sitter och tycker, utan vi kan ta stöd av de andra myndigheterna eller kommunerna. 

Vad tycker vi tillsammans? Sedan genomför vi en analys, där vi kan ha ett förslag till 

överenskommelse, ingen bestämmer över den andre, men leder till att – Det här 

kommer vi överens om att göra. 

Informant (L1) anger att de är rustade att till stor del hantera uppkomna kriser på regional och lokal 

nivå, men de förutsätter att man stödjer vid större kriser att hantera omfattande utmaningar. Informant 

(K1) påtalar att detta stöd kräver i sig en stor logistisk kapacitet och kunskap i denna nya struktur där 

stödet skall ingå, nationellt stöd (av MSB) eller internationellt stöd. Här anger denna informant: 

Vi fick öva mottagande av förstärkningsresurser. Det är ju något som är väldigt 

speciellt där det finns många delar man måste beakta. Hur skall dessa in i våra 

system? det är inte bara att det dimper ner ett antal förstärkningsresurser, utan man 

måste hantera dessa och man tar ett ansvar för dem vad det gäller delarna i 

värdansvaret. Där måste man avsätta resurser som bara jobbar med de som 

förstärker. Det är absolut ett utvecklingsområde för många delar i landet att kunna 

ta emot förstärkningsresurser. 

Den empiriska bild som samtliga informanter delger är att begäran av stöd fungerar väl, där så har skett 

under senare tid. Här anger informant (K2) att ”Det händer ju ganska ofta att man begär nationella 

förstärkningsresurser vid ex. översvämningar eller skogsbränder, här har MSB resurser som de kan 

tillföra”. 

Detta stöd i form av förstärkningsresurser framkom även i tidigare forskning genom MSB´s utredning 

Utvärdering av MSB:s arbete i samband med skogsbränderna 2018, (se Myndigheters påverkan på 

regional och lokal nivå, kap. 1.2). Där MSB genom intervju med kommunal nivå fick en bild att denna 

borde styras upp och bli bättre men där informanter i denna studie anser att det fungerar väl.   

 

Aktörer (aktörers kunskap) 

Ansvarsprincipen får felaktig effekt uppger informanterna när man arbetar med krisberedskap på 

regional och lokal nivå. Anledningen till detta anser de vara att myndigheter med särskilt ansvar bör 

förstå att kriser inom områdesansvar inte kan lösas av regional och lokal nivå. Här önskar 

informanterna att man nationellt tittar på de system som påverkar regionala och lokala behov i 

processen, men där möjligheter att påverka är centralt. Här anger informant (L1) ”Förhoppningsvis har 

de identifierat samma risker i sin risk- och sårbarhetsanalys där de har prioriterat denna sett av alla 

RSA i hela landet”.  
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Av informant (L1) framgår att kunskap och möjligheten till kunskap över varandras verksamheter inom 

lokal och regional nivå är begränsade, detta då antalet verksamhetsområden är stort ”Det är så många 

som jobbar med massa olika saker så man kan ha förståelse för att de inte förstår vad vi sysslar med 

och jag förstår inte alltid vad dom sysslar med”. 

Det framgår tydligt av samtliga informanter att en god kunskapsuppbyggnad finns på regional och lokal 

nivå vid dem som hanterar krisberedskapsutveckling. Detta genom att erfarenheter av kris och övning 

implementeras i nya rutiner och dokumentation, här uppger informant (L2):  

En stor anledning till att vi inte tog över räddningsinsatsen denna gång, bygger 

mycket på erfarenheter från tidigare liknande kriser i länet och det var mycket 

häftigt att se hur de olika aktörerna höll sig inom sitt revir och löste uppgifterna 

mycket effektivt. 

Informanterna delger en syn att vårt samhälle är mycket tryggt, där de finner en utmaning att behålla 

denna trygghet under kris. Här anger informanter (K1, K2) att prioritering är en viktig del hos 

aktörerna i krisberedskapsutvecklingen:  

K1: ”Men man kan inte bygga bort eller investera bort alla risker och sårbarheter, 

det måste man ha förståelse för”. 

K2: ”En del risker och sårbarheter får vi bara acceptera, det får vi leva med”. 

 

Nätverk (samverkan i nätverk) 

Informanterna (L2, K2) anger att aktörer inom valt studerat område har mycket goda 

samverkansformer och väl utvecklad struktur inom krisberedskapsprocessen:  

L2: ”Vi ställer den som har behov av hjälp mitt på bordet, så stödjer alla andra 

inblandade och man kör på”. 

K2: ”Mycket handlar om att vi måste göra det tillsammans i samverkan med andra, 

för vi har ju inte heller någon bestämmanderätt över någon annan”. 

Informant (L1) uppger att, finns önskemål om förändring av krisberedskapsprocessen på regional och 

lokal nivå, kan detta framföras till MSB, vilken är remissinstans till regeringen i regleringsbrev och 

arbetar in dessa önskemål. Genom regleringsbrev får länsstyrelser sina riktlinjer exempelvis 

uppbyggnad av civilt försvar och där MSB via överenskommelse med SKL inför uppgifter att möta 

denna utmaning. Här uppger informant (K1) att samverkan bör ske i något gemensamt forum:  

Det som vi saknar idag och det är också en diskussion som vi har just nu, vi behöver 

framförallt kopplat till det förändrade omvärldsläget och civila försvaret, ett forum 

internt, där vi lägger ett större fokus på frågorna som vi behöver lösa nu utifrån 

överenskommelser med staten, kopplat till civilt försvar. Då pratar vi krigsplacering, 

krigsorganisation, kompetensutveckling o.s.v. 
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Informanterna delger att en förutsättning för att ett samhälle skall fungera är att de privata aktörer som 

Lundqvist omnämner (se figur 4), involveras då dessa stödjer samhället i dess olika behov. Här delger 

informant (K1) att samverkan med privata aktörer är mycket komplicerat:  

Det är mycket svårt att involvera näringslivet då vi inte har något att erbjuda, det 

går inte bara att säga åt de civila aktörerna att dessa krav ställer vi på er. Det vi 

däremot kan och redan gör är att bjuda in dessa genom att erbjuda en gemensam 

lägesbild och hålla de informerade om vad som händer. 

Informant (K1) påtalar även den stora utmaning som finns i att samverka på regional och lokal nivå, då 

privata intressenter ägs och styrs av privata aktörer på central nivå och även i vissa fall ett ägande 

utanför nationen.  

Vi har så många beroenden idag, vi är beroende av fungerande telekommunikation, 

där vi har ett 30-40 tal operatörer, kanske inte inom vårt områdesansvar men vi är 

jätteberoende av kablar och fibrer. Vi är beroende av att tekniken fungerar, 

elförsörjning och livsmedelsförsörjning. Det finns en mängd olika områden som i 

många fall vi som är lokala och även regionala är för små i det hela, här krävs det 

nationell styrning. 

 

4.2.3 Vill 

 
Här menar Lundvists teori vid implementeringsvillkoret vill, att man betraktar om aktören vill 

verkställa den givna styrningen. Det kan finnas många anledningar att en aktör inte önskar det resultat 

styrningen leder till och därmed inte utför den. Här kommer vi genom teorin följa den empiriska 

krisberedskapen i viljan till att följa processen, vilja att söka kunskap, viljan till samverkan och 

slutligen viljan att utveckla.  

Processen 

Informanterna påtalar att styrningen i uppgifter delges som separata uppgifter från departement och 

MSB samt överenskommelser mellan MSB och SKL. Här vill informanterna att MSB synkroniserar 

uppgifterna i processen avseende ambition och tid. Här anger informant (L2):  

Olika aktörer ger oss uppgifter, där vår ansamling av uppgifter blir väldigt spretig i 

vad vi ska uppnå. Speciellt som att dessa uppgifter inte är synkade avseende 

ambitionsnivå eller styrda i tiden på tidsaxeln. Utifrån detta så arbetar vi inte 

samordnat och man kan missa synergieffekter. 

Utifrån informanternas (L1, L2) information har en vilja noterats att fokusering av tid bör 

läggas på i huvudsak övning och förbättring samt förankring av planer i en omfattande 

verksamhet:   

L1: ”Vi vill fokusera på att öva kris och höjd beredskap samt förankra planer”. 

L2: ”Vi har precis gjort om våra planer och nu behöver vi ju utbilda och öva”. 
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Informanterna anger att inom krisberedskap är engagemang en styrande faktor i processen, 

där vilja att kommunicera och analysera lägesbilden kan förbereda aktörerna innan krisen 

är ett faktum. Detta är ett sätt att arbeta proaktivt. Här anger informant (K1):   

Under stormen Alfrida, tog vår TiB kontakt under nyårshelgen med länsstyrelsens 

TiB. Där de initialt genomförde en ISK-kontakt med beslut att bevaka. Det gjorde 

man även i ett förberedande skede, eftersom det var väder och det får vi prognoser 

på vad som troligen kommer inträffa. I nästa steg valda man att när väl effekten 

av Alfrida gav sig till känna, då hade man också kontakt, där man kommer in 

osökt på det vi kallar Inriktning och samordningsfunktion ISF. 

Informanterna delger att nationell nivå har tillfört medel till regional nivå för uppbyggnad av 

krisberedskapsfunktionen under senaste åren. Detta har förstärkt strukturen att leda på regional nivå, 

där informant (L1) uppger ”Samtidigt finns svårighet att växa också, vad skall vi göra? inte bara 

anställa folk. Utan även, vad skall man göra med de resurserna på ett bra sätt?”.  

 

Samtliga informanter uppger en klar vilja att utveckla krisberedskapsprocessen på regional och lokal 

nivå men där resurser är styrande, i detta fall behov av ekonomiska investeringar. Här anger informant 

(K1) ”Krisberedskap finns med på kommunernas agenda men det krockar tyvärr oftast med annan 

verksamhet såsom skola, vård och omsorg samt infrastruktur mm.”. 

Informanterna påtalar att de har såväl vilja som förståelse att bidra med sin del i det totala arbetet inom 

sitt områdesansvar. Här anger informant (K2) ”Vi skall bygga ett hållbart samhälle och det gör vi även 

genom krishantering”. 

 

Aktörer (aktörers kunskap) 

Det framgår utifrån samtliga informanters information att samtliga förvaltningar och myndigheter 

utbildar och övar egen personal genom intern och extern utbildning. Detta bekräftas även av informant 

(K1):  

Vi nyttjar både MSB och länsstyrelsen för utbildning, sedan gör vi en del 

utbildningar själva, så vi skickar ju en hel del folk och enskilda på utbildning. Sedan 

försöker vi skapa utbildningar här på plats och ta hit utbildare, bl.a. har vi haft 

chefsutbildning, kriskommunikatörsutbildning och då har jag bara pratat om det 

senaste halvårets utbildningar.  

Informanterna delger att det finns såväl vilja som kunskap vid MSB, där MSB tillför genom 

utbildningar och förslag på övningar kunskapsöverföring till regional och lokal nivå, där informant 

(L2) uppger: 

Det finns goda förutsättningar att lyckas, då detta ligger i tiden och det finns en rad 

olika utbildningar och övningar på gång, många fler än vad det fanns för 2-3 år 

sedan. Anledningen till denna relativt branta ökning är de nationella övningar som 

bedrivs som man kan haka på samt få en bra lägesbild och utifrån detta så kan man 

öva beslutsfattning. 
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Kunskap om kriser är svåra att bemästra där informant anger att varje kris är unik, dock har man till 

stor del kunskap om vad som kan ske inom områdesansvaret. Här anger informant (L1) att:  

Ganska stora delar är inventerad men visst dyker det upp saker. Vet inte vad det 

senaste var som var nytt, tror det var askmolnet på Island, det var en sak vi inte 

kände till kunde hända.  

 

Nätverk (samverkan i nätverk) 

Inom samverkan påtalar informanter att en vilja finns vid MSB att stödja under 2019. Här anger 

informant (L2):  

Inför sommaren 2019 har MSB förstärkt upp med tillförd materiel för brand-

bekämpning, upphandlad bekämpning med brandflyg, förstärkt samverkan och 

ledning samt en inriktning och prioriteringsfunktion. 

Då regional och lokal nivå har ett områdesansvar, påtalar informanterna en stor önskan av tilldelning av 

resurser. Här anger informant (L2) att det finns förståelse för en mer nationell samverkan utan inbördes 

tävlan:  

Igår satt jag i ett möte med Dan Eliasson och några andra inblandade länsstyrelser 

och diskuterade i flera timmar. Där noterade vi att det inte finns något 

”revirpinkeri”, men det är lätt att det uppfattas så då man käftar om resurser.  
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5 Resultat 
 

Av studien finner vi de huvudsakliga aktörerna samt beskrivning av hur krisberedskapsprocessen 

genomförs. Vidare finner studien ett antal särskilda problem i genomförandet av processen. Detta 

framgår i analys 5.1.   

 

Aktörer på regional och lokal nivå samt stödjande aktörer 

Vi finner att de huvudsakliga aktörerna inom krisberedskap på regional och lokal nivå är: 

Länsstyrelse, Region, Kommun, Myndigheter med särskilt ansvar samt lokala aktörer. 

 

Genomförande av krisberedskapsprocessen 

Av studien framgår att krisberedskapen genomförs i samverkan och genom samordning. Vi kan visa att 

aktörerna hanterar uppkomna kriser och i vardagen arbetar för utveckling av krisberedskap inom eget 

områdesansvar. Vi finner att krisberedskapsprocessen till stor del liknar den av Lundqvist beskrivna 

Policyprocessens stadier med förvaltningens huvuduppgifter, där krisberedskapsprocessen väl följer de 

teoretiska faserna initiering, beredning, beslutsfattande, implementering och efterkontroll. Dock har vi 

noterat i studien, likt tidigare forskning att fasen efterkontroll inte alltid genomförs.  

I vår studie gjorde vi en ansats att beskriva den normativa krisberedskapsprocessen, vilket var en stor 

utmaning då vi inte kunnat finna någon sammanställd dokumentation över denna. Här har vi genom 

presentation av denna studie sammanställt de styrande dokument (lagar, förordningar och 

överenskommelser) som styr verksamheten på regional och lokal nivå, där även framtagande och 

arbetet kring samhällsviktig verksamhet och risk- och sårbarhetsanalyser omnämns.  

Särskilda problem i genomförandet 

I tidigare forskning fann vi att problem och utmaningar noterats hos aktörer som skall arbeta med 

komplexa utmaningar i nätverk för att säkerställa processen. I vår studie har vi funnit flera exempel av 

informanterna som bekräftar tidigare forskning, vilket framgår i kap 5.2.   

I kap 5.2 presenteras slutsatser inom krisberedskapsprocessen, där vi kommentarer jämförelsen i den 

normativa krisberedskapsprocessen med den empiriska samt besvarar studiens frågeställningar.    

 

5.1 Analys 
 

Finns förutsättning att förstå krisberedskap på regional och lokal nivå  

MSB har bidragit till en god kunskapsuppbyggnad avseende krisberedskap, vilket återspeglas i arbetet 

på regional och lokal nivå. Genom att man beaktat erfarenheter från tidigare kriser har man ökat 

förståelsen att lösa kommande kriser.  
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Styrningen av krisberedskapsprocessen känns till del ostrukturerad, där uppgifter från central nivå inte 

är synkroniserad avseende omfattning, samordningsmöjligheter och ambitionsnivå eller när uppgifter i 

tid (verksamhetsår eller period) ska genomföras. Detta framkom även av tidigare forskning i rapporten, 

Utvärdering av MSB:s arbete i samband med skogsbränderna 2018, (se Myndigheters påverkan på 

regional och lokal nivå, kap 1.2). 

På regional och lokal nivå finns det en generellt god förståelse om behovet av samverkan i att bygga 

upp krisberedskapen tillsammas. Dock påtalar man att samverkan till stor del bör vara behovsstyrd, 

dvs. att ett behov hos en eller flera aktörer ska finnas till grund för att samverka. 

Hos de som arbetar med krisberedskap som huvudverksamhet finns det stor förståelse och kunskap 

avseende krisberedskapsprocessen. Inom övriga delar finns viss kunskap hos dem i ledande befattning, 

men begränsad kunskap hos personal i de omfattande kommunala verksamheterna. Viss okunskap eller 

ovilja har noterats där de i ledande befattning inte avser genomföra nödvändiga investeringar i 

krisberedskap. 

Man har en förståelse att genom arbete med krisberedskap skapar de tillsammans ett hållbart samhälle. 

En förutsättning som anges är att man ser den lokala nivån som grundläggande och att man bygger 

krisberedskap från denna nivå. 

 

Finns förutsättning att regional och lokal nivå kan agera i krisberedskap  

Det finns en väl utvecklad samverkan som kan samordnas i krisberedskapsprocessen. Samverkan och 

samordning är den viktigaste förutsättningen för att krisberedskapsprocessen ska fungera. 

Vid hantering av kriser har man erhållit erfarenheter. Dessa erfarenheter har man kunnat implementera 

i planeringen av krisberedskap och på detta sätt stärkt möjligheterna att lösa kommande kriser. 

I studien framgår att möjligheten till kunskap över varandras verksamheter är begränsad då antalet 

verksamhetsområden är stort, vilket även framkommit i tidigare forskning (kap. 1.2). 

På regional och lokal nivå upplever man att, utifrån rådande förutsättningar d.v.s. med tillgång till 

nationella förstärkningsresurser, kan de lösa omedelbara kriser. Det finns dock ett behov att fortsätta 

öva och i synnerhet att öva tillförsel av förstärkningsresurser. 

Det finns ett område som man från regional och lokal nivå inte känner att man kan påverka. Detta är de 

avstannade risk- och sårbarhetsanalyserna som sänds till nationella nivån. Anledningarna till detta beror 

i huvudsak på att politiker och myndigheter med särskilt utpekat ansvar inte väljer att arbeta vidare med 

dessa analyser.  

De kan inte eliminera alla risker och sårbarheter i kommunen eller länet vilket samhället måste ha 

förståelse för. Men med kännedom om risken kan de förbättra förutsättningen att omhänderta krisen. 

Detta genom en handlingsplan eller bara att man är medveten om risken.   
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Finns vilja på regional och lokal nivå inom krisberedskap  

På regional och lokal nivå finns det ett engagemang att utveckla krisberedskapsprocessen och det finns 

generellt god kunskap om vad detta innebär för utmaningar och komplexitet. 

Stor vilja finns att genom övning och utbildning utveckla den krisberedskap som de skall lösa. Dessa 

övningar och utbildningar genomförs både internt inom regional och lokal nivå samt med stöd av 

central nivå genom MSB. 

Viljan till samverkan är mycket stor på regional och lokal nivå, där samverkan sker återkommande med 

olika berörda aktörer.  

Här finns dock en vilja att den nationella nivån är tydligare i uppgifts- och ansvarsfördelningen mot 

regional och lokal nivå, så att bland annat samverkan blir så effektiv som möjligt och att resultatet 

positiv bidrar till krisberedskapsprocessen. 

En vilja finns att samverka med andra myndigheter i kriser, men där denna studie har noterat att det 

tidigare förekommit vissa hinder mellan aktörer att dela information pga. sekretess. Viljan vid regional 

och lokal nivå, är att de får den information som redan statliga myndigheter har för att kunna fatta 

bättre beslut mot rätt lägesbild.   

 

5.2 Slutsatser 
 

Vi har funnit att krisberedskap genomförs i en väl utvecklad förvaltningsverksamhet, detta i relation till 

den goda samverkan som delges av informanterna (även om de uppger en vilja till fortsatt utveckling). 

Det finns dock vissa förbättringsmöjligheter, vilket framkommit i studien. 

 

Vi fann svaren på studiens frågeställningar med hjälp av Lundqvists implementeringsteori (1992) 

genom villkoren förstå, kan, vill, vilket vi i detta kapitel skall förtydliga, där frågorna var: 

- Hur genomförs den komplexa krisberedskapsprocessen på regional och lokal 

nivå samt vilket behov av stöd kräver krisberedskapsprocessen? 

- Vilka är de huvudsakliga aktörerna som påverkar krisberedskapsprocessen? 

- Hur genomförs styrning och samverkan inom krisberedskapsprocessen?  

- Vilka särskilda problem delges av informanter i genomförandet av 

krisberedskapsprocessen? 

 

Genomförandet och stödet den kräver 

 

Vi har genom vår studie funnit en väl utvecklad samverkan vid såväl kommun som länsstyrelse. Den 

empiriska krisberedskapsprocessen upplevs likna de vetenskapliga faserna enligt Lundqvists 

Policyprocessens stadier med förvaltningens huvuduppgifter. Även om nya uppgifter, direktiv eller 

lägesbildsförändring sker så påverkar detta i huvudsak endast den enskilda fasen (där Lundqvist 

uttrycker dessa som stadier).  När detta sker har vi funnit att fasen får börja om i analys och beslut, men 



 
 

46 
 

i stort kan de genomföra krisberedskap i samverkan och samordning på regional och lokal nivå 

(beroende på krisens omfattning). Sker en olycklig utveckling av krisen i omfattning, finns möjligheter 

till nationella stödresurser vilket har beskrivits (kap. 4.2.2, Kan Processen).  

 

Förutom att omnämna stödresurser finns tillgänglig, finner vi en entydig bild att myndigheter med 

särskilt ansvar bör få ett omedelbart uppdrag av regeringen att ansvara för nationella enhetliga 

lösningar inom tilldelat samverkansområde. Vi anser att dessa myndigheter bör reglera verksamheter 

för de privata aktörer som äger ex. teknik eller livsmedel. Detta då ägandet är spritt i antal och även 

företagens nationsbakgrund, vilket kräver avtal innan krisen sker. Denna styrning som endast kan ske 

på nationell nivå är det stöd som regional och lokala nivå är i behov av.  

 

 

Aktörerna 

Vi har även i studien presenterat såväl huvudaktörer som övriga aktörer, vilka samverkar och 

samordnar genom såväl krishantering som uppbyggnad av krisberedskap på regional och lokal nivå.  

De huvudsakliga aktörerna framgår av kap. 4.1.1. 

 

 

Styrning och samverkan 

Av vår studie framgår att styrningen av krisberedskapsprocessen kan utvecklas, där bättre struktur kan 

skapas på nationell nivå genom att uppgifter synkroniseras relativt varandra. Även att styrningen blir 

tydligare avseende omfattning och ambitionsnivå med anpassning, mot när detta skall genomföras 

under verksamhetsåret. Vi finner att detta skapar samordningsmöjligheter och där samordning medför 

att samverkan i övningar eller pågående utbildningssatsningar är mer rationella. Vi har funnit att 

styrningen sker likt ett policynätverk (Rhodes men även Lundqvist), där aktörer i samverkan och med 

stöd av varandra möter aktuell kris och där även det förberedande arbetet sker inom policynätverk.  

Som tidigare omnämnts är det mest signifikanta en väl utvecklad samverkan på den regionala och 

lokala nivån. 

 

 

Särskilda problem  

 

 Strukturer  

Möjligheten att påverka utvecklingen av krisberedskap ligger som omnämnts även hos privata aktörer, 

varpå samverkan med dessa bör ske på nationell nivå. Detta då kapabiliteten ligger på nationell nivå (se 

figur 3). Detta är en förutsättning att lösa krisberedskap och i synnerhet civilt försvar på regional och 

lokal nivå. Här krävs att aktörerna tillsammans samverkar om hållbara strukturer då krisberedskap 

under år 1960-1995 kunde stödja sig på statliga bolag, vilka idag är avreglerade till privata marknaden. 

Här bör även avtal upprättas om lagernivåer eller möjligheter till leverans av varor. Denna avsaknad av 

strukturer innebär en serie av omfattande problem, vilka genomsyrar samtliga verksamheter.  

 

Vi har funnit att karaktäristiska punkter enligt wicked problems tio punkter är nr 3, 5, 7, 8 och 10 i 

betraktelsen på problemet med komplexa strukturer ex. problemet kring mobiltelefoner då fasta 

telefonnätet är under avveckling, där mobiloperatörer ägs av internationella aktörer. Detta är ett 

exempel på problem som den nationella nivån inte löser direkt, utan bara en lösning som är bättre eller 
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sämre. Det sker redan idag en påverkan av detta problem, där beslutsfattare på nationell nivå därmed 

inte har tiden att avvakta i agerandet. I försök att lösa detta problem är varje aktör unik. Angivet 

exempel är bara en aspekt av problemet att privata aktörer är styrande för samhällets behov men måste 

övervägas om det är symtom på något annat problem.  

    

Vi har i studien funnit att detta beroende av privata aktörer kan härledas till ett wicked problem, där 

Roberts beskrivning i Wicked Problems an Network Approaches to Resolution, säger att högsta nivån 

tre innebär att, de utsatta inte ens är överens om vad problemet består av. Vi finner att den samverkan 

som krävs är enormt omfattande, där en lösning på problemet kan upplevas omöjlig att uppnå.    

 

 Beslutsformer 

Under mindre och medelstora kriser är det troligt att nuvarande samverkansform där ingen bestämmer 

över den andre är framgångsrik. Studien finner inte fastställd beslutsstruktur som framgångsrik om 

katastrofer pågår på ett stort antal platser.  Här bör det fastställas och utses en aktör som kan fatta beslut 

och prioritera. Detta är också en förutsättning enligt Lundvists teori hos aktör A (se figur 3). Visst 

arbete med detta pågår under rådande studie att MSB skall kunna prioritera men vilket kräver ändrade 

befogenheter.   

 

 Kunskaper 

En utmaning är att krisberedskap får den fokus som krävs inom huvudsakligen samhällsviktig 

verksamhet inom kommunal verksamhet men även en god förståelse i övrig kommunal verksamhet. 

Samma gäller på länsstyrelse att via MSB påtala behovet av samverkan med myndigheter med särskilt 

ansvar. Denna uppbyggnad i kunskap bör dock först inledas med att MSB ensar begrepp, nomenklartur 

och struktur ex. att upprätta samma benämning på beredskapsgrader vid länsstyrelser och kommuner.  

Idag finns en bred förekommande flora av egna benämningar och då MSB endast är en stödjande 

myndighet, skapas lokala benämningar vilket kan förvilla vid samverkan. Detta gäller även hur 

ledningsstruktur skall vara upprättad, där det förekommer olika lösningar på olika platser (ex. nato-

modell eller egen skapad struktur). Denna uppgift att ensa nomenklatur bör genomföras av MSB, men 

tillsammans med framför allt lokala nivån då informanter är tydliga med att den nya krisberedskapen 

och i synnerhet civila försvaret skall byggas nerifrån och upp.    

 

 Sektoransvar eller myndigheter med särskilt ansvar  

Under denna studie av krisberedskap på regional och lokal nivå har framkommit i svar av 

informanterna att sektoransvar är ett förlegat utryck och idag talar man om myndigheter med särskilt 

ansvar. Ändå förekommer utrycket i MSB huvuddokument Gemensamma grunder för samverkan och 

ledning vid samhällsstörning 
92

, samtidigt som förordning Om krisberedskap och bevakningsansvariga 

myndigheters åtgärder vid höjd beredskap 
93

 åsyftar samma myndigheter. Även FOI rapport 

                                                             
92 

MSB (2018). Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällstörning. (Rapport nr: MSB 777, s. 34).    
    Hämtat från: https://www.msb.se/Sok/?query=msb+777 
93 

Sveriges riksdag. (2015). Om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. (SFS  
    2015:1052, §4). Hämtad från: https://www.riksdagen.se/sv/global/sok/?q=2015:1052&st=1 

https://www.msb.se/Sok/?query=msb+777
https://www.riksdagen.se/sv/global/sok/?q=2015:1052&st=1
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Sektorsansvar – ansvarssystem eller semantik 
94

 som omnämndes i begynnelsen av studien (se 

Myndigheters påverkan på regional och lokal nivå, kap. 1.2), påtalar kritiken genom: 

 

Någon entydig definition av vad som avses med sektoransvar, sektorsuppgifter och 

sektorsmyndighet finns inte. Det är till och med så att samtliga befattningshavare som 

utredningen intervjuat anser att det är oklart vad som avses med sektoransvar.
95

 

 

Genom dessa otydligheter blir en redan komplex process än mer otydlig.  

 

Men som sammanfattning och slutsats av genomförd studie, har vi funnit att krisberedskap genomförs 

i en mycket väl utvecklad förvaltningsverksamhet, studiens mest signifikanta resultat är en väl 

utvecklad samverkan mellan aktörer på regional och lokal nivå. Studien har funnit viss liknelse mellan 

den empiriska krisberedskapsprocessen och Lundqvists Policyprocessens stadier med förvaltningens 

huvuduppgifter. Även om informanterna upplever vissa problem inom krisberedskapen, finner vi att 

aktörerna genom ett stort engagemang anses kunna hantera krisberedskapen.  

 

 

Förslag till vidare forskning  

 

Inom kort kommer förändringar troligen ske inom de problemområden vi noterat i studien, ett förslag 

till vidare forskning är att efter nedanstående utredningar är implementerade, kan det vara mycket 

intressant att genomföra en likande studie som denna.   

Försvarsberedningen lämnade i december 2017 delrapporten ”Motståndskraft – Inriktningen av 

totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025 (Ds 2017:66)”. Regeringen har 

tillsatt tre utredningar som skall utveckla bl.a. krisberedskapsprocessen:  

 utredningen om ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar (Dir 2018:79). 

 utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid 

allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap (Dir 2018:77). 

 utredningen om näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i 

fråga om försvarsmateriel (Dir 2018:64). 

I den första av ovanstående utredningar har inrikesminister Mikael Damberg (i samband med denna 

studies genomförande) fattat beslut att förordna Barbro Holmberg som särskild utredare i utredningen 

Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar.
96

 Vissa av studien problem kan eventuellt bli 

omhändertagna genom dessa. Detta då utredningarna skall föreslå tydligare ansvars- och 

ledningsförhållanden och en stärkt samordning inom civilt försvar på nationell, regional och lokal 

nivå. Detta uppdrag skall redovisas den 31 mars 2020.  

 

                                                             
94

 Denward, C., Larsson, P., Stenérus Dover, A.S. (2017). Sektorsansvar – ansvarssystem eller semantik. (Rapport   
    nr: FOI-R-4542--SE, s. 41). Hämtat från: https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI-R--4542--SE 
95 

Ibid. s. 41 
96 

Regeringskansliet. (2018). Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar. (Dir. 2018:79). Hämtat från:    
    https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/08/dir.-201879/ 

https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI-R--4542--SE
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/08/dir.-201879/
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6 Avslutning 
 

Målet med studien var att förstå hur krisberedskap genomförs på regional och lokal nivå. Samt förstå 

hur styrning och samverkan sker genom de olika aktörerna. I studien har vi kunnat fånga upp de 

särskilda problem som trots en utvecklad normativ styrning, finns i genomförandet av 

krisberedskapsprocessen på regional och lokal nivå.   

Studien kan klart stå bakom Lundqvists implementeringsteori att det är villkor som måste vara 

uppfyllda för att en förvaltningsverksamhet skall inneha förutsättningar att genomföra ålagda uppgifter 

och ansvar.   

Ur denna studie kan inga generella slutsatser dras, men då de normativa styrande dokumenten är 

gällande inom Sveriges samtliga 21 län, 20 regioner och 290 kommuner, kan studien anta att slutsatser 

även är implementerbara vid någon eller några av dessa aktörer. Denna information kan bidra som egen 

reflektion alt. bidra i den fortsatta utvecklingen av civilt försvar.  

Då informanter deltagit med stort engagemang i studien samt att studien tilldelats en mycket kunnig 

handledare vid Karlstad universitet, har det varit ett privilegium att studera aktuellt område och ämne.  
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Intervjuer och samtal 

Intervjuer med länsstyrelser och kommuner, L1, L2, K1, K2. Intervjuerna genomfördes under perioden april 
och maj 2019. 

Samtal med Studentlitteratur AB (190513) med ansvarig för upphovsrätt K. Karlsson avseende nyttjanderätt 

till bildmaterial ur Förvaltning, stat och samhälle. Där de anger att rättigheterna har övergått till författaren 

och i detta fall dödsboet. Dödsboet upphörde 180322 och det framgår inte via allmänna medier hänvisning 

till någon upphovsrättshavare, varpå i samråd med sakkunnig K. Karlsson det kan antas att ett nyttjande är 

acceptabelt. 



 

 

        Bilaga 1   

Intervjuguide  

* Genomgång GDPR (General Data Protection Regulation),  

benämns på svenska som: 

   "allmän dataskyddsförordning" eller "dataskyddsförordningen".  

* Samtycke 

Studiens notering över teoretisk koppling: Förstå (F), Kan (K), Vill (V) 

Inledning 

Vilken befattning har du inom din organisation? 

Hur länge har du jobbat inom denna organisation? 

Vad har du för tidigare erfarenheter avseende arbete med krisberedskap?  

Vad har du för utbildning inom din profession?  

Starta inspelningen av intervjun. 

 

Processen 

Hur ser er organisation ut som jobbar med krisberedskap? 

1 Vilka befattningar/tjänster finns?  

2 Finns det förståelse för krisberedskap inom era verksamhetsdelar? (F) 

3 Vilka strategier, riktlinjer och metoder nyttjar ni för att arbeta med 

krisberedskapsprocessen? (F, K) 

4 Hur många kommuner samverkar länsstyrelsen med? (F, K, V) 

5 Beskriv hur processen krisberedskap genomförs, hela kedjan från staten ner till enskild 

medborgare? (F, K) 

5A Staten-MSB 

5B MSB-SKL 

5C SKL (kommunen) -medborgaren 

5D Länsstyrelsen roll i detta. 

6 I vad består krisberedskapen hos er, när större kriser uppstår? (K) 



 

 

7 Hur planerar man för att hantera detta, finns behov av stöd? (F, K, V) 

8 Finns fastställd krisberedskapsplan? (K) 

9 Vilka aktörer stödjer i detta arbete? (F, K)  

10 Hur tycker du arbetet med krisberedskap bedrivs inom er verksamhet? (K, V) 

10A Vad är det största utmaningarna? (F, K, V) 

10B Hur mycket frihet finns i planering och genomförande inom Er verksamhet med 

krisberedskap? (K, V) 

10C Hur prioriterat känner du att krisberedskap är hos Er? (F,V) 

10D Avsätts det tillräckligt med medel/resurser för att genomföra? (K) 

11 I vad ligger skillnaden avseende krisberedskap för Er mellan verksamhetsansvar respektive 

områdesansvar? Ge gärna exempel. (F, K) 

12 Finns exempel på när ansvarsprincipen har inträtt på nationell nivå avseende  

kris på regional eller lokal nivå, inom länet? Om ja, av vem initierades samverkan? (K, V) 

 

13A Finns någon genomförd övning, workshop eller verklig krishantering som ni kunnat 

samverka fullt ut, där stöd även tillförts? (F, K) 

 

13B Om ja, nämn några framgångsfaktorer med just denna. (F) 

 

13C Vilken lärdom drogs att utveckla inom krisberedskapsprocessen? (F, K, V) 

 

14 Vid önskemål om förbättring (inte ekonomi valbart), vad bör läggas mer tid på avseende 

samverkan, där det finns problem eller ett utvecklingsbehov: (F, K, V) 

14A MSB 

14B Myndigheter med särskilt ansvar 

14C Kommun resp. länsstyrelse (frågan ställs olika på resp. plats) 

14D Lokala aktörer 

14E Företag 

14F Annat 

14G Varför bör det läggas mer tid? 

  



 

 

15  Vilken del i er egen krisberedskapsprocess anser ni som verksamhet borde lägga mer tid på 

(där det kan finnas problem) och där man kan nå utveckling, nedan finns exempel men 

informant får tala fritt: (F, K, V) 

- Åtgärdande av RSA  

- Kunskapsuppbyggnad genom utb. på eget ansvar och uppgifter 

- Kunskapsuppbyggnad genom utb. på myndigheternas stöd 

- Kunskapsuppbyggnad genom utb. på områden, ex. säker el, vatten, mat etc. 

- Öva kris  

- Öva höjd beredskap 

- Förbättra och förankra krisberedskapsplaner 

- Annat 

16 Vad inom krisberedskap som process kan Ni se en förbättringsmöjlighet? (F, K, V) 

16A: Styrning (egen eller nationella nivån?) 

16B: Egen planering 

16C: Samverkan (Förtydliga gärna vad som avses: nationella nivån, andra län, 

andra kommuner eller företag) 

16D: Övning 

16E: Dokumentation (förtydliga gärna aktör som bör förbättra)  

16F: Annat 

 

Aktörer (aktörers kunskap) 

17 Vilka aktörer ser Ni som Er naturliga kontakt? (F, K) 

18 Vilka dokument styr ditt arbete med krisberedskap? (F, K) 

19 Hur ofta genomför ni utbildning resp. övning? (K, V) 

20 Finns övningsplan? Följs denna alla år? Om inte, varför? (K, V) 

21 Beskriv vad Totalförsvaret är och er verksamhet kopplat till denna? (F)  

 

Nätverk (samverkan i nätverk) 

22 Vad innebär samverkan inom krisberedskap? (F) 

23 Vilka myndigheter samverkar ni med? (F) 



 

 

 

24 Beskriv hur du ser på samverkan med andra myndigheter? (V) 

25 Hur genomför ni samverkan med dessa? (F, K, V) 

26 Tycker du det finns tydliga styrningar som reglerar detta? (K) 

26B Om inte ge exempel på vilken del kan förbättras? (K, V) 

27 Hur uppfattar ni samverkan med Myndigheter med särskilt utpekat ansvar? (F, K) 

28 Hur ofta möter Er verksamhet någon av dessa myndigheter med särskilt utpekat ansvar 

eller hur tar ni del av denna samverkan? (K, V) 

29 Hur upplevs samverkan och intresset avseende krisberedskapsutveckling med:  

29A MSB (K, V) 

29B Kommun resp. länsstyrelse (K, V) 

29C Lokala aktörer, Organisationer (K, V) 

29D Företag (K, V) 

  

30 Beskriv hur du ser på samverkan med lokala aktörer och företag. 

30A Vilka lokala aktörer och företag samverkar ni med, inte namn utan 

bransch? (F, K, V) 

30B Hur ser du på er samverkan med dessa? (V) 

30C Tycker du det finns tydliga styrningar som reglerar detta? (K) 

30D - Om inte, vad skulle kunna bli bättre? (K) 

 

Tack för er samverkan i denna studie! 

 


