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Abstract 

Essay in political science, C-level, Filippa Börjeson, spring term 2010. 

Supervisor: Freddy Kjellström 

“Understanding reorganizations 

- A study of the Swedish crisis management area 2000-2010” 

The purpose of the study is to try to understand why two major reorganizations of the 

Swedish crisis management were pushed into practice during the years of 2000 to 2010, and 

also try to find explanations to them.  By conducting a qualitative analysis of content which 

focuses on government documents such as government reports and government bills 

concerning the crisis management area, the study aims to include the most part of the 

determining factors for reorganizations. The study applies a policy theoretical framework in 

order to realize an environmental scanning. Furthermore a delimitation has been made 

concerning the time being analyzed. The study focuses on the period 2000 – 2010, a period 

which is motivated by the several reorganizations that have been made.  The following 

research questions have been answered: 

 How have the several reorganizations of the Swedish crisis management area during a 

short period of time been motivated? 

- How can the institutional environment be explained when the reorganizations were 

brought into light?  

- Which actors are (have been) significant for the activity of the institutions?  

- What have the current reorganizations resulted in concerning the institutional 

formulation (content)?  

- How have the current reorganizations reflected the policy process?   

The period of 2000 to 2010 is characterized by an altered political situation, where a stable 

menacing picture has been replaced by a more multidimensional such, which in turn has led to 

a greater insecurity. The reorganizations have through the study shown that contextual factors 

such as terrorism and natural disasters have evident connection to the phenomenon as such. 

Actors (international and regional etcetera) have in general taken a secondary position, but are 

noticeable both in contextual matters and in the beginning of the policy process, for example 

concerning agenda-setting. The current reorganizations have led to several liquidations of 

civil service departments in favour of formation of new institutions, which better answer new 

demands.  This reflects both the end and beginning of the certain policy process.  

Key words: Reorganization, crisis management, Sweden, policy theory, context, content, 

actors, process, agenda-setting, environmental scanning.  
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1 Inledning 

1.1 Problembild och utgångspunkt 

 

Sedan början av 2000-talet har omfattande organisationsförändringar ägt rum bland 

myndigheter inom krisberedskapsområdet, vilka sorterar under Försvarsdepartementet.  

Myndigheter som berörts är Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB), 

Krisberedskapsmyndigheten (KBM), Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF), Statens 

räddningsverk (SRV) samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  

Överstyrelsen för civil beredskap var den första myndigheten inom verksamhetsområdet som 

blev föremål för förändring, då verksamheten började avvecklas och slutligen upphörde den 

30 juni 2002.  Istället initierades en ny myndighet, Krisberedskapsmyndigheten, den 1 juli 

2002. 
1
 Denna myndighet hade dock inte någon längre verksamhetsperiod, då en ny 

omorganisation vidtogs redan år 2009 då en helt ny myndighet - Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap - lanserades. Myndigheten ersatte tidigare verksamheter som 

Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk samt Styrelsen för psykologiskt försvar, 

vilket hade en betydande inverkan på strukturen inom den svenska statsförvaltningen.
 2

 

Omorganisationen var ett resultat av propositionen Stärkt krisberedskap - för säkerhets skull 

(prop. 2007/08:92).
3
 Det svenska krisberedskapsområdet blev redan år 2006 föremål på den 

politiska dagordningen, då regeringen beslutade om direktiv (dir. 2006:80) till en särskild 

utredare för att undersöka arbetet vid SRV, KBM samt SPF i syfte att utforma förslag till en 

definierad arbets-, resurs- samt ansvarsfördelning. I uppdraget inkluderades att undersöka 

frågan om relevanta delar av myndigheterna borde bli föremål för en fusion samt om den 

resterande verksamhet då borde föras över till andra existerande myndigheter. Utredningen 

resulterade i betänkandet Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser (SOU 

2007:31).
4
  

 

Ärendets slutberedning resulterade i att regeringens proposition 2007/08:92 om att bilda en ny 

myndighet för samhällets krishantering bifölls. En så omfattande organisationsförändring 

                                                 
1
 Kommittén för avvecklingen av Överstyrelsen för civil beredskap, Slutrapport Avveckling av Överstyrelsen för 

civil beredskap, Fö 2001:05, Stockholm, 2003-08-29.  
2
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s organisation och uppdrag, http://www.msb.se/sv/Om-

MSB/Organisation-och-uppdrag-/ 2009-05-04.  
3
 Kommittédirektiv 2008:58, Uppdrag att avveckla Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och 

Styrelsen för psykologiskt försvar.  
4
 Regeringens proposition 2007/08:92  Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull, s.6.  

http://www.msb.se/sv/Om-MSB/Organisation-och-uppdrag-/
http://www.msb.se/sv/Om-MSB/Organisation-och-uppdrag-/
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visade sig vara politiskt sett relativt enkelt genomförbar, då förslaget fick positivt gensvar vid 

Försvarsutskottets betänkande 2007/08:FöU12 Stärkt krisberedskap.
5
 Likaså uppvisade 

förslaget politisk enighet (bifall) vid Riksdagens debatt då ärendet behandlades.
6
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Figur 1 Myndighetsöversikt: Krisberedskapsområdet 2000-2010  

 

Figuren visar hur den svenska myndighetsstrukturen inom krisberedskapsområdet 

förändrats under åren 2000- 2010 genom vidtagna omorganisationer.  

 

Att ämbetsverk som sådana, utan någon direkt motsvarighet i den svenska 

myndighetsstrukturen, blir föremål för omfattande förändringar under en så kort tidsperiod är 

intressant att belysa. Detta bland annat mot bakgrund då offentliga verksamheters existens 

vanligtvis baseras på att det finns problem i samhället vilka behöver hanteras samt en politisk 

vilja som stödjer denna uppfattning. 
7
 Vidare ter sig offentlig verksamhet ha ett tydligt behov 

av kontinuitet gällande dess organisationsstruktur, samt att dess arbete präglas av tydliga 

riktlinjer och ett noggrant definierat rollinnehav. 

 

Organisationer synes förr eller senare bli föremål för förändring i större eller mindre 

omfattning. Förklaring till förändring kan finnas både i omgivningen samt inom den egna 

                                                 
5
 Försvarsutskottets betänkande 2007/08:FöU12 Stärkt krisberedskap, s. 1.  

6
 Riksdagens protokoll 2007/08:112.  

7
 Abrahamsson, B., och Aarum Andersen, J., Organisation- att beskriva och förstå organisationer, Malmö, 2005, 

s. 19.  
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organisationen. 8 Utvecklingen i organisationens omvärld, i form av ändrade 

marknadsförhållanden, ekonomiska och politiska förhållanden samt teknologiska 

förändringar, ställer ökade krav på organisatorisk flexibilitet samt verksamheters förmåga att 

anpassa samt utveckla sig. Omvärldens dynamiska karaktär har därav kommit att skapa ett 

större behov av flexibla organisationsformer.9 Mot bakgrund av att omvärldsfaktorer kan ta 

sig i uttryck som förändringsmekanismer bör sannolikt ingen skillnad mellan offentliga eller 

privata organisationer föreligga gällande förekomst av förändring. Vad som dock är märkvärt 

i det aktuella fallet är det faktum att övergripande statliga ämbetsverk utan någon som helst 

motsvarighet i den nationella myndighetsstrukturen genomgått så omfattande förändringar 

under en relativt kort tidsperiod med organisatoriska mått mätt.   

Undersökningen inriktar sig på de två aktuella organisationsförändringarna som ägt rum under 

perioden år 2000 till år 2010, samt vad som kan förklara dessa.  Organisationsförändringarna 

som sådana kommer därav att utgöra undersökningens beroende variabel, vars utfall antas 

påverkas av förändringar av den oberoende variabeln, vilken i undersökningen utgörs av 

beståndsdelar från ett policyteoretiskt ramverk – aktörer, kontext, innehåll samt process.
10

  

 

För att söka reda på denna problematik ter sig undersökningens perspektiv vara historiskt, då 

utveckling över tid ämnas beskrivas. Vidare antas ett organisationsteoretiskt perspektiv, vilket 

åsyftar att förklara förändringsdynamiken. Det organisationsteoretiska synsättet hävdar att 

”Organisationer är öppna system som präglar och präglas av sin omvärld”.
11

 Citatet betonar 

därför att det är av vikt att studera organisationers specifika miljö samt problemvärld inom 

vilket de verkar, för att i sin tur kunna förstå organisationers aktiviteter samt struktur. 
12

    

Det organisationsteoretiska perspektivet aktualiseras därför genom att genomföra en 

omvärldsanalys utifrån policyteoretiska beståndsdelar, där man ser till kontext, aktörer, 

processer samt innehåll.   

 

Vidare konstateras att ett i huvudsak strukturellt perspektiv blir tillämpligt i studien, då en 

omvärldsanalys vidtas i studien. Detta innebär att strukturer, exempelvis kontextuella faktorer, 

                                                 
8
 Abrahamsson, B., och Aarum Andersen, J., Organisation- att beskriva och förstå organisationer, Malmö, 2005, 

s. 228- 229.  
9
 Bakka, J, F., Fivesdal, E., Lindkvist, L., Organisationsteori: Struktur- kultur- processer, Malmö, 2001, s. 53.  

10
 Denscombe, M., Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, Lund, 

2009, s. 76.   
11

 Bakka, J, F., Fivesdal, E., Lindkvist, L., Organisationsteori: Struktur- kultur- processer, Malmö, 2001, s. 71  
12

 Ibid., s. 71.  
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intar en framträdande position i förhållande till aktörer (i detta fall institutioner), vilka istället 

begränsas av den struktur inom vilket de verkar.
13

 Ett kombinerat struktur-/aktörperspektiv 

skulle likväl kunna vara tillämpligt, speciellt det vilket kallas structuration theory.  Likt 

strukturperspektivet ser denna skolbildning strukturen som både en begränsande likväl 

möjliggörande faktor för aktörer. Detta kan senare komma att påverka strukturen och i sin tur 

framtida handling.
14

 Det senare synsättet ses dock som mindre tillämpligt för studien då 

institutionsförändringar av aktuell verksamhet i begränsad omfattning kan påverka 

kontextuella faktorer, som exempelvis naturkatastrofer.  

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

 

Undersökningens syfte är att försöka förstå varför två centrala omorganisationer inom 

krisberedskapsområdet genomförts under tidsperioden år 2000 till år 2010 samt försöka finna 

förklaring(- ar) till dessa. De aktuella omorganisationerna i början av 2000-talet har bidragit 

till en betydande förändring av den svenska myndighetsstrukturen under en relativt kort 

tidsperiod, både när det gäller dess sammansättning och arbetsuppgifter. Vad som kan orsaka 

en omorganisering av sådana centrala ämbetsverk är viktigt att belysa, då de utgör en 

betydande samhällsfunktion, är omfattande till sin karaktär samt präglas av ett behov av 

kontinuitet och struktur. Genom att vidta en omvärldsanalys med hjälp av ett policyteoretiskt 

ramverk, åsyftas flertalet förklaringsfaktorer till de aktuella omorganisationerna att inbegripas 

samt belysas. En undersökning enligt följande är även relevant i utvärderingssyfte av liknande 

situationer, då den kan bidra med intressanta utgångspunkter främst gällande tillämpningen av 

det teoretiska ramverket. Utvärderingsperspektivet bidrar vidare med lärdom kring liknande 

verksamheter.15 

Den övergripande forskningsfrågan kan utformas enligt följande; Hur har det motiverats att 

flertalet omorganisationer vidtagits av den svenska myndighetsstrukturen inom 

krisberedskapsområdet under en relativt kort tid? 

 

 

                                                 
13

  McAnulla, S.,”Structure and Agency” i Marsh, D., and Stoker, G., (ed.) Theory and Methods in Political 
Science, New York, 2002,  s. 273- 276.  
14

 Ibid., s. 279.  
15

 Premfors, R., Policyanalys Kunskap, praktik och etik i offentlig verksamhet, Lund, 1989, s. 142.  
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Då studien antar en policyanalytisk ingång för att genomföra en omvärldsanalys för att förstå 

problematiken, formuleras följande preciserade frågeställningar för att driva undersökningen 

framåt:   

- Hur såg ut institutionernas (ÖCB samt KBM, SPF, SRV) omgivning ut då 

omorganisationerna aktualiserades?  

- Vilka aktörer har (haft) betydelse för institutionernas verksamhet? 

- Vad har de aktuella omorganisationerna resulterat i beträffande institutionernas 

utformning (innehåll)?  

- Hur har de aktuella omorganisationerna speglat policyprocessen? 

Frågorna enligt ovan tillgodoser undersökningens syfte, då de ger utrymme för både att 

beskriva en problematik samt att försöka finna förklaring till densamma. Besvarade 

frågeställningar av aktuell karaktär leder likaså till en förståelse av problematiken. Frågorna 

belyser samtliga beståndsdelar inom det policyteoretiska ramverket, vilket är väsentligt för 

studien. Ytterligare kan det vara värt att notera att frågeställningarna till stor del ter sig öppna 

till sin karaktär, det vill säga att de ger uttryck för ett induktivt sökande utan fasta 

svarsalternativ, vilket lämpar sig väl till uppsatsens syfte. Den valda utformningen av 

frågeställningarna tar dock extra tid i anspråk vid analysstadiet än vad fallet skulle vara vid 

tillämpning av slutna frågor. Valet motiveras dock av att frågeställningarna resulterar i ett 

nyanserat material, vilket är av stor vikt vid en undersökning av beskrivande samt förstående 

karaktär. 
16

 

1.3 Definitioner  

 

Studiens primära objekt är institutioner, vilket är en företeelse som i sin tur kan inkluderas i 

det mångtydiga begreppet organisationer. Dess huvudsakliga egenskaper är att de inrättats för 

att uppnå mål samt att de är strukturerade samt koordinerade. Vidare är de sociala enheter 

samt verkar som en del av en större omgivning. Organisationer innehåller komponenter som 

                                                 
16

 Denscombe, M., Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, Lund, 
2009, s. 221.   
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mål, människor, aktivitet, kultur och struktur, vilka interagerar.17 Ytterligare är 

organisationers existens beroende utav människors beslut.18   

 

Genom att studien vidtar en omvärldsanalys med en policyanalytisk ingång, ter det sig 

relevant att belysa den distinktion som ofta görs gällande begreppet omgivning. Den första 

typen benämns generell omgivning och innefattar den nationella samt internationella miljö 

inom vilken organisationen har sin verksamhet. Den andra omgivningen, den specifika, 

inkluderar istället den omgivning vilken har direkt betydelse för organisationen och dess 

möjligheter att uppnå sina mål. Organisationer väljer sin specifika omgivning genom strategi 

samt mål. Den specifika omgivningen exemplifieras av kunder, leverantörer samt ägare. 19  

 

Omgivningen/omvärlden kan således definieras som mycket snävt eller anta ett globalt 

perspektiv. Ytterligare kan omvärlden belysas utifrån fyra olika variabler vilka är; stabilitet, 

komplexitet, fientlighet samt heterogenitet. Utifrån den första variabeln kan omvärlden 

beskrivas utefter motsatsparet stabil-dynamisk. Variabeln innefattar aspekter så som i vilken 

omfattning organisationens omvärld präglas av osäkerhet, det vill säga av oförutsedda 

händelser, vilket i sig påverkar organisationens arbete. Den andra variabeln avser förhållandet 

mellan de två dimensionerna enkel-komplex utifrån de krav som föreligger gällande 

organisationens teknologi samt expertis. Motsatsparet vänlig-fientlig utgör den tredje 

variabeln och beskriver i vilken omfattning det föreligger konkurrens samt olika typer av 

konflikter inom den aktuella omvärlden. Förekomst av fientlighet har inverkan på 

organisationen ifråga om dess säkerhet samt reaktionshastighet, det vill säga dess förmåga att 

reagera på signaler från omvärlden. Den fjärde variabeln heterogenitet belyser förhållandet 

homogen-heterogen vilket kan appliceras på produkter, kunder samt geografiska områden. 20 

Policyanalys utgör verktyg för att undersöka den aktuella studiens problematik och refererar 

till en verksamhet där offentliga handlingslinjer samt program i problemlösande syfte, 

sönderdelas och blir föremål för genomgående belysning. Därefter förs verksamheten vidare 

genom att delarna förs samman igen till en ny helhet. Analysstadiet betraktar alltså inte enbart 

delarna utan värdesätter helheten likaså. 
21

  

                                                 
17

 Abrahamsson, B., och Aarum Andersen, J., Organisation- att beskriva och förstå organisationer, Malmö, 
2005, s. 10.  
18

 Ibid., s. 12.  
19

 Ibid., s. 180.  
20

 Bakka, J, F., Fivesdal, E., Lindkvist, L., Organisationsteori: Struktur- kultur- processer, Malmö, 2001, s. 77-80.   
21

 Premfors, R., Policyanalys Kunskap, praktik och etik i offentlig verksamhet, Lund, 1989, s. 10.  
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1.4 Metodiskt tillvägagångssätt 

1.4.1 Angreppssätt, material, avgränsning och forskningsteknik 

Undersökningen påvisar ett policyteoretiskt angreppssätt i syfte att genomföra en 

omvärldsanalys med utgångspunkt i myndigheter med verksamheter inom krisberedskap samt 

skydd vid olyckor. Myndigheter som berörs är Överstyrelsen för civil beredskap, Styrelsen för 

psykologiskt försvar, Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk samt Myndigheten 

för samhällskydd och beredskap. En avgränsning i tid har gjorts i syfte att göra 

undersökningen mer hanterbar, därför kommer främst en tioårig period att belysas, från år 

2000 till år 2010. Periodens relevans motiveras av att flertalet omorganisationer då ägt rum. 

Likaså har en avgränsning gjorts gällande användningen av det policyanalytiska verktyget 

vilket generellt behandlar fyra variabler; innehåll, kontext, aktörer samt processer. 

Undersökningen kommer främst att fokusera på kontext samt aktörer vilket kan förklaras av 

dessa variablers omvärldsrelevans. Variablerna process samt innehåll behandlas förvisso 

likaså, då dessa kan ses som resultatet av de övriga variablernas interaktion. Vidare har det 

organisationsteoretiska perspektivet fokuserat på den förändringsdynamik som omger 

organisationsväsendet.  

 

Studien använder den datainsamlingsmetod vilken ofta benämns befintliga data/källanalys, 

vilken betyder att dokument utgör den främsta datakällan.
22

 Detta är en i regel tillämplig 

metod för att bedriva policyanalys, vilket motiverar dess relevans för den aktuella 

undersökningen.
23

 Tillämpligt material för undersökningen utgörs av skriftliga källor, främst 

Statliga utredningar (SOU), utredningar från regeringens departement (Departementsserien) 

samt propositioner i syfte att undersöka problematiken och belysa det faktum att 

myndigheterna är av statligt intresse. Statliga publikationer upplevs vara fördelaktiga då de 

ses som objektiva, opartiska, faktabaserade samt auktoritativa.
24

 Dock som vid allt bruk av 

skriftliga dokument bör materialet undersökas källkritiskt. Dokumentets validitet måste 

utvärderas utifrån aspekter så som dess autenticitet, innebörd, representativitet samt 

trovärdighet. 
25

 Äkthet, oberoende, samtidighet samt tendens är fyra källkritiska principer 

                                                 
22

 Denscombe, M., Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, Lund, 
2009, s. 295.  
23

 Buse, K., Mays, N., and Walt, G., Making Health Policy, Maidenhead, 2005, s. 184.  
24

 Denscombe, M., Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, Lund, 
2009, s. 295.  
25

 Ibid., s. 301-302.  
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vilka är viktiga att beakta vid bedömning av datamaterialets trovärdighet. 
26

 I studien har 

primära källor använts, då de upplevs vara mer pålitliga än sekundära.
27

 

Datainsamlingsmetoden upplevs vara fördelaktig utifrån att tillgången till data ofta är god, 

materialet anses vara beständigt samt att metoden upplevs vara kostnadseffektiv. 
28

  

 

En kombination av datainsamlingsmetoder hade dock varit tillämplig i studien, då främst en 

kombination av befintliga data/källanalys samt frågeundersökning av informantkaraktär. Vid 

den senare metoden används svarspersoner som primär informationskälla, vilka bidrar med 

material angående hur verkligheten ser ut i ett specifikt avseende, till exempel gällande 

arbetet i en organisation, vilket likväl hade varit av relevans i denna undersökning.
29

 En 

datainsamlingsmetod av intervjukaraktär är fördelaktig mot bakgrund av att den erbjuder 

detaljerade data likväl validitet, dock ses den som tidskrävande vilket förklarar varför den inte 

tillämpas i denna studie.
30

 Andra metoder, exempelvis direktobservation, fokusgrupper, 

experiment anses inte besvara den övergripande forskningsfrågan, då metoderna främst 

inriktar sig på individers beteende/uppfattningar, något som inte avses att studeras.  

 

Den vanligaste dataanalysmetoden som används vid policyanalyser har ofta karaktären som 

innehållsanalys, en metod som även i denna studie blir tillämplig. Innehållsanalys kan i sin tur 

delas upp i två kategorier, där den första utgör en kvantitativ innehållsanalys vilken erbjuder 

ett systematiskt tillvägagångssätt där innehållet i dokument kvantifieras enligt förbestämda 

kategorier. Den andra innehållsanalysen är kvalitativ till sin karaktär, då den syftar till att 

avslöja underliggande teman i materialet. Den kvalitativa innehållsanalysen är i denna studie 

av störst betydelse.
31

 Den kvalitativa textanalysen upplevs vara mest tillämplig som 

analysmetod då den främst utgörs av att ta fram det väsentliga innehållet i en text genom att 

noggrant läsa textens delar, helhet och dess sammanhang i vilken den ingår.
32

 Utöver detta 

                                                 
26

  Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., och Wängnerud, L., Metodpraktikan Konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, Stockholm, 2007, s. 314.   
27

 Ibid., s. 325.  
28

 Denscombe, M., Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, Lund, 
2009, s. 316.   
29

 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., och Wängnerud, L., Metodpraktikan Konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, Stockholm, 2007, s. 257-258.  
30

Denscombe, M., Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, Lund, 
2009, s.267- 268.  
31

 Buse, K., Mays, N., and Walt, G., Making Health Policy, Maidenhead, 2005, s. 185-186.  
32

 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., och Wängnerud, L., Metodpraktikan Konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, Stockholm, 2007, s. 237.   
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inriktar sig textanalysen på dokumentens manifesta budskap, det som direkt kan utläsas ifrån 

texten, vilket motiveras av undersökningens tidsbegränsning. 
33

  

 

Policyanalys genomförs fördelaktigt enligt en metod så som att först beskriva bakgrunden till 

den aktuella frågan genom att begrunda kontextuella faktorer som situationella, strukturella, 

kulturella eller externa. Därefter att se till den fas vilken benämns agenda-setting, för att få 

förståelse varför frågan uppkom på den politiska dagordningen, för att sedan beakta vilka 

aktörer som formulerade policyn. Slutligen begrundas implementeringsprocessen, vad som 

hände när policyn utfördes i praktiken. Ett sådant tillvägagångssätt erbjuder en nära koppling 

till både processer samt aktörer.
34

 De flesta policyanalytiker är verksamma med partiella 

analyser, dock är idealet den integrerade analysen vilken ser till samtliga delar av 

policyprocessen och dess relationer sinsemellan.
35

 Det policyanalytiska ramverket och den 

metod som vanligtvis anses vara fördelaktig vid policyanalys, bidrar till att göra den aktuella 

omvärldsanalysen strukturerad, vilket likaså har inverkan på uppsatsens disposition.  

 

Undersökningens ter sig deskriptiv då den syftar till att belysa krisberedskapsområdets 

potentiella förändringsaspekter genom att vidta en omvärldsanalys, vilken i sig utgör en del av 

den övergripande organisationsteorin. Ytterligare ter sig undersökningen till viss del 

explanativ, då den söker att belysa hur omstruktureringar kan ske, genom att applicera ett 

policyanalytiskt ramverk. Att finna förklaringar till problematiken ter sig dock problematiskt 

utifrån undersökningens tid och omfattning, vilket därmed bör beaktas. Slutligen bör nämnas 

att undersökningen rimligtvis resulterar i en ökad förståelse för problematiken, vilket likaså 

avsågs i det inledande skedet.  

1.4.2 Validitet, reliabilitet och operationaliseringar  

Validitetsbegreppet är mångfacetterat, dock delas det ofta in i två separata distinktioner, 

begreppsvaliditet samt resultatvaliditet. Begreppsvaliditet uttrycker den överensstämmelse 

som präglar relationen mellan teoretisk definition samt operationell indikator. När 

undersökningen är genomförd kan resultatvaliditeten utvärderas, vilket hänvisar till huruvida 

det som avses att mätas verkligen blir föremål för mätning.
36

  

                                                 
33

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., och Wängnerud, L., Metodpraktikan Konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, Stockholm, 2007, s. 250.  
34

  Buse, K., Mays, N., and Walt, G., Making Health Policy, Maidenhead, 2005, s. 188-189.  
35

 Premfors, R., Policyanalys Kunskap, praktik och etik i offentlig verksamhet, Lund, 1989, s. 14.  
36

 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., och Wängnerud, L., Metodpraktikan Konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, Stockholm, 2007, s. 63. 
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I undersökningen används en resonemangsvaliditet som strategi för att uppnå god 

begreppsvaliditet. Detta tydliggörs genom att undersökningen ter sig kumulativ, genom att 

tidigare forskares operationella indikatorer används i undersökningen. Att den valda 

operationaliseringen kan ha blivit bearbetad och granskad tidigare ses således som en fördel, 

dock kvarstår uppgiften att beakta operationaliseringens rimlighet även vid ytterligare 

tillämpning.
37

 Mot bakgrund av den utformade operationaliseringen, exempelvis när det gäller 

kontextuella faktorer – situationella, strukturella, kulturella samt internationella - kan det 

konstateras att denna är övergripande, vida tillämplig samt utgör goda indikatorer på de 

teoretiska begreppen. De operationella indikatorerna omfattar tillsammans de teoretiska 

begreppens helhet, vilket ytterligare stärker dess användning i studien.  

 

Reliabilitet förklaras som att vara tillräckligt noggrann i de mätningar och uträkningar som 

genomförs i en studie. Begreppet är dock likaså tillämpligt vid en kvalitativ studie som denna, 

där istället uteslutning av felkällor samt noggrannhet vid undersökningens samtliga steg blir 

viktiga aspekter. Vid textanalyser av aktuellt slag är tolkningsfrågan en central 

reliabilitetsaspekt.
38

  

 

Undersökningens genomförande kan utifrån aspekten objektivitet till viss del ifrågasättas. 

Detta då en subjektiv värdering av det empiriska materialet genomförts utifrån 

operationaliseringar, vilka tidigare utarbetats av verksamma inom det policyteoretiska 

området. 
39

 Den subjektiva värderingen ses dock inte som ett större problem, då den tidigare 

utformade operationaliseringen är tydlig definierad och exemplifierad vilket begränsar risken 

för feltolkning.  På så vis antas intersubjektiviteten, det vill säga att olika personer utför 

undersökningen utifrån samma material samt analysverktyg och kommer fram till samma 

resultat, vara god.  Den tydliga operationaliseringen medför därefter en konsekvent 

bedömning av det empiriska materialet i undersökningen, vilket resulterar i en god 

intrasubjektivitet. Detta innebär att undersökningen kan genomföras av samma person vid en 

annan tidpunkt och likväl medföra samma resultat. 
40

 

                                                 
37

  Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., och Wängnerud, L., Metodpraktikan Konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, Stockholm, 2007, s. 66-67. 
38

 Bergström, G., Boréus, K., ”Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys” i Bergström, G., Boréus, K., (red.) 
Textens mening och makt Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Lund, 2005, s. 35.   
39

 Denscombe, M., Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, Lund, 
2009, s. 379.  
40

 Bergström, G., Boréus, K., ”Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys”, i Bergström, G., Boréus, K., (red.) 
Textens mening och makt Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Lund, 2005, s. 36.   
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Begreppsvaliditeten samt reliabiliteten i undersökningen bedöms således vara god, vilket i sin 

tur leder till en god resultatvaliditet, det vill säga att undersökningen mäter det som avses 

mätas genom ett noggrant utvalt material samt tillämplig metod. 
41

 

 

Slutligen kan det konstateras att undersökningen påvisar utöver intern validitet även en god 

extern sådan. 
42

 Detta konstateras främst med utgångspunkt i det policyteoretiska ramverket, 

vilket behandlar innehåll, process, kontext och aktörer som viktiga beståndsdelar i analysen, 

vilka i sig kan ses som potentiella betydande förklaringsfaktorer av omorganisationer i 

allmänhet. Användningen av det teoretiska ramverket kan därmed påvisa en giltig 

tillämplighet vid studiet av andra omorganisationer. 
43

 

1.5 Tidigare forskning  

 

Vad mig bekommer finns ingen tidigare forskning gjord gällande omorganisationerna av det 

svenska krisberedskapsområdet vilka vidtogs under åren 2000-2010, med koppling till ett 

policyanalytiskt ramverk. Detta kan potentiellt förklaras av omorganisationernas nära 

inträffande.  

 

Utöver detta kan nämnas att den organisationsteoretiska litteraturen är väl utbyggd när det 

kommer till generella förklaringar till varför omorganisationer vidtas inom såväl privat som 

offentlig verksamhet.
44

 Likaså har flertalet undersökningar inriktat sig på strukturella 

förändringar i form av omorganisationer gällande både den svenska myndighetsstrukturen 

samt privat verksamhet. 
45

 Likväl är policyteorin väl bearbetad inom litteraturen där dess olika 

beståndsdelar berörs. 
46

  

 

 

 

                                                 
41

  Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., och Wängnerud, L., Metodpraktikan Konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, Stockholm, 2007, s. 70.  
42

  Ibid., s. 64.  
43

 Denscombe, M., Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, Lund, 
2009, s. 382.  
44

 Se bland annat Bakka, J, F., Fivesdal, E., Lindkvist, L., Organisationsteori: Struktur- kultur- processer, Malmö, 
2001 samt Abrahamsson, B., och Aarum Andersen, J., Organisation - att beskriva och förstå organisationer, 
Malmö, 2005.  
45

 Statskontoret, Erfarenheter av stora omorganisationer: tre fallstudier, Stockholm, 1985.  
46

 Se bland annat Buse, K., Mays, N., and Walt, G., Making Health Policy, Maidenhead, 2005, Premfors, R., 
Policyanalys Kunskap, praktik och etik i offentlig verksamhet, Lund, 1989 samt Hill, M., Policyprocessen, Malmö, 
2007.  
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1.6 Disposition 

 

Efter detta inledande kapitel följer en bakgrundsredogörelse, vilken främst inriktar sig på 

organisatoriska aspekter så som institutionernas ansvarsområden inom den svenska 

myndighetsstrukturen. Därefter följer en teoretisk genomgång av såväl organisationsteori med 

fokus på förändringsdynamiken av organisationer samt policyteori där policyanalytiska 

beståndsdelar behandlas. Sedermera följer ett empiriskt avsnitt där policyanalysen av 

omvärldskaraktär genomförs, där faktorer som kontext, aktörer, process samt innehåll 

behandlas. För att tydliggöra undersökningens struktur kommer de aktuella 

omorganisationerna att behandlas i kronologisk ordning, vilket resulterar i två avsnitt. 

Därefter följer ett avsnitt med analys där det policyteoretiska ramverket kopplas samman med 

det empiriska materialet. Slutligen följer ett kapitel med slutsatser samt ett kapitel vilket 

inkluderar förslag till fortsatt forskning. Därefter följer en ingående referensförteckning.   
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2 Organisatorisk bakgrund  

 

Studien behandlar myndigheter inom den svenska krisberedskapen, vilka samtliga har 

anknytning till Försvarsdepartementet. Genom att de utgör myndigheter skall dessa utföra den 

verksamhet som beslutats av regering och riksdag. Styrningen konkretiseras dels av årliga 

regleringsbrev, vilka riktar in sig på ekonomiska aspekter samt verksamhetens mål, dels 

genom förordningar även kallade myndighetsinstruktioner, vilka istället fastställer 

myndigheternas administrativa arbete. Utformningen av dessa bestämmelser har sitt ursprung 

i Regeringskansliet.47 Myndighetsinstruktioner utgör således lagstiftning och blir därför ofta 

föremål för förändring i varierande omfattning, vilket även har inverkan på myndigheternas 

funktionssätt. De aktuella omorganisationerna har dock väsentligt förändrat den svenska 

myndighetsstrukturen, vilket följaktligen återspeglats i de utformade lagbestämmelserna. 

Genom att redogöra för samtliga aktuella myndigheters arbets- samt ansvarsområden utifrån 

respektive myndighetsinstruktion, tydliggörs institutionernas skiftande karaktär. Likväl 

eftersträvas omfattningen av de aktuella omorganisationerna belysas, vilket resulterat i 

förändrade arbets- samt ansvarsområden.  

 

Överstyrelsen för civil beredskap var den första statliga myndigheten inom 

krisberedskapsområdet, vilken blev föremål för omorganisation i början på 2000-talet. Dess 

huvudsakliga arbetsuppgifter var att ansvara för civil ledning, transporter samt försörjning 

med industrivaror. Vidare hade Överstyrelsen som uppgift att i fredstid samordna 

beredskapsförberedelser vid övriga myndigheter inom området. Myndighetens centrala ansvar 

utmynnade i att leda och samordna civilförsvarets verksamhet.48 ÖCB avvecklades år 2002, 

vars arbetsuppgifter delvis fördes över till den då nyinitierade Krisberedskapsmyndigheten.49   

Krisberedskapsmyndigheten har vidare haft som arbetsuppgift att i samarbete med övriga 

ansvariga verksamheter bidra till att minska samhällets sårbarhet. Myndigheten skulle även 

arbeta med att utveckla och stärka samhällets krishanteringsförmåga.50  

 

Krisberedskapsmyndigheten var inte verksam under en längre tidsperiod då ytterligare en 

omfattande omorganisation kom att bli aktuell inom krisberedskapsområdet, vilken 

                                                 
47

 Regeringskansliet, Så styrs statliga myndigheter, http://regeringen.se/sb/d/2462 2010-05-20.  
48

 SFS, Förordning (1988:1122) med instruktion för Överstyrelsen för civil beredskap.  
49

 SOU 2003:32 Vår beredskap efter den 11 september, s. 136.   
50

 SFS, Förordning (2007:856) med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten.  

http://regeringen.se/sb/d/2462
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aktualiserades årsskiftet 2008-2009. Som ett resultat av betydande utredningsarbete 

lanserades Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genom att 

Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar 

lades ner år 2008.51 Genom denna omorganisation av centraliserande karaktär kom MSB att 

ansvara för områden som krisberedskap, civilt försvar samt skydd mot olyckor, då inte någon 

annan myndighet innehar ansvar. Likväl skall myndigheten arbeta med samordning vid 

arbetet för att förebygga och hantera kriser och olyckor samt att ha kapacitet att bidra vid 

internationella insatser.52   

 

Statens räddningsverk ansvarade fram till årsskiftet 2008-2009 för räddningstjänsten, 

kompetensutbildning för kommuner och statliga myndigheter för att tillgodose utförandet av 

uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt övrig utbildning vilken relaterar 

till myndighetens verksamhetsområde. Vidare handhade myndigheten ansvar för insatser av 

internationell karaktär, så som biståndshjälp och räddningsinsatser.53 

 

Styrelsen för psykologiskt försvar var den tredje myndigheten vilken upphörde i samband med 

lanseringen av MSB. Myndigheten hade till uppgift att vägleda samt ge råd till 

medieföretagens planering för höjd beredskap gällande distribution och produktion, likväl att 

hålla sig uppdaterad kring utvecklingen inom medieverksamheten. Vidare skulle myndigheten 

arbeta för att sprida kunskap i samhället kring totalförsvaret samt säkerhetspolitiken. 

Dessutom skulle myndigheten vid höjd beredskap eller efter särskilt beslut av regeringen 

arbeta för en fri nyhetsförmedling.54 Myndigheten hade således ett kommunikativt 

ansvarsområde.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s organisation och uppdrag, http://www.msb.se/sv/Om-

MSB/Organisation-och-uppdrag-/ 2009-05-04. 
52

 SFS, Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  
53

 SFS, Förordning (2005:890) med instruktion för Statens räddningsverk.  
54

 SFS, Förordning (2007:1265) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar.  

http://www.msb.se/sv/Om-MSB/Organisation-och-uppdrag-/
http://www.msb.se/sv/Om-MSB/Organisation-och-uppdrag-/
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Tabell 1 Myndighetsöversikt: Arbets- och ansvarsområde 

 

 

Myndighet  

 

Arbets- och ansvarsområde 

 

Överstyrelsen för civil 

beredskap 

 

 

Leda och samordna civilförsvarets verksamhet. 

 

Krisberedskapsmyndigheten 

 

Utveckla och stärka samhällets krishanteringsförmåga. 

 

Statens räddningsverk 

 

Ansvara för räddningstjänst samt internationella insatser. 

 

Styrelsen för psykologiskt 

försvar 

 

Arbeta för en fri nyhetsförmedling vid höjd beredskap 

eller efter särskilt beslut av regeringen. 

 

Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap 

 

Ansvara för krisberedskap, civilt försvar samt skydd mot 

olyckor. 

 

Tabellen redogör för respektive myndighets arbets- och ansvarsområde samt tydliggör 

krisberedskapsområdets förändrade myndighetsstruktur mot bakgrund av ändrade 

arbetsuppgifter.  
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3 Teori  

3.1 Organisationsteori 

 

Begreppen förändring och dynamik har på senare tid kopplats samman med företeelsen av 

organisationer. Detta motiveras av föreställningen att omvärlden förändras väsentligt och 

snabbt. Inom litteraturen har det utvecklats begrepp så som organisationsutveckling samt 

organisationsförändring, vilka är viktiga att hålla isär. Organisationsutveckling vidtas för att 

öka den organisationsmässiga effektiviteten, bättre anpassa dess relation till marknad, 

teknologi samt samhällsutveckling i allmänhet samt att öka organisationens förmåga att nå 

sina mål. Organisationsutveckling vidtas mot hela organisationer eller viktiga beståndsdelar 

av densamma. Samtliga förändrings- samt förbättringsprocesser som genomförs är dock inte 

av organisationsutvecklande karaktär. Organisationsutveckling hänvisar till en specifik 

förändringsprocess i syfte att uppnå bestämda slutresultat. Projektet är långsiktigt och planerat 

och innefattar bestämda förväntningar på resultat och mål. Vidare initieras samt styrs 

projektet av organisationens ledning. Organisationsförändring å sin sida påverkar bland annat 

delar av organisationen, upprätthåller den befintliga balansen samt avser kontinuerliga 

framsteg. Ytterligare utgör organisationsförändringar resultat av en normal ledningsprocess 

samt struktur.
55

 Processer så som organisationsförändring samt organisationsutveckling vidtas 

ofta mot bakgrund av nytänkande kring organisationens mål eller strategi.
 56

     

 

Det finns ett flertal aspekter vilka kan orsaka såväl små som stora förändringar inom 

organisationer, exempelvis omsättning av personal, nya lagar och bestämmelser samt 

förekomst av ny teknologi. Förändringsmekanismerna kan både vara interna (inom 

organisationen) och externa (omgivningen) till sin utformning.  Gällande offentliga 

organisationer, vilket är aktuellt i det här fallet, kan yttre impulser utgöras av förändringar i 

politisk majoritet samt huruvida de ekonomiska resurserna ser ut i förhållande till offentliga 

verksamheter. Inre impulser resulterar främst från individers uppfattningar inom 

organisationen gällande exempelvis utvecklingsmöjligheter eller hot.
57

   

 

 

                                                 
55

 Abrahamsson, B., och Aarum Andersen, J., Organisation- att beskriva och förstå organisationer, Malmö, 
2005, s. 227-229.  
56

 Ibid., s. 229- 232.  
57

 Ibid., s. 229- 232.  
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3.2 Policyteori som analysverktyg 

 

Policybegreppet är mångfacetterat till sin utformning, dock upplevs det ofta som beslut tagna 

av aktörer vilka är ansvariga för ett särskilt politikområde. Policys behöver vanligtvis inte 

uppkomma genom enbart ett beslut utan processen kan te sig dynamisk i och med att flertalet 

beslut kan inkluderas. Aktuella beslut och aktiviteter behöver varken upplevas, definieras eller 

vara avsedda som en policy i vid bemärkelse. Riktlinjer för policys kan dras upp på ett flertal 

nivåer i samhället, centralt, lokalt, inom multinationella företag samt inom samhällsnyttiga 

verksamheter. Ytterligare förekommer dessa såväl inom den privata samt den offentliga 

sektorn. Begreppet public policy definierar policyn som berör den offentliga politiken, ett 

begrepp som kan förklaras uttrycka vad det offentliga väljer att genomföra eller ej.
58

 Policy 

kan konkretiseras som en form av programförklaring eller noggrant definierade riktlinjer för 

en verksamhet.
59

  

 

Utifrån definitionen av policybegreppet kan en koppling göras till företeelsen av en 

omorganisation, vilken härstammar från ett beslut. I det aktuella fallet har beslutet fattats 

inom den offentliga sektorn.  En omorganisation kan uppfattas som en vidtagen verksamhet 

med tydligt definierade riktlinjer för vad som skall genomföras för att uppnå ett visst resultat. 

Att omorganisationen inte upplevs eller definieras som en policy är dock inget krav om 

policydefinitionen beaktas. Då begreppen går att relatera till varandra, kan det därför vara 

fördelaktigt att undersöka situationen då en omorganisation beslutas, genom att tillämpa ett 

policyanalytiskt ramverk, vilket beskrivs i det följande avsnittet.  

 

I litteraturen har policyanalysens olika beståndsdelar - kontext, policy/innehåll, process samt 

aktörer - konkretiserats i en triangelformad figur, vilken redovisas nedan. Triangelns 

utformning kan ge sken av att de fyra faktorerna kan beaktas separat, vilket dock inte är fallet 

då faktorerna interagerar.
60

 Policyanalystriangeln samt tillämpningen av dess fyra 

beståndsdelar, erbjuder två olika sätt att se på omorganisationer som strukturell process. 

Kontext samt aktörer har å ena sidan genom sina omfattande preciseringar dels ett 

beskrivande värde angående organisationernas omvärld, dels har de ett förklarande värde då 

dess omvärldsbeskrivningar konkret kan ge förklaringar till varför omorganisationer vidtagits. 

Process samt policy/innehåll har å andra sidan inget förklarande värde i sig till varför 
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omorganisationer vidtagits, utan ter sig istället enbart beskrivande till sin karaktär. Dessa två 

synsätt belyser därmed omorganisationer som strukturellt fenomen från två separata 

perspektiv, vilket tydliggörs i undersökningens framställning.  

 

                                                                   Kontext 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policy/Innehåll                                                                                              Process  

 

Figur 2 Policyanalystriangeln (egen översättning i figur)  

 

Modellen beskriver ett antal beståndsdelar vilka inverkar på utformningen av policy, 

likväl hur dessa interagerar.  

 

Källa: Buse, K., Mays, N., and Walt, G., Making Health Policy, (2005). 

 

3.2.1 Policy/Innehåll 

Policy/Innehåll beskrivs koncist som innehållet av en specifik policy, vilket detaljerat återger 

dess beståndsdelar. 
61

 En viktig aspekt gällande policyteorin är att policyinnehållet inte kan 

skiljas från politiken vid uppläggning av policyn. För att förstå hur ett beslut har tagits är det 

av stor vikt att ha kunskap om den politiska kontexten då beslutet togs, hur makten hos 

policyskaparen ser ut samt vilken roll andra faktorer spelar in på beslutsfattandet. 
62
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3.2.2 Aktörer 

Aktörer intar en central position i analystriangeln, vilka kan representera individer, 

organisationer eller det offentliga.  Ytterligare kan de exemplifieras av icke-statliga aktörer, 

vilka befinner sig utanför den offentliga sektorn samt intressegrupper. Aktörer kan försöka 

påverka policyprocessen vid ett flertal nivåer i samhället, på det internationella, regionala, 

nationella eller lokala planet, bland annat genom att delta i nätverk. Aktörers förmåga att 

påverka policyn beror till viss del på deras uppfattade eller aktuella makt, vilken kan 

kännetecknas av individers personlighet och auktoritet, tillgång till kunskap, relationen till 

organisationen och strukturen till vilken aktören är kopplad till i sitt dagliga liv.
63

 

Maktinnehavet hävdas likaså vara beroende av det specifika policyinnehållet samt 

kontexten.
64

  

 

Staten intar ofta en central roll vid policyanalyser, vilket motiverats av dess mångfacetterade 

karaktär som exempelvis ägare av verksamheter samt arbetsgivare. Statens roll har dock 

kommit att ändras i och med den privata sektorns ökade betydelse. Denna omställning har fått 

konsekvenser för både policyinnehåll samt gällande vilka aktörer som deltar i 

policyprocessen.65 Trots detta faktum innefattar den statliga strukturen ett antal aktörer vilka 

har inflytande över policyprocessen. Inom de flesta policyområden innehar vanligtvis 

exekutiven, det vill säga ministrar, samt byråkratin, exempelvis statstjänstemän, de resurser 

samt positioner för att kontrollera vad som uppkommer på den politiska dagordningen och i 

sin tur formuleras till policy. Detta leder till att legislaturen intar en sekundär roll, särskilt 

inom parlamentariska system. Statstjänstemän intar en till synes permanent roll inom 

strukturen till skillnad mot de tillsatta politikerna, vilket leder till att de förra intar en central 

roll vid utformningen av policys, undantaget vid viktiga stora frågor då politiker innehar 

makten. 66  

 

Övriga aktörer inom policyområdet är intressegrupper, även kallade påtryckningsgrupper, 

vilka ofta indelas i två olika varianter. Den första gruppen kan sägas ha som huvudsakligt mål 

att skydda och främja sina medlemmars intressen och kan exemplifieras av fackförbund. Den 

andra gruppen har som huvudsakligt mål att främja en särskild fråga, samt har utöver detta 

öppet medlemskap för övriga vilka kan sägas stödja dess ändamål. Exempel på den senare 
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gruppen är verksamheter vilka arbetar för mänskliga rättigheter.67 Utifrån en 

motivationsaspekt är intressegrupper betydande. Grupperna kan resa nya frågor vilket kan ha 

inverkan på det offentliga och dess verksamhet kan å sin sida medföra att det offentliga ser 

frågor utifrån ett annat perspektiv. Ytterligare kan grupperna i sitt politiska och undersökande 

arbete utveckla nya policymöjligheter.68  

 

Slutligen har så kallade policynätverk samt policygemenskaper blivit centrala begrepp 

gällande utformningen av policys. Förekomsten av dessa kan hjälpa till att förstå de 

informella samt formella relationer som pågår mellan det offentliga och intressegrupper. 

Nätverken ses som mer löst sammansatta och temporära än gemenskaperna vilka ter sig mer 

stabila både till struktur och över tid. 69  

3.2.3 Kontext 

Kontextuella faktorer hänvisar till systemfaktorer som kan ha en påverkan på policy, vilka 

kan sägas vara politiska, sociala samt ekonomiska, internationella likväl nationella. De 

kontextuella faktorerna kan presenteras enligt följande indelning: 

 

Situationella faktorer – vilka förklaras vara mer eller mindre övergående eller temporära 

förutsättningar som inverkar på utformning av policys. Exempel på sådana faktorer är 

jordbävningar eller händelser av betydande tidsomfattning vilka resulterar i att befolkningen 

blir erfarna gällande en ny problematik. 

 

Strukturella faktorer – definieras som relativt oförändrade inslag i samhället. Faktorerna 

kan inkludera det politiska systemet, huruvida det är öppet eller stängt samt möjligheterna för 

befolkningen att delta i beslutsfattande. Vidare kan det innefatta typ av ekonomi, grad av 

arbetslöshet, demografiska aspekter, teknologiska framsteg samt vidden av nationellt 

välstånd.  

 

Kulturella faktorer – I denna kategori innefattas förekomst av formella hierarkier, 

positionen för etniska minoriteter eller språkliga skillnader samt religiösa faktorer. 
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Internationella eller exogena faktorer – leder till ökat internationellt ömsesidigt beroende 

mellan länder samt ökad omfattning av internationellt samarbete inom specifika frågor. 

Ytterligare en aspekt som påverkas är länders suveränitet. Exempel på internationella eller 

exogena faktorer utgörs av smittsamma sjukdomar, vilka inte tar hänsyn till specifika 

gränsdragningar mellan länder och därmed utgör en fråga på den internationella politiska 

agendan.  

En förutsättning för att förstå hur policys förändras eller ej, är att man kan analysera inom 

vilken kontext policyn blivit beslutad samt att försöka applicera hur långt någon eller somliga 

av dessa faktorer kan inverka på policyutfallen. 
70

  

 

Genom att den globala integrationen intensifieras på senare tid, har globala faktorer kommit 

att spela allt större roll vid utformning av policy på nationell nivå. Faktorer kan utgöras av 

press från transnationella företag samt internationella handelsregler. Likaså kräver exempelvis 

globala hälsoangelägenheter gemensamt regelverk i utökad omfattning. 
71

 

3.2.4 Processer 

Beståndsdelen process innefattar aspekter som på vilket sätt policys initieras, utvecklas eller 

formuleras, förhandlas, kommuniceras, implementeras samt utvärderas.  Genom att dela in 

policyprocessen i olika steg åskådliggörs den på ett tydligare sätt.  

 

 Det första steget kan benämnas problemidentifiering och erkännande av frågor, vilket 

utforskar huruvida frågor kommer upp på policyagendan och varför somliga frågor 

hamnar i skymundan.  

 Steg nummer två kallas policyformulering. Inom detta steg undersöks vem som är 

involverad i arbetet kring att utforma policyn, hur policyn blir föremål för beslut och 

överenskommelse samt hur denna kommuniceras.  

 Det tredje steget representerar policyimplementering, vilket kan ses som den viktigaste 

beståndsdelen vid uppläggning av policyn. Detta hävdas mot bakgrund av att om 

policys inte implementeras, eller om de ändras vid implementeringsstadiet så kommer 

sannolikt något att gå fel och policyutfallet blir inte som det var tänkt från början.  

 Det fjärde och sista steget benämns policyutvärdering, här undersöks vad som händer 

när en policy har blivit verkställd, hur denna kontrolleras, huruvida den uppnår sina 
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mål samt om den medför oavsedda konsekvenser. Vid detta stadium kan aktuell policy 

ändras eller avslutas och nya policys kan introduceras.  

Mot bakgrund av denna indelning av specifika steg är det dock viktigt att betona att 

uppläggning av policys sällan utgör en rationell process, utan istället blir föremål för 

upprepade moment och påverkan av oliklydande intressen, som exempelvis aktörer. 
72

 

 

Utifrån studiens problematik är det av störst relevans att se till policyprocessens inledande 

steg, inom vilka problem identifieras, struktureras samt policys formuleras. Härav blir 

företeelsen agenda-setting applicerbar, vilket är en viktig beståndsdel inom policyteorin som 

beskriver den process där särskilda frågor blir föremål för policyutformning.
73

 Mycket av 

policyutformningen förekommer som ett svar på rutinmässiga problem vilka kräver lösningar. 

Dock har det krävts förklaringar till varför frågor uppkommer på den politiska agendan då det 

inte förekommer en uppenbar kris, vilken självklart upptar politiskt intresse. Förklaringar ges 

i form av att ”viktiga frågor” ges uppmärksamhet samt att långsiktiga förändringar 

(exempelvis åldrande befolkning) kräver handling.
74

   

 

Policyskapande under kristider skiljer sig från den rutinmässiga utformningen. Denna skillnad 

tydliggörs då det vid kriser är lättare att överväga radikala policyförändringar. Ytterligare 

erbjuder krissituationer utrymme för intressegrupper samt regeringar att utnyttja situationen 

på sådant sätt att deras egen vilja på ett tydligare sätt accentueras.
75

  

 

Aktörers positioner vid agenda-setting är framträdande. Det har visat sig att regeringar intar 

en central roll som inom agenda-setting mot bakgrund av dess kontroll av legislativa 

processer samt att den ofta initierar policyförändringar. Vidare har media visat sig ha ett stort 

inflytande över den politiska dagordningen, främst genom dess förmåga att resa och forma 

frågor och allmänna åsikter, vilket i sig krävt reaktioner från det offentliga. Ibland har den 

liknats vid påtryckningsgrupper. Den senare aktören har vidare gynnats av framväxten av 

Internet. 
76
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Likaså ter det sig relevant att se till utvärdering, vilket ofta ses som det sista steget i 

policyprocessen, för att utreda huruvida en policy varit effektiv eller ej. Dock kan detta 

synsätt modifieras mot bakgrund av att processen är en cyklisk process. Därav kan 

utvärderingsfasen bidra till det första steget vid utformningen av en helt ny policy.
77

  

 

Utvärderingsfasen kan konstateras utmynna i en återföringsfas, vilken delas in i fortsättning, 

förändring och avveckling. Den första dimensionen beskriver en situation där en 

handlingslinje eller ett program fortsätter som förut, antingen mot bakgrund av att resultatet 

ser bra ut eller att andra alternativ så som förändring eller avveckling inte upptar tillräckligt 

stöd för att genomföras. Den andra typen benämns förändring och innefattar en situation då en 

handlingslinje eller ett program i någon del ändras, dock inte fullständigt. Återföringsfasen 

exemplifieras av ändrad omfattning av ekonomiska resurser för ett program. Denna 

återföringsfas är vanligare än fortsättning. Den sista dimensionen kallas avveckling, vilken ter 

sig mest sällsynt av de tre nämnda. Avveckling kan i sin tur identifieras på olika nivåer, 

funktionell-, organisatorisk-, policy- samt programnivå. Programavvecklingar är mest 

förekommande. Vidare bör det betonas att de nämnda avvecklingsnivåerna är nära relaterade, 

vilket innebär att en avveckling inom en nivå ofta leder till påverkan inom någon annan. 

Aspekter vilka kan medföra avveckling politiska förändringar i form av kriser eller 

regeringsskiften, ekonomiska kriser, teknologisk utveckling eller fallande efterfrågan. 
78
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4 Från ÖCB till MSB 

4.1 Överstyrelsen för civil beredskap till Krisberedskapsmyndigheten 

4.1.1 Bakgrund 

Det svenska civilförsvaret samt beredskapen mot svåra utmaningar på samhället i fred var 

redan under sent 1990-tal föremål för statlig granskning. Chefen för Försvarsdepartementet 

uppdrogs då att tillsätta en särskild utredning för att undersöka samt bidra med förslag 

gällande det aktuella verksamhetsområdet, som ett resultat av ett regeringsbeslut i juni 1999.  

Utredningen tog namnet Sårbarhets – och säkerhetsutredningen, vilken senare resulterade i 

betänkandet (SOU 2001:41) Säkerhet i en ny tid.79 Regeringens proposition 2001/02:10 

Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, aktualiserade frågan om en nedläggning av Överstyrelsen 

för civil beredskap. 80 Genom proposition 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap 

föreslog regeringen att en ny myndighet, Krisberedskapsmyndigheten, skulle inrättas för att 

bemöta planeringsarbetet vid höjd beredskap och vid svåra påfrestningar på samhället i fred.81 

4.1.2 Problembild  

De säkerhetspolitiska förutsättningarna har i väsentlig grad förändrats under 1990-talet, vilket 

resulterat i ett nedtonat behov av att förbereda samhället för omfattande väpnade angrepp. 82 

En relativt stabil hotsituation under Kalla Krigets dagar har ersatts med en allt mer turbulent 

sådan, inom vilken olyckor och andra utmaningar på samhället i fred har stor påverkan på den 

rådande uppfattningen. 83 Likväl har utvecklingen realiserat en större osäkerhet, då tidigare 

klart urskiljbara förhållanden i form av krig och fred istället ersatts av ett flerdimensionerat 

händelseförlopp. 84  

 

Den internationella krishanteringen har genomgått en omfattande förändring till följd av den 

förändrade hotbilden, dels när det gäller antalet insatser dels gällande uppgifternas 

svårighetsgrad som den internationella gemenskapen åtar sig. Konfliktmiljön är idag mer 

dynamisk och svår att förutsäga, vidare har variationen av förutsägbara fredsfrämjande 

insatser breddats. 85 Den förändrade hotbilden har konkretiserat ett behov av att utveckla 
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hanteringen av angrepp utförda av icke-statliga aktörer, konventionella militära angrepp samt 

icke konventionella attacker från stater, samt en kombination av dessa.86 Den förändrade 

hotbilden har likväl resulterat i att fokus på krishantering har förskjutits från den nationella 

nivån till den lokala.87  

 

Risken för att Sverige blir föremål för en invasion ses som omöjlig under förutsättning av att 

landet har en fungerande försvarsförmåga. Dock ses ett begränsat angrepp potentiellt 

genomförbart i det rådande omvärldsläget. Den säkerhetspolitiska utvecklingen har bidragit 

att fokus flyttats över från generella hot om krig till andra typer av samhällshot. Dessa kan 

exemplifieras av störningar i tekniska infrastrukturssystem, översvämningar och dammbrott, 

massflykt till Sverige, kärnkrafts- och kemikalieolyckor, terrorism, allvarlig smitta samt IT-

relaterade hot. 88 Social och politisk instabilitet, påfrestningar på det ekologiska systemet, 

etniska och kulturella konflikter utgör ytterligare exempel.89 De senaste decennierna har 

präglats av en omfattande migrationsströmmar, som ett resultat av krig eller andra oroligheter, 

politiskt förtryck, naturkatastrofer samt ekonomisk utarmning. Ytterligare har inbördeskrig 

med etniska förtecken blivit allt vanligare. 90 

 

Förekomsten av naturkatastrofer har ökat under 1990-talet, vilket i sig har ökat behovet av 

både internationella hjälpinsatser samt samordning av desamma. Exempel på betydande 

katastrofer under det senaste decenniet är orkanen Mitch i Centralamerika samt jordbävningen 

i Turkiet.91 

 

Terrorism är ingen ny företeelse i Sverige då transnationella terroristnätverk länge figurerat i 

landet och står under Säkerhetspolisens uppsikt. Ett attentat i Sverige är dock inte troligt då 

dessa nätverk står under uppsikt, dock föreligger en förmåga och risk att ett attentat mot 

Sverige genomförs av utomlands belägna nätverk eller av individer vilka inte bevakas eller är 

kända av säkerhetsmyndigheten. Inhemska extremistmiljöer utgör ytterligare ett hot, främst 

mot rikets inre säkerhet utifrån deras avsikt och dess kapacitet att försöka påverka statens 

företrädare genom hot eller våld, samt genom att angripa enskilda individers medborgerliga 
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fri- och rättigheter. Hotbilden mot svenska intressen gällande angrepp från både 

extremistgrupper samt terrornätverk, ser dock ut att vara låg. 92 Terrorattackerna den 11 

september år 2001 har gjort ett stort avtryck på den politiska dagordningen. Attackerna utgör 

ett centralt exempel på vad ideologiskt sammanhålla, medvetna och välmotiverade 

organisationer kan utföra, vilket har fått mycket stora konsekvenser. Vidare utökades 

hotbilden av den efterföljande spridningen av mjältbrand, vilket ökade medvetenheten om 

förekomsten av nukleära, biologiska och kemiska hot. 93 Den påvisade terrorismen utgör ett av 

de mest allvarliga hot mot både fred och säkerhet i omvärlden. Terrorattackerna har likväl 

aktualiserat terrorismbekämpning inom ett stort antal internationella forum så som FN och 

EU. En rad överenskommelser har utvecklats inom dessa, vilka förutsätter insatser på det 

nationella planet.94 Likväl har ett behov aktualiserats av en gemensam grundläggande 

lagstiftning inom området, exempelvis inom EU. 95 

 

Allvarlig smitta så som infektionssjukdomar har fått ökad aktualitet och spridningskapacitet 

som en följd av människors allt mer omfattande resande, handel med livsmedel samt ökad 

invandring. Förekomsten av allvarlig smitta har vidare blivit ett verktyg för terrorism, vilket 

exemplifieras av situationen efter terrorattackerna. Omfattande utbrott av djursjukdomar, så 

som mul- och klövsjukan under år 2001, har visat sig medföra stora konsekvenser inom 

flertalet områden och nivåer i samhället, som exempelvis ekonomiska förluster i form av 

produktionsbortfall samt bekämpningskostnader. 96  

 

Kärnvapen utgör ett betydande säkerhetspolitiskt hot, vilket fick ökad aktualitet i och med 

provsprängningarna i Indien och Pakistan under sent 1990-tal. Dessa länder tillsammans med 

Kinas utplacering av kärnvapen ses som ett kritiskt moment i regionen, bland annat mot 

bakgrund av konflikten i Kashmir. Situationen gällande kärnvapen har dessutom visat sig 

kritisk mellan Irak samt FN och den senares möjlighet att kontrollera kärnvapeninnehavet.97  

 

Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl år 1986 har fått efterverkningar i form av att mätresurser 

behöver moderniseras och utvecklas samt att kompetensen inom området minskat. Vidare har 
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situationen påvisat att radioaktiva ämnen kan transporteras långa sträckor, vilket därför 

konstaterat att risken för nedfall av radioaktiva ämnen inte bara kan ha sitt ursprung i svenska 

kärnkraftverk utan även av närliggande reaktorer. Terrorattackerna har likväl satt spår inom 

kärnkraftsområdet med en ökad medvetenhet som ett resultat av den förändrade hotbilden. 98  

 

Den säkerhetspolitiska situationen har inom betydande delar förändrats till det sämre, då 

teknisk infrastruktur som exempelvis IT-system samt elförsörjning, i större omfattning visat 

sig vara tillämplig som hotbild inom både fredstid och när det råder större osäkerhet. 99 Detta 

är bland annat en konsekvens av den digitalisering av telekommunikationer, vilket ökat 

sårbarheten för IT-relaterade hot. 100 Den tekniska utvecklingen samt sårbarheten inom dessa 

system har aktualiserat att andra aktörer, utöver de konventionella, fått möjlighet att påverka, 

oberoende av lokalisering. Exempel på aktörer är terrorister, kriminella grupper, mindre 

intressegrupper samt ekonomiskt svagare stater. 101 IT-relaterade angrepp har i Sverige främst 

riktats mot specifika verksamheter och organisationer. Vidare har Sverige, likt flertalet andra 

länder, drabbats av betydande datavirusspridning, vilken dock varit mer slumpartad till sin 

karaktär.  Riktade angrepp har dock förekommit i form av hot, belastnings- och 

tillgänglighetsattacker mot företag, individer och organisationer, vilka blivit föremål för 

missnöje. Motiv av ekonomisk vinning har förekommit likaså.102 

 

Sårbarheten i transportsystemen konstateras ha ökat som ett resultat av ett ökad beroende av 

teknisk infrastruktur, vilket i sin tur medfört en högre störningskänslighet. Hotbilden mot 

transportsektorn ansågs tidigare vara förhållandevis känd och statisk, dock har denna ersatts 

av en mer oklar situation, där hoten är flerdimensionerade och kan tas i uttryck i form av 

sabotage, terrorattacker, väpnade angrepp eller extrema väderförhållanden. Transportsektorn 

utgör en viktig knytpunkt i samhället och kan om den själv drabbas av en störning, orsaka 

allvarliga störningar på andra ställen i samhället. Transportsektorn blev starkt utsatt genom 

terrorattackerna mot USA år 2001. 103 
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Den förändrade hotbilden har ytterligare förändrat relationen mellan existerande civilt och 

militärt försvar, vilket resulterat i att det civila försvaret fått minskad betydelse som stödjande 

resurs till det militära försvaret.104 I Sverige realiserades denna civil- militära samverkan i 

samband med översvämningarna i Arvika, Värmland i slutet av år 2000. Insatsen har enligt 

undersökningar fungerat väl, dock förekom en del problem som exempelvis att organisationen 

inte stämde överens med den civila sektorsindelningen. Slutsatser utifrån händelsen var att en 

organisation bör bildas vid längre pågående insatser, med uppgifter att kunna bedöma 

händelseutvecklingen samt att samordna resursinsatser på både civil och militär sida som en 

del av krishanteringen.105   

 

Det ömsesidiga beroendet mellan länder och människor fortsätter att öka som ett resultat av 

internationalisering och globalisering. Ur fredssynpunkt är det ömsesidiga beroendet positivt, 

dock har detta medfört att sårbarheten blivit gemensam. Exempelvis kan lokala konflikter få 

efterverkningar inom stora geografiska områden, såväl indirekt som direkt. 106  

Det ökade ömsesidiga beroendet och ökade internationella samarbetet till trots, har dock 

konkretiserat en situation där stater och intressegrupper fortfarande bortser från internationella 

normer och konventioner. Motiv för dessa handlingar kan vara av religiös, etnisk, politisk 

eller av ekonomisk art.107 

 

Den internationella utvecklingen präglas av flertalet konflikter, vilka utgör hot mot den 

säkerhetspolitiska ordningen. Exempelvis ter sig situationen i Kosovo efter det omfattande 

kriget, fortsatt spänd och våldsam mellan olika grupperingar, vilket i sig utgör hot mot den 

internationella närvaron som söker ordna stabilitet.108 Konflikten i Kosovo har realiserat ett 

ökat behov av internationell krishantering under lång tid, med såväl omfattande civila som 

militära resurser.109   

 

Mellanöstern tillhör ett av världens mest krigshärjade områden med en konflikt som utgör en 

av efterkrigstidens mest komplexa kriser. Konflikten har länge funnits på den politiska 

dagordningen i försök att uppnå en kompromiss mellan de två stridande grupperingarna, 
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israeler och palestinier. År 2000 präglades av ett ökat missnöje inom de palestinska områdena 

som ett resultat av hög befolkningstillväxt, sjunkande levnadsstandard, besvikelse av den 

pågående fredsprocessen samt en överhängande känsla av maktlöshet i relation till Israel och 

den omdebatterade bosättningspolitiken. Att utropa en palestinsk stat ses som fredsprocessens 

slutmål, vilket konfliktens parter och övriga inblandade aktörer, inklusive EU är överens om. 

Dock är situationen oerhört komplex då utropandet av en palestinsk stat inte får ske innan en 

uppgörelse nåtts med Israel. Konflikten har vidare haft en negativ utveckling under år 2001.110  

 

Det internationella läget ser vidare kritiskt ut mot bakgrund av den fortsatta konflikten i 

Tjetjenien, mellan ryska trupper samt tjetjenska grupperingar. Den humanitära situationen 

inom och utanför Tjetjenien ter sig mycket kritisk, utöver detta har internationella humanitära 

organisationer svårt att verka inom området på grund av säkerhetsläget. 111 

 

Asien har kommit att bli en allt mer framstående säkerhetspolitiskt betydande region med 

landet Kina som en i framtiden potentiellt möjlig kommersiell och politisk stormakt. Landets 

utveckling av stridskrafter utgör ett stort orosmoment för närliggande länder. Den 

säkerhetspolitiska situationen präglas dessutom av ett maktbalanstänkande bland de 

framstående aktörerna inom regionen, vilket inte utesluter en situation av 

rustningskapplöpning.112 

 

Rysslands roll inom den säkerhetspolitiska arenan är tvetydig. Landet påvisar dels positiva 

utvecklingssignaler dels kämpar landet med flertalet inrikespolitiska problem inom de 

ekonomiska, sociala samt institutionella områdena.113 Vidare ter sig situationen kritisk utifrån 

att auktoritära aspekter ter sig få ökat genomslag, en osäker ekonomisk utveckling samt den 

fortgående konflikten i Tjetjenien. 114 

 

Internationella aktörer och organisationer inom vilka Sverige är medlem i eller har samröre 

med, har en tydlig påverkan på den säkerhetspolitiska dagordningen mot bakgrund av 

organisationernas verksamhet. EU, FN, NATO samt Organisationen för säkerhet och 
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samarbete i Europa (OSSE) utgör exempel på viktiga aktörer inom området.115 Exempelvis 

har EU:s utvidgning och ekonomiska samarbete med länder i närområdet en betydande roll 

inom säkerhetspolitiken. Ytterligare har NATO intagit en roll som en central aktör vid större 

militära krishanteringsinsatser inom Europa, vilket således inneburit att NATO intagit en 

betydande roll för vilka frågor som blir aktuella på den politiska dagordningen.116 Sedan år 

1994 deltar Sverige i ett samarbete med koppling till NATO, vilket kallas Partnerskap för fred 

(PFF) och inkluderar 44 deltagande länder.  Sverige har länge verkat för att fördjupa detta 

samarbete, då det stärker Sveriges samt övriga länders förmåga att delta i internationella 

humanitära och fredsfrämjande insatser. Vidare resulterar det i en gemensam europeisk 

krishanteringsförmåga med tydlig koppling till transatlanten. PFF-samarbetet är dessutom 

säkerhetsskapande som företeelse i sig, då det medför ökad öppenhet samt stärkt förtroende. 

117 

4.1.3 Utvecklingstendenser 

Att teknisk infrastruktur kan komma att överta den roll som militära resurser innehar som 

primärmål vid potentiella angrepp, kan komma att medföra allvarliga störningar i samhällets 

funktioner.118 Sårbarheten gällande teknisk infrastruktur befaras öka, mot bakgrund av 

samhällets allt större beroende av infrastrukturen i kombination med dess utbredning. 

Avregleringen av el- samt telemarknaderna samt en ökad omfattning av utländskt ägande har i 

sin tur bidragit till att företagens vilja att genomföra sårbarhetsreducerande åtgärder inom 

verksamheten har minskat.119 Att föra krig baserat på informationssamhällets uppbyggnad, 

eller utifrån annat syfte, har kommit att bli en potentiell metod.120 Framtida konflikter förutses 

i större utsträckning drabba stadsmiljö, vilken har en komplicerad och utvecklad infrastruktur. 

121 Likaså finns en tendens i samhället vilken tyder på att människors acceptans för störningar 

och nedsättning i funktion minskar när de gäller tekniska system. Människor förlitar sig på 

systemens driftsäkerhet och innehar därför ingen mental beredskap vid en möjlig störning, 

detta leder i sin tur till ökad sårbarhet.122   
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Vidare hävdas att faktorer så som klimatförändringar samt utvecklingen inom det biotekniska 

området på lång sikt kan komma påverka samhällets sårbarhet. Detta bland annat då teknisk 

infrastruktur i vissa fall inrättas utan att tillfredsställande hänsyn tas till väderaspekter. 

Ytterligare kan den biotekniska utvecklingen, till exempel i form av naturliga mutationer i 

mikroorganismer samt avancerade möjligheter att förändra levande organismers egenskaper, 

innebära konsekvenser inom det säkerhetspolitiska området, bland annat genom ökad risk för 

allvarliga och omfattande epidemier. 123   

 

Global uppvärmning har blivit ett vedertaget begrepp under 1900-talet, med såväl kända 

företeelser som temperatur- och nederbördsförändringar samt förändringar synliga i 

glaciärernas samt havsisens utformning. Risken för samhälleliga naturkatastrofer så som 

skred, ras och erosion ökar i och med en intensiv utveckling av detta och kan hota 

infrastruktur som banvallar, vägar, byggnader, broar samt vattenförsörjnings- och 

avloppssystem. Vidare kan smittspridningen av sjukdomar bli ett resultat av ett mildare 

klimat.124 

 

Krishanteringen kan likaså komma att påverkas av betydande värderingsförändringar i 

samhället. Sådana kan konkretiseras av att identifieringen med nationalstaten tunnas ut i 

samband med informationssamhällets framväxt, näringslivets internationalisering samt 

samarbetet med EU och liknande institutioner. Likväl kan det minskande förtroendet bland 

allmänheten för politiker samt myndighetspersonal påverka verksamhetsområdet. 125  

 

Den förändrade säkerhetspolitiska situationen har minskat spänningen i Nordeuropa, dock 

kvarstår ett hot mot säkerheten ifall den konstaterade instabiliteten i Ryssland fortsätter. Ett 

ökat instabilt land kan få omfattande konsekvenser, till exempel miljöproblem, en ökad 

spridning av massförstörelsevapen, kärnkraftsolyckor etcetera. 126 
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4.2 Krisberedskapsmyndigheten, Styrelsen för psykologiskt försvar, Statens 

räddningsverk till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

4.2.1 Bakgrund 

Verksamheterna inom Statens räddningsverk, Styrelsen för psykologiskt försvar samt 

Krisberedskapsmyndigheten kom under mitten av 00-talet att bli föremål för en 

grundläggande översyn, där möjligheten att föra samman väsentliga delar av dessa 

verksamheter till en ny gemensam myndighet utreddes. Utredningen för arbetet kom att kallas 

Utredningen om en myndighet för säkerhet och beredskap och lämnade ett betänkande Alltid 

redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser (SOU 2007:31). Regeringen gjorde därefter en 

bedömning att det bör inrättas en ny samlad myndighet mot olyckor och kriser i januari 2009, 

vilket konkretiserades genom budgetpropositionen för år 2008. Regeringens proposition 

2007/08:92 Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull föreslog att de tre myndigheterna 

Statens räddningsverk, Styrelsen för psykologiskt försvar samt Krisberedskapsmyndigheten 

skulle läggas ned i förmån för bildandet av en ny samordnande myndighet inom 

krisberedskapsarbetet. 127 

4.2.2 Problembild  

Den internationella utvecklingen har medfört att verksamheternas skiljelinjer, Statens 

räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten samt Styrelsen för psykologiskt försvar, fått 

minskad betydelse då det nationella arbetet allt mer präglas av andra länders arbete inom 

säkerhetsområdet. 128 

 

Dagens hot är flerdimensionerade och utgörs av såväl klimatförändringar, epidemier, 

naturkatastrofer, organiserad brottslighet samt terrorism. Under det senaste decenniet har ett 

flertal kritiska situationer uppstått vilket tydliggjort ett stort behov av samordning och 

samverkan över såväl geografiska samt administrativa områden. Orkanen Katrina i New 

Orleans år 2005, stormen Gudrun i södra Sverige år 2005 samt flodvågskatastrofen i Asien år 

2004 är bara ett fåtal exempel på detta. 129 Dessa kriser har bland annat tydliggjort ett behov 

av att offentliga aktörers förmåga att ge råd, varna och informera bör förbättras och 
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utvecklas.130 Behovet av information till allmänheten visade sig vara centralt vid 

flodvågskatastrofen samt vid utbrottet av fågelinfluensa i stora delar av världen år 2006. 131 

 

Flodvågskatastrofen i Sydostasien år 2004 ledde till omfattande konsekvenser i form av 

psykiskt och fysiskt lidande, dödsfall samt materiell förstörelse. Antalet dödsoffer uppskattas 

till en siffra av 250 000, trots att det exakta dödstalet inte går att fastställa. 132 Händelsen fick 

stor uppmärksamhet internationellt sett, mycket till stor del därför att de berörda länderna 

innehar stora turistnäringar, med flertalet turister på plats när katastrofen inträffade. 

Händelsen har fått stora efterverkningar inom det svenska krisberedskapsområdet, då 

hanteringen av denna katastrof lett till en omfattande översyn av den svenska 

myndighetsstrukturen. Flodvågskatastrofen och den efterföljande krishanteringen har 

accentuerat en rad brister inom den svenska statsförvaltningen, varav en central sådan var att 

Regeringskansliet saknade en organisationsstruktur för att hantera allvarliga kriser som denna 

samt att en tillfredsställande ledningsorganisation saknades. Likväl ansågs den medicinska 

beredskapen vid kriser inte heller vara tillräcklig. Vidare konstaterades att logistik- och 

transportområdet samt samarbetet med såväl andra länder som icke-statliga aktörer fungerade 

dåligt utifrån de förutsättningar som fanns tillgängliga. En betydande brist vilken fått stor 

uppmärksamhet inom den svenska debatten är den bristande kommunikation med allmänheten 

som förelåg efter den inträffade katastrofen. De skador som blev ett resultat av detta, hade 

kunnat begränsas genom bättre rutiner.133 Vidare konstaterades en mindre fungerande 

delgivning av information inom de olika departementen samt en oklar ansvarsfördelning 

mellan Regeringskansliet samt de berörda myndigheterna.134 Resultatet av de uppräknade 

bristerna av katastrofens hantering ledde till ett minskat förtroende för den svenska staten som 

garant för såväl säkerhet som trygghet. 135 

 

Under början av 2000-talet har Sverige drabbats av ett flertal naturkatastrofer i form av skred 

och ras, bland annat i Jämtland där både väg och järnväg rasade samt i Munkedal där E6:an 

förstördes. Naturkatastrofer som dessa har vid ett flertal tillfällen krävt dödsoffer i Sverige. 136 

Stormen Gudrun vilken drabbade Sverige under år 2005 medförde allvarliga konsekvenser. 
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Förutom omfattande skador på skog, orsakade fallande träd stora skador samt kraftiga 

störningar inom infrastrukturen. Utöver det faktum att 17 personer fick sätta livet till, uppgick 

kostnaderna till 21 miljarder kronor.137 Stormen Per under 2007 kom likaså att medföra 

allvarliga konsekvenser, med omfattande dock inte lika betydande skador. 138 

 

Sverige har ingen betydande historia när det kommer till allvarliga kriser och naturkatastrofer. 

Stormen Gudrun påvisade dock en situation där behovet av resurser var större än vad som 

fanns tillgängligt inom den svenska krisberedskapen. Som ett resultat av detta kom ett stort 

antal länder att inkluderas i hjälpinsatsen, till exempel i syfte att reparera elnäten. Således 

visade sig behovet vara stort att kunna ha en beredskap tillgänglig i syfte att begära samt ta 

emot stöd vid en allvarlig kris, ifall resurserna inte räcker till nationellt sett. 139  

 

Terrorism är ingen ny företeelse i den moderna historien, dock har en ny hotbild vuxit i 

världen fram parallellt med den gamla, vilken karaktäriseras av starka kopplingar till religiös 

extremism. Terroristhoten i dagens läge utgörs således till större del av grupper som ämnar 

rättfärdiga sin våldsutövning genom att koppla den till extrema tolkningar av bland annat 

islam. Som ett resultat av detta har gamla mål och motiv av geografisk och politisk karaktär 

ersatts av mer dimensionerade och svårdefinierade motiv. Självmordsattentat har blivit en mer 

frekvent använd metod, vilket medfört att civilbefolkningen i ökad utsträckning riskerar att 

drabbas.  Likväl har dagens terrorism kommit att bli alltmer global, där händelser inom ett 

område snabbt kan få konsekvenser inom ett annat, detta kan bland annat förklaras av 

förekomsten av nätverk. Ytterligare har dagens terrorism blivit allt svårare att hantera som ett 

resultat av den framstående utvecklingen inom kommunikationstekniken samt den ökade 

rörlighet av varor och tjänster etcetera. Hotbilden har förvärrats i och med terroristattackerna i 

London och Madrid, vilket tydliggjort terrorismens framfart och närhet. Ytterligare har 

situationen blivit kritiskt i och med den danska publiceringen av Muhammedkarikatyrerna år 

2006. 140 Efter de omfattande terroristattackerna i Madrid under år 2004 blev behovet av att 

skydda kritisk infrastruktur en aktualiserad fråga inom bland annat EU. 141 
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Krisberedskapen har under de senaste tio åren förändrats och fått mer uppmärksamhet, både 

på det nationella och internationella planet. Dagens hot tar varken hänsyn till administrativa 

eller geografiska gränser, vilket konkretiserar ett behov av gemensamma insatser. Likväl har 

den senaste ekonomiska samt tekniska utvecklingen utgjort en betydande funktion i samhället 

samt medfört ett ökat beroende. Detta har även realiserat en gemensam syn och ett 

tvärsektoriellt perspektiv på krisberedskapen.142 Den tekniska utbredning i det moderna 

samhället har i betydande mån realiserat en situation där en kris snabbt kan få konsekvenser 

för samhällsfunktioner i stort.143  

 

Den svenska verksamheten inom krisberedskapsområdet inkluderar ett samarbete med en rad 

andra länder för att utbyta såväl erfarenheter som kunskap, vilket ter sig nyttigt för de svenska 

aktörerna. Arbetet inom EU har stor inverkan på den svenska krisberedskapen, exempelvis 

gällande lagstiftning och valet av prioriterade områden vilket får genomslag nationellt.144 

Krisberedskapen kanaliseras bilateralt eller har koppling till övriga organ så som FN och 

NATO. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) är ett organ inom FN 

vilket fått övergripande koordineringsansvar för internationella humanitära 

katastrofinsatser.145  Krisberedskapsarbetet involverar således ett flertal aktörer, utöver de 

tidigare nämnda även kommuner och landsting. Det är därav av betydande vikt att dessa 

aktörers förmåga och kapacitet att bidra till krisberedskapsarbetet ständigt uppdateras i takt 

med de hot och risker som föreligger. 146 

 

Den befintliga myndighetsstrukturen med tre separata myndigheter, bygger på en uppdelning 

av insatser vilka kan vidtas vid ”extraordinära händelser” eller ”olyckor”. Uppdelningen är 

dock inte konsekvent, då det visat sig att myndigheter som Statens räddningsverk innehaft 

uppgifter inom båda verksamhetsområdena. Likväl inkluderar åtgärder inom såväl 

krisberedskapsområdet samt skydd mot olyckor till stor del samma aktörer, vilket i sig 

tydliggör uppdelningens mindre betydelse. Uppdelningen av en lägre och en högre hotskala 

motsvarar heller inte den hotbild som idag präglar samhället. 147 
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4.2.3 Utvecklingstendenser 

Klimatfrågan har sedan början av 1990-talet förekommit inom såväl den nationella som 

internationella debatten.148 De pågående klimatförändringarna ser ut att leda till ett ökat behov 

av hjälpinsatser.149 Framförallt då risken förväntas öka för översvämningar, skred, ras och 

höga flöden. Likväl kräver potentiella väderhändelser som stormar och skogsbränder en 

myndighet vilken har förmåga att stödja samhällets aktörer genom organisatoriska, materiella 

och personella resurser.150 Klimatförändringarna väntas få betydande konsekvenser för 

Sveriges del. Situationen ser ändock allvarligare ut på det globala planet, där risker för 

översvämningar av kustområden, stora folkomflyttningar samt utslagning av omfattande 

jordbruksarealer väntas föreligga. Detta kommer även att återspegla den internationella 

utvecklingen.151 Troligtvis kommer den globala uppvärmningen att fortsätta under flertalet 

decennier framöver, trots det faktum att koncentrationen av växthusgaser ser ut att 

stabiliseras.152 

 

Vidare tyder utvecklingen inom hälsoområdet på att förekomsten av virus inte kommer att 

stanna av. Dock är det svårt att förutsäga när nästa pandemi, efter fågelinfluensan, kommer att 

inträffa. Trots det faktum att världen ter sig mer förberedd gällande ett förestående 

pandemiutbrott, finns det aspekter vilka inverkar negativt på denna utveckling. Dessa 

exemplifieras av en större befolkning, ökat resande samt en högre grad av urbanisering, vilket 

medför att smittspridningen troligtvis i framtiden kommer att ske ännu snabbare. 153 
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5 Analys 

5.1 Överstyrelsen för civil beredskap till Krisberedskapsmyndigheten 

5.1.1 Kontext 

Omorganisationen vilken realiserades år 2002, då Överstyrelsen för civil beredskap övergick 

till Krisberedskapsmyndigheten präglas av betydande omfattning av kontextuella faktorer, 

vilka inverkat på policyprocessen fram till ett beslut om en omorganisation.  

 

De flesta är av internationell eller exogen karaktär, vilka leder till en vidgad omfattning av 

internationellt samarbete länder emellan, dock kan de i sin tur delas in ytterligare i 

situationella, strukturella samt kulturella faktorer.  

 

De säkerhetspolitiska förutsättningarna förändrades under 1990-talet som ett resultat av Kalla 

krigets upphörande. En stabil hotsituation ersattes därmed med en turbulent flerdimensionerad 

hotbild, vilket inverkade på den politiska dagordningen.  Den nya hotbilden karaktäriserades 

av faran för störningar i teknisk infrastruktur, dammbrott, terroraktioner, allvarlig smitta samt 

översvämningar, vilka samtliga utgör exempel på situationella faktorer som är av övergående 

art. 

   

Den aktuella tidsperioden präglades av pågående konflikter i Kosovo, oroligheter i 

Mellanöstern mellan israeler och palestinier samt en kritisk situation i Tjetjenien. Likväl 

ökade förekomsten av naturkatastrofer under 1990-talet vilka kan exemplifieras av orkanen 

Mitch i Centralamerika samt jordbävningen i Turkiet. Vidare sågs kärnvapenangrepp som 

allvarliga hot, en utveckling som drivits på genom vidtagna provsprängningar i Indien samt 

Pakistan under sent 1990-tal. Dessa omständigheter utgjorde såväl händelser av internationell 

samt situationell karaktär.  

 

Den förändrade säkerhetspolitiska situationen flyttade över fokus på nya hot i form av etniska 

och kulturella konflikter. Ytterligare konstaterades det faktum att internationella normer och 

konventioner förringas som ett resultat av en ökad internationalisering och globalisering, 

vilken i sig ökat det ömsesidiga beroendet och medfört en gemensam sårbarhet. Motivet för 

sådan avvikelse kan förklaras av bland annat religiösa samt etniska skäl, vilket leder in på 

betydelsen av kulturella faktorer. Vidare konstateras att inbördeskrig med etniska förtecken 

blivit allt vanligare, vilket medför ytterligare en kulturell koppling.  
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Kulturella faktorer väntas ytterligare få genomslag på utformningen av krishantering, då 

potentiella värderingsförändringar i samhället kan få betydande påverkan, som ett resultat av 

att identifieringen med nationalstaten tunnas ut i samband med IT-samhällets framväxt.  

Likväl kan minskat förtroende bland allmänheten för politiken samt myndighetspersonal 

påverka verksamhetsområdet.   

 

Det tydligaste tecknet på genomslag av kulturella faktorer representeras av terrorattackerna år 

2001, vilket gav uttryck för vad ideologiskt sammanhållna grupperingar kan genomföra för att 

tydliggöra sin närvaro. Den utbredda terrorismen samt inhemska extremistgrupper utgör 

centrala aspekter inom området.  

 

Slutligen kan konstateras att den säkerhetspolitiska situationen har förvärrats som ett resultat 

av den utvecklade tekniska infrastrukturen, vilken i sig ökat beroendet länder och människor 

emellan samt bidragit till en ökad sårbarhet. Den utvecklade infrastrukturen utgör exempel på 

strukturella faktorer och har öppnat upp för andra aktörer än de konventionella att påverka 

samt breddat den aktuella hotbilden.  

5.1.2 Process  

Statens centrala roll vid utformandet och formuleringen av policys upprätthålls i det aktuella 

fallet då statliga aktörer vid slutet av 1990-talet tillsatte en utredning i syfte att utreda den 

rådande myndighetsstrukturen inom krisberedskapsområdet. På så sätt accentuerades behovet 

av en omorganisation, vilken därefter intog en plats på den politiska agendan. Vidare ter sig 

den statliga närvaron tydlig genom att tjänstemän genomfört utredningar samt att ministrar 

föreslagit propositioner, vilket på så sätt styrt den offentliga dagordningen.  

 

Den aktuella omorganisationen kan utifrån policyprocessens indelning i steg ge uttryck för 

dels början på en ny process där ett nytt problem uppkommer samt blir föremål för beslut, 

dels slutet på en process där en befintlig myndighetsstruktur blir föremål för genomgående 

utvärdering. Utvärderingsfasen utmynnar i sin tur i den slutliga återföringsfasen där en policy 

fortsätter, förändras eller avvecklas. I det aktuella fallet avvecklas en myndighet, vilket ter sig 

vara mest ovanligt av de tre faserna.  
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5.1.3 Aktörer 

Organisationen omgavs av flertalet aktörer vilka inverkat på policyprocessens fortgående.  

Länder som Kina och Ryssland har genom sin säkerhetspolitiska situation haft påverkan på 

den politiska dagordningen. Likväl har internationella organ så som FN och NATO samt 

regionala samarbetsformer som exempelvis EU, genom sin verksamhet haft betydande 

inflytande på det svenska krisberedskapsområdet. Ytterligare exempel på internationella 

samarbeten utgörs av Organisationen för säkerhet och samarbete (OSSE) samt det samarbete 

inom NATO vilket benämns Partnerskap för fred (PFF). Att internationella aktörer inverkar 

på det svenska krisberedskapsområdet, tydliggörs i och med frågornas internationella 

karaktär. Ett sådant internationellt perspektiv har blivit allt mer applicerbart mot bakgrund av 

redogörelsen av de kontextuella faktorerna, där exogena aspekter fått ökad utbredning på 

senare år.  

5.1.4 Policy/innehåll  

Den behandlade analysmodellen vilken redogjordes för i det teoretiska avsnittet kan 

modifieras enligt följande: 

 

Aktörer 

Kontext                                                              Policy/Innehåll  

Process  

 

Figur 3 Modifierad analysmodell  

 

Modellen beskriver i vidare utsträckning hur policyanalysens olika beståndsdelar 

interagerar och kan sägas resultera i ett specifikt policyinnehåll.  

 

Modellen kan förklaras som att de tre beståndsdelarna aktörer, kontext samt process inverkar 

på och resulterar i en specifik policy/innehåll, vilket i den aktuella studien representeras av ett 

beslut av en vidtagen omorganisation. Denna realiserades i mitten av år 2002 och medförde 

såväl en förändrad myndighetsstruktur samt förändrade arbetsuppgifter.  

 



41 

 

 5.2 Krisberedskapsmyndigheten, Styrelsen för psykologiskt försvar, 

Statens räddningsverk till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

5.2.1 Kontext 

Den omorganisation av centraliserande karaktär vilken företogs vid årsskiftet år 2008-2009, 

då Krisberedskapsmyndigheten, Styrelsen för psykologiskt försvar samt Statens 

räddningsverk övergick till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, föregicks av en 

betydande utbredning av kontextuella faktorer.  

 

Den internationella situationen präglades av en ökad internationalisering samt globalisering 

vilket medförde att de tidigare verksamheternas skiljelinjer (gällande ansvarsområde) hade 

minskat i betydelse. Den säkerhetspolitiska situationen präglades av flerdimensionerade hot så 

som klimatförändringar, naturkatastrofer, terrorism samt organiserad brottslighet.  

 

Flertalet situationella faktorer såväl som på det internationella som det nationella planet 

inverkade på den svenska krisberedskapsstrukturen. Betydande omständigheter utgjordes av 

orkanen Katrina i New Orleans 2005, stormen Gudrun år 2005 samt den efterföljande stormen 

Per i Sverige under år 2007. Flodvågkatastrofen i Sydostasien år 2004 samt utbredningen av 

fågelinfluensa under år 2006 utgjorde händelser vilka fick stor internationell uppmärksamhet.  

Flodvågskatastrofen är en central händelse vilken satt stort avtryck inom den svenska 

statsförvaltningen, detta då den tydliggjorde betydande brister inom verksamheten vilket 

likaså påvisats i statliga utredningar.  

 

Den pågående diskussionen om klimatförändringar och dess framtida konsekvenser utgör 

likväl exempel på situationella faktorer, där befolkningen erfar nya problem. Vidare ställer 

klimatfrågan i sin tur krav på krisberedskapsområdets utformning såväl inom Sverige som på 

det internationella planet. Ytterligare en aspekt av till synes likvärdig karaktär och betydelse 

exemplifieras av faran för smittspridning.  

 

Kulturella faktorer under den aktuella tidsperioden tydliggörs av en utbredd terrorism i 

samband med att religiös extremism vuxit fram. Likaså ter sig terrorismen mer global till sin 

utformning, vilket sätter betydelsen av lokalisering i en sekundär position. Ytterligare har 

förekomsten av terrorism gynnats av nätverksbildande samt utvecklad teknik.  Hotbilden har 



42 

 

förvärrats genom situationella händelser som terrorattackerna i London och Madrid samt den 

danska publiceringen av Muhammedkarikatyrerna år 2006.   

 

Strukturella faktorer utgörs som vid föregående omorganisation främst av den utvecklade 

tekniska infrastrukturen, vilket förvärrat hotbilden då sårbarheten ökat i takt med dess ökade 

utbredning samt det ökade beroendet av densamma.  

5.2.2 Process 

Den statliga närvaron inom policyprocessen tydliggörs genom det statliga initiativet att 

genomföra en utredning av verksamheterna inom Statens räddningsverk, Styrelsen för 

psykologiskt försvar samt Krisberedskapsmyndigheten under mitten av 00-talet, i syfte att 

utreda möjligheten att föra samman dessa verksamheter till en ny gemensam myndighet. 

Genom detta initiativ uppkom behovet av en omorganisation återigen på den politiska 

agendan. Likväl ter sig den statliga närvaron inom krisberedskapsområdet tydlig dels genom 

utredningar utförda av tjänstemän, exempelvis gällande flodvågskatastrofen samt 

klimatfrågan, dels genom propositioner föreslagna av ministrar. Vidare är det allmänt känt i 

den internationella debatten att media utgör en viktig aktör vid agenda-setting, då dess 

bevakning av klimatfrågan samt flodvågskatastrofen varit omfattande.  

 

Den aktuella omorganisationen ger likt den föregående uttryck för två steg inom den 

utformade indelningen av policyprocessen, dels i början på en process där problem 

uppkommer, blir föremål för beslut och formuleras, det vill säga i form av en omorganisation, 

dels i slutet av processen där en myndighets verksamhet blir föremål för utvärdering. 

Utvärderingsfasen leder i sin tur till återföringsfasen, där omorganisationen visat sig vara 

avvecklande till sin karaktär.  

5.2.3Aktörer 

Den aktuella policyprocessens fortgående aktualiseras av verksamhet av flertalet aktörer inom 

både det internationella samt nationella krisberedskapsområdet. Regionala samarbeten som 

medlemskap i Europeiska unionen bidrar till en situation där lagstiftning samt val av 

prioriterade områden inom samarbetet även får genomslag på den nationella dagordningen. 

Likväl utgör FN samt NATO viktiga internationella samarbeten vilka speglar verksamheten 

inom krisberedskapsområdet. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 

utgör ett organ inom FN, vilket innehar övergripande koordineringsansvar för internationella 

humanitära katastrofinsatser. Ett organ vilket likväl speglar områdets internationella karaktär.  
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På nationell nivå utgörs viktiga aktörer av kommuner och landsting, vilka ständigt kräver 

uppdatering av dess verksamhet i takt med att omvärlden och dess krav förändras.  

5.2.4 Policy/innehåll  

Slutligen kan konstateras att såväl kontext, aktörer samt delar av policyprocessen leder fram 

till en bestämd policy/innehåll, vilket i det aktuella fallet representeras av den omfattande 

omorganisationen av centraliserande karaktär då Krisberedskapsmyndigheten, Styrelsen för 

psykologiskt försvar samt Statens räddningsverk lades ner och ersattes av den nylanserade 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vid årsskiftet år 2008-2009. 

Omorganisationen realiserade en ny myndighetsstruktur med nya ansvarsområden. 

5.3 Från ÖCB till MSB  

 

De aktuella omorganisationerna under det inledande skedet av 2000-talet, vilka resulterade i 

en process där Överstyrelsen för civil beredskap senare delvis kom att motsvaras av 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, utgör tydliga exempel på att kontextuella 

faktorer är av störst betydelse för myndigheters verksamheter av aktuellt slag. Tidsperioden 

mellan år 2000-2010 har visat sig innefatta en rad kritiska händelser, så som terrorattackerna i 

USA 2001 samt flodvågskatastrofen i Sydostasien år 2004, vilka ställt krav på utformningen 

av den svenska krisberedskapen.  

 

Omorganisationerna påvisar att likvärdiga aktörer inverkar på policyutformningen, främst på 

internationell nivå. Ytterligare tydliggör de likalydande steg inom policyprocessen där de 

inledande samt avslutande stegen betonas, i form av problemutformning respektive 

återföringsfasen i form av avveckling. Likväl har de resulterat i ett särskilt policyinnehåll. På 

så vis ger omorganisationerna uttryck för en process inom vilken samtliga beståndsdelar – 

kontext, aktörer, process samt policy/innehåll – representeras.  

 

Kontextuella aspekter har visat sig vara den mest betydande oberoende faktorn vid 

omorganisationer av aktuellt slag, då dessa aktualiserat nya behov och ställt nya krav på 

befintlig myndighetsstruktur. Mot bakgrund av definitionen av omgivning kan det konstateras 

att krisberedskapsområdet befinner sig i en osäker omvärld, där oförutsedda händelser 

ständigt kräver organisationens uppmärksamhet. Därefter ter sig omgivningen komplex, där 

en teknisk utveckling aktualiserar behovet av rutinmässig uppdatering av verksamheten. 

Likväl ter sig krisberedskapsområdets omgivning fientlig och heterogen, då verksamheter av 
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aktuellt slag snabbt måste reagera mot omvärldsförändringar inom dess geografiskt spridda 

verksamhetsområde.  

 

Slutligen kan en koppling göras till förändringsdynamiken inom organisationsteorin. Mot 

bakgrund av denna redogörelse kan man se att de aktuella omorganisationerna av den svenska 

myndighetsstrukturen inom krisberedskapsområdet, är exempel på organisationsutvecklande 

projekt, då dessa inneburit förändringar av hela organisationer samt skapat en ny struktur. 
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6 Slutsatser 

 

Det svenska krisberedskapsområdet har under tidsperioden 2000 till år 2010 präglats av två 

större omorganisationer, Överstyrelsen för civil beredskap till Krisberedskapsmyndigheten år 

2002 samt Krisberedskapsmyndigheten, Styrelsen för psykologiskt försvar och Statens 

räddningsverk till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vid årsskiftet 2008-2009. 

Dessa omorganisationer har bidragit till en ny myndighetsstruktur med nya ansvarsområden 

och är intressanta att belysa då ämbetsverk som sådana vanligtvis präglas av ett stort behov av 

kontinuitet, tydliga ansvarsroller samt noggrant definierade verksamhetsområden. Ytterligare 

ter sig omorganisationerna intressanta utifrån tidssynpunkt, då de vidtagits under en relativt 

kort tid, med organisatoriska mått mätt.  

 

Undersökningens övergripande syfte var att försöka förstå varför dessa två centrala 

omorganisationer inom krisberedskapsområdet genomförts under tidsperioden år 2000 till år 

2010 samt att försöka finna förklaring(-ar) till desamma.  

 

Som ett resultat av undersökningens genomförande har det svenska krisberedskapsområdets 

omgivning samt dess inverkande faktorer kartlagts. Vad som kan konstateras är att 

tidsperioden 2000 till 2010 präglas av en förändrad säkerhetspolitisk situation, där en stabil 

hotbild ersatts med en flerdimensionerad sådan, vilket medfört en större osäkerhet globalt sett. 

En säkerhetspolitisk situation där krig och fred utgjort centrala aspekter har istället ersatts av 

en ny hotbild i form av naturkatastrofer, terrorism, IT-relaterade hot etcetera. Detta har även 

resulterat i att nya aktörer inträtt på den internationella arenan, utöver konventionella stater 

har således icke-statliga aktörer samt nätverk fått ökad betydelse, vilka också gynnats av den 

tekniska utvecklingen.  

 

Det svenska krisberedskapsområdet och dess utveckling under den aktuella tidsperioden 

påvisar starka kopplingar till betydelsen av kontextuella faktorer, vilka i studien har visat sig 

inta en primär roll som oberoende förklaringsfaktor. Flertalet internationella händelser så som 

flodvågskatastrofen i Sydostasien år 2004 samt terrorattackerna mot USA, har aktualiserat 

nya krav på det internationella krisberedskapsområdet, likväl det nationella. Som ett resultat 

av detta har organisationsförändrande processer vidtagits, exempelvis gällande förändrade 

arbetsuppgifter, vilka stadgats och modifierats i respektive myndighetsförordning. Vad som 

dock är mer intressant är att omorganisationer av den svenska myndighetsstrukturen vidtagits, 
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vilka utgör tydliga exempel på en organisationsutvecklande förändringsprocess inom vilket en 

hel struktur blir föremål för förändring.    

 

Den aktuella tidsperioden har genom undersökningen påvisat aktörers betydelse, vilken ter sig 

sekundär i förhållande till kontextuella aspekter. Dock spelar de en viktig roll inom 

kontextuella sammanhang, exempelvis gällande utbredningen av internationellt samarbete 

inom FN, EU och NATO samt att en ökad utbredning av extremistgrupper även fått 

genomslag vid terroraktioner. Dels utgör aktörer betydande faktorer inom policyprocessens 

inledande steg, vid agenda-setting samt vid policyformulering. I det aktuella fallet utgör 

statliga representanter så som ministrar och tjänstemän centrala aktörer vid agenda-setting, då 

de tar initiativ och genomför statliga utredningar samt lämnar förslag till propositioner. På så 

sätt har omorganisationer som företeelse hamnat på den politiska dagordningen. Ytterligare 

bidrar internationellt samarbete inom exempelvis EU och FN till att den nationella 

dagordningen berörs, främst då lagstiftning och överenskommelser på regionalt och 

internationellt plan kräver motsvarighet nationellt.  

 

Sammanfattningsvis har undersökningen således påvisat de kontextuella aspekternas 

framträdande roll vid en omorganisation av aktuellt slag. Händelser av olika omfattning har 

aktualiserat nya krav och behov vilka i sin tur realiserat förändringar i policyinnehåll i form 

av omorganisationer, där nya myndighetsstrukturer bildats samt nya ansvarsområden 

uppkommit på den politiska dagordningen. 

 

Vidare kan konstateras att det policyteoretiska ramverket varit fullt tillämpligt som 

analysverktyg i det aktuella fallet då samtliga beståndsdelar inom ramverket representerats av 

empiriskt material. Enligt följande ter sig undersökningen även relevant i utvärderingssyfte av 

liknande situationer, då den kan bidra med intressanta utgångspunkter utifrån det teoretiska 

ramverket. Undersökningen bidrar således med en viss generaliserbarhet, vilken påvisar att en 

omorganisationsprocess i allmänhet kan tilldelas förklaringsfaktorer vilka samtliga kan utläsas 

från det policyteoretiska ramverket.  
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7 Förslag till vidare forskning  

 

Genom att vidta en omvärldsanalys med hjälp av ett policyteoretiskt ramverk, åsyftades 

flertalet förklaringsfaktorer till de aktuella omorganisationerna att inbegripas samt belysas. 

Ytterligare resonemang främst när det gäller konkreta aspekter av aktörers inverkan på 

omorganisationernas aktualiserande, hade dock varit att föredra för att kunna dra 

allomfattande slutsatser. Detta faktum leder till ett viktigt uppslag till vidare forskning, där en 

metodisk triangulering förslagsvis i form av befintliga data/källanalys samt intervjuer i form 

av informantkaraktär vilka tar sin utgångspunkt i intressanta samt berörda aktörer skulle te sig 

gynnsam som kombinerad datainsamlingsmetod i syfte att belysa ett ytterligare nyanserat 

material.  

 

Mot bakgrund av att undersökningar kräver sin naturliga avgränsning, så även i detta fall, 

finns således ytterligare perspektiv att applicera vid undersökning av omorganisationer. Ett 

centralt sådant konkretiseras i form av att undersöka huruvida krisberedskapsområdets 

omorganisationer vidtagits i effektiviserande syfte. Ett effektivitetsperspektiv ter sig relevant 

mot bakgrund av att processer så som organisationsförändring samt organisationsutveckling 

(vilket det aktuella fallet påvisar) ofta vidtas som ett resultat av nytänkande kring 

organisationers strategi eller mål.  

 

Undersökningen har inriktat sig på centrala ämbetsverk med ett stort behov av kontinuitet, 

vilka samtidigt har saknat motsvarighet inom den svenska myndighetsstrukturen. Studien har 

tillämpat ett policyteoretiskt ramverk i syfte att genomföra en omvärldsanalys, vilken 

motiverats av krisberedskapsområdets internationella karaktär. Det policyanalytiska 

ramverket har visat sig vara tillämpbart som analysverktyg, då det funnit empiriskt material 

vilket motsvarar ramverkets separata beståndsdelar. Vad som ytterligare skulle te sig 

intressant, utifrån ramverkets giltighet, vore att undersöka omorganisationer av privat 

verksamhet med internationell koppling, för att på så sätt göra forskningen kumulativ.   
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