
 

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 

Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 
Information@kau.se www.kau.se 

 

 

 

 
 

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper 

 
 

Filippa Börjeson 

 
Den relationella kommunen?  

 
En intervjustudie av privat/offentlig samverkan 
inom krishanteringsområdet på kommunal nivå i 

Värmlands län 
 

The relational community? 
 

An interview study of the private/public cooperation in the crisis 
management area on municipal level in Värmland County 

 

 
Samhällelig riskhantering 

Masteruppsats 
 
 

 
 
 

Datum/Termin: 12-11-18/ VT -12 

Handledare: Freddy Kjellström 

Examinator: Ragnar Andersson 

 

 



 

 

Abstract 

Today’s society is found to have an even greater need and dependency of public key 

infrastructure, which leads to a greater vulnerability within the society in case of critical 

events. This dependence is associated with a greater need for resources to be able to respond 

to various forms of crisis and leads to an interest in seeing both how the public sector 

resources can be coordinated and used as well as how business resources might be useful to 

the society in order to increase its robustness. The main purpose of the study is to explore 

private/public cooperation within the crisis management area among a sample of 

municipalities in Värmland County, focusing on organization and evaluation from an 

experience-based perspective.  The study also adopts a theory tentative approach, in order to 

examine the theories in relation to the empirical cases. The study has answered the following 

questions; 

 How is the private/public cooperation arranged within the crisis management area on 

municipal level in Värmland County? 

o How is the private/public cooperation arranged within the crisis management 

area on municipal level in the county according to (local) governance- and 

network theoretical starting points? 

o How is the private/public cooperation arranged within the crisis management 

area on municipal level in the county according to key evaluation aspects? 

 

The study adopted a comparative approach where the survey units consisted of Eda, Sunne 

and Karlstad municipalities in Värmland County. The data collection methods consisted of 

interview as well as documents, which later became analyzed by a hermeneutic (critical 

hermeneutic) approach.  

The study has shown that the theories to varying degrees, based on the study’s theory 

tentative approach, found application on the basis of the empirical cases that are included in 

the survey. Furthermore, a comparison between the municipalities made possible from the 

theory tentative approach, shows that Sunne is considered to have the greatest degree of 

private/public cooperation, which though is difficult to assess despite the presence of 

framework. In summary, the municipalities are considered to have a relational character 

within the crisis management area, where the relations of cooperation are characterized by 

trust and gives space to monitoring, review and organisational learning. Thereby it can be 

noted that particularly these aspects of the theoretical evaluation framework has found good 

viability in terms of private/public cooperation within the crisis management area in the 

county, together with a clear application of network and governance theoretical aspects.  

Key words: Governance, network, cooperation, coordination and private/public sector. 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Dagens samhälle konstateras ha ett ökande behov och därtill beroende av samhällsviktig 

infrastruktur, vilket i sig medför ökad sårbarhet hos samhället vid eventuella kritiska 

händelser. Beroendeförhållandet är förenat med ett ökat behov av resurser för att kunna 

bemöta olika former av krissituationer och leder till ett intresse av att se till hur den offentliga 

sektorns resurser kan samordnas och användas liksom hur näringslivets resurser kan komma 

samhället till nytta för att öka dess robusthet. Syftet med aktuell studie är att undersöka 

privat/offentlig samverkan inom krishanteringsområdet bland ett urval av kommuner inom 

Värmlands län med fokus på organisering och utvärdering utifrån ett erfarenhetsbaserat 

perspektiv. Studien antar vidare en teoriprövande karaktär, då den avser att pröva aktuella 

teorier inom området organisering och utvärdering i förhållande till empiriska fall. Studien har 

besvarat följande övergripande forskningsfråga med tillhörande frågeställningar; 

  Hur ordnas privat/offentlig samverkan inom krishanteringområdet på kommunal nivå 

i Värmlands län?  

o Hur är privat/offentlig samverkan ordnad inom krishanteringsområdet på 

kommunal nivå i länet avseende (local) governance- och nätverksteoretiska 

utgångspunkter? 

o Hur är privat/offentlig samverkan ordnad inom krishanteringsområdet på 

kommunal nivå i länet i förhållande till vad som anges vara centrala 

utvärderingsaspekter? 

 

Studien har en komparativ ansats där undersökningsenheterna utgjordes av Eda, Sunne och 

Karlstads kommuner inom Värmlands län. Datainsamlingsmetoderna har utgjorts av såväl 

intervju som användandet av befintliga källor, vars material sedan analyserats genom en 

hermeneutisk (kritisk hermeneutisk) dataanalysmetod.  

Studien har påvisat att teorierna i varierande omfattning, utifrån studiens egenskap som 

teoriprövande, funnit tillämpning mot bakgrund av de empiriska fall som legat till grund för 

undersökningen. Vid jämförelse kommunerna emellan, vilken möjliggjorts genom 

teoriprövningen, ter sig Sunne inneha störst grad av privat/offentlig samverkan, vilket dock är 

något svårt att bedöma trots förekomsten av ramverk. Sammanfattningsvis anses kommunerna 

anta en relationell karaktär inom krishanteringsområdet, vars förekommande 

samverkansrelationer präglas av förtroende samt ger utrymme för övervakning, översyn och 

organisatoriskt lärande. Därigenom kan det konstateras att särskilt dessa aspekter inom det 

teoretiska utvärderingsramverket funnit god gångbarhet vad gäller privat/offentlig samverkan 

inom krishanteringsområdet i länet, detta tillsammans med tydlig applicering av nätverk- och 

governanceteoretiska aspekter.  

Nyckelord: Governance, nätverk, samverkan, samordning och privat/offentlig sektor. 

 

 

 



 

 

Förkortningar  

FRG                                                                                                                           Frivillig resursgrupp 

KSAU                                                                                              KommunStyrelsens ArbetsUtskott 

MSB                                                                       Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

NKK                                                                                         Nätverk för kommunal krisberedskap  

POSOM                 Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid stora olyckor och katastrofer 

RAKEL                                                                           RAdioKommunikation för Effektiv Ledning 

SKL                                                                                                Sveriges Kommuner och Landsting  

Styrel                                         Styrning av el till prioriterade användare vid kortvarig elbrist  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 
1 Introduktion.............................................................................................................................................. 1 

1.1 Problembild ...................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte och frågeställningar ........................................................................................................... 3 

1.3 Definitioner ...................................................................................................................................... 3 

1.4 Forskningsöversikt ........................................................................................................................ 3 

1.5 Studiens förväntade betydelse och nytta ............................................................................. 4 

1.6 Disposition ........................................................................................................................................ 4 

2 Metod ................................................................................................................................................................ 6 

2.1 Urval .......................................................................................................................................................... 6 

2.2 Datainsamling och dataanalys ........................................................................................................ 7 

2.2.1 Datainsamling ............................................................................................................................... 7 

2.2.2 Dataanalys ...................................................................................................................................... 8 

2.3 Avgränsning ........................................................................................................................................... 9 

2.4 Validititet och reliabilitet ............................................................................................................... 10 

2.4.1 Datainsamlingsmetoder ......................................................................................................... 10 

2.4.2 Teoretisk validitet och reliabilitet ...................................................................................... 11 

2.4.3 Sammanfattande bedömning ............................................................................................... 11 

2.5 Forskningsetiska överväganden ................................................................................................. 11 

3 Teoretiska utgångspunkter ................................................................................................................... 13 

3.1 Organisering ....................................................................................................................................... 13 

3.1.1Nätverk .......................................................................................................................................... 13 

3.1.2 Governance .................................................................................................................................. 19 

3.2 Utvärdering av partnerskap ......................................................................................................... 20 

3.2.1 Utvärdering ................................................................................................................................. 20 

3.2.2 Nätverk inom krishantering ................................................................................................. 23 

4 Resultat ......................................................................................................................................................... 25 

4.1 Empiri .................................................................................................................................................... 25 

4.1.1Eda kommun ................................................................................................................................ 25 

4.1.2 Sunne kommun .......................................................................................................................... 29 

4.1.3 Karlstad kommun ..................................................................................................................... 34 

4.2 Analys .................................................................................................................................................... 40 

4.2.1 Eda kommun ............................................................................................................................... 40 



 

 

4.2.2 Sunne kommun .......................................................................................................................... 41 

4.2.3 Karlstad kommun ..................................................................................................................... 43 

4.2.4 Komparativ redogörelse ........................................................................................................ 44 

5 Diskussion ................................................................................................................................................... 45 

5.1 Sammanfattning ................................................................................................................................ 45 

5.2 Metodologisk diskussion ............................................................................................................... 46 

5.2.1 Val av metod ............................................................................................................................... 46 

5.2.2 Val av teori ................................................................................................................................... 48 

5.3 Slutsatser.............................................................................................................................................. 49 

5.4 Vidare forskning ................................................................................................................................ 49 

Referensförteckning .................................................................................................................................... 51 

Bilaga 1 - Intervjuguide .............................................................................................................................. 53 

 

Figur- och tabellförteckning 

Figur 1 Modell – Äkta nätverk ................................................................................................................. 14 

Figur 2 Modell – Strukturellt nätverk ................................................................................................... 15 

Figur 3 Modell – Internt nätverk ............................................................................................................ 16 

Figur 4 Modell – Stabilt nätverk ............................................................................................................. 17 

Figur 5 Modell – Dynamiskt nätverk ..................................................................................................... 18 

Figur 6 Partnerskapslivscykel för dualistiska partnerskap (two-tier authority 

partnerships) ................................................................................................................................................. 23 

Figur 7 Sunne kommuns krishanteringsorganisation ................................................................... 30 

Figur 8 Karlstadsregionens räddningstjänstförbunds krisledningsorganisation ............... 35 

Figur 9 Partnerskapslivscykel för dualistiska partnerskap (two-tier authority 

partnerships): Placering av kommuner ............................................................................................... 44 

 

Tabell 1 Kommunöversikt ............................................................................................................................ 6 

Tabell 2 Ramverk för utvärdering av partnerskap: Principer och centrala aspekter ....... 22 

Tabell 3 Ramverk för utvärdering av partnerskap: Principer och dess förekomst ............ 44 

 

 



1 

 

1 Introduktion 

1.1 Problembild 

Dagens samhälle konstateras ha ett ökande behov av samhällsviktig infrastruktur av god 

funktion, vilken bland annat omfattar elförsörjning, delar av transportsystem samt vissa delar 

av kommunalteknisk försörjning (exempelvis fjärrvärme, avlopp och dricksvattenförsörjning). 

Det ökade behovet förklaras av att stora delar av samhällsverksamheten är beroende av 

tillgång till elektricitet samt telefoni och medför i sin tur ökad sårbarhet hos samhället vid 

eventuella kritiska händelser. Beroendeförhållandet är även förenat med en situation av ökat 

behov av specifika reserver och förstärkningsresurser för att kunna bemöta olika former av 

krissituationer. Det är därmed relevant att se till både hur den offentliga sektorns resurser kan 

samordnas och användas liksom hur näringslivets resurser kan komma samhället till gagn för 

att öka dess robusthet. Utvecklingen av ökad utbredning av bolagisering samt privatisering av 

samhällsviktig infrastruktur tillsammans med teknisk utveckling samt ovan berörda 

beroendeförhållanden belyser vidare ett behov av utveckla den privat/offentliga 

samverkansrelationen (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2010 s.90).  

En central och mer generell fråga som forskningssamhället kommit att stå inför är vilken roll 

den offentliga sektorn skall ha under 2000-talet samt vilka institutionella och 

organisationsrelaterade aspekter som krävs för denna roll. Denna frågeställning har 

uppkommit mot bakgrund av att den offentliga sektorn har en historia av att behöva bemöta 

utmaningar som välfärdsstaten ställs inför, bland annat relaterat till globaliseringen, erosion 

av statens legitimitet samt medborgarnas minskade förtroende för den offentliga sektorn. 

Därtill har den offentliga sektorn påvisat förändrad organisationsform där förekomsten av 

privat-offentliga partnerskap har kommit att öka liksom där motsatsförhållandet av privat och 

offentligt har suddats ut. I detta sammanhang, liksom i kombination med befintlig litteratur 

gällande offentlig governance, har en teoretisk modell framtagits där ”the relational state” 

behandlas, vilken här översatts som den relationella staten. Till skillnad mot tidigare modeller 

belyser den relationella statsmodellen att staten kartlägger relationerna mellan det offentliga 

och privata området (samhället) avseende den viktiga aspekten medansvar (Mendoza & 

Vernis 2008).  

Diskussionen kring den relationella staten samt utformningen av dess tillhörande 

modellformat är relevant att se till när den offentliga sektorns utformning och organisering 

behandlas. Logiken som modellen bygger på kan huvudsakligen sägas vara att söka uppnå 

bästa möjliga samverkan av resurser, kunskap och kapacitet mellan offentlig sektor å ena 

sidan och privata sektorn å den andra för att bemöta samhällets behov. Genom modellens 

inkluderande av medansvar som en central aspekt, belyser denna bland annat samhällets 

deltagande som både önskvärt som legitimt (Mendoza & Vernis 2008). Den relationella 

modellen ser specifikt tvärorganisationella nätverk som den mest lämpliga formen att 

organisera utefter, mot bakgrund av dess utrymme för ömsesidigt beroende, förhandling samt 

anpassning, vilket är gynnsamt då flertalet aktörer inkluderas. En sådan organisationsform 

kräver dock central kapacitet för både ledning liksom uppföljning och utvärdering. Att 

organisera enligt den relationella modellen möter dock på ett flertal utmaningar, där 
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utvecklingen av den offentliga sektorns relationella rollinnehav först och främst bör utforskas 

aktivt med en medvetenhet av att det utgör en lärandeprocess i sig (Mendoza & Vernis 2008).  

För att återknyta till det inledande avsnittet gällande samhällets robusthet mot krissituationer 

är det centralt att nämna att forskningen kring organisering av krishanteringsområdet har visat 

att det inte finns någon organiseringsform som är generellt tillämpbar. Detta hävdas mot 

bakgrund av att varje kris är unik till sin karaktär vilket sannolikt även ställer krav på en unik 

nätverksorganisation för att bemöta situationen (Boin & 't Hart 2010). Vad som dock 

framkommer är att stora kriser sällan hanteras av en enskild organisation utan istället av 

nätverk bestående av aktörer från olika områden och samhällssektorer. Samhällets kapacitet 

att bemöta en kris hävdas därför till stora delar bero på omfattningen och djupet av 

krishanteringssystemets ingående tvärorganisationella relationer. Särskilt av vikt blir 

relationerna inom nätverket liksom att aktörerna inom detta, för att kunna agera effektivt, 

samordnar sina insatser. Ytterligare gynnsamma förutsättningar utgörs av gemensamt 

beslutade ändamål, vilka baseras på medvetenheten om att aktörerna är ömsesidigt beroende 

av varandra (Boin & 't Hart 2010).  

Sett till den kommunala sektorn och dess historik blev begreppet samverkan centralt under 

1990-talet, både vad gäller samverkan inom kommunen som mellan kommunen och andra 

aktörer inom den offentliga sektorn. Flertalet insatser genomfördes inom detta område 

exempelvis genom att samordna befintlig kompetens hos aktörerna i syfte att underlätta 

situationen av minskande resurser samt för att tillgodose medborgarnas behov. Denna 

utveckling fick allt större genomslag under 2000-talet där även andra begrepp så som 

partnerskap samt nätverk fick utrymme (Montin 2004 s.13ff). Mot bakgrund av ovan nämnda 

utveckling samt förekomst av teoretisk modell avser följande rapport att undersöka 

nätverksformen av privat/offentlig samverkan inom krishanteringsområdet utifrån ett 

kommunalt perspektiv, då det anses vara en framtida organisationsform och förutsättning för 

effektiv krishantering.  

Utifrån studiens fokus lyder den övergripande forskningsfrågan enligt följande; 

 Hur ordnas privat/offentlig samverkan inom krishanteringområdet på kommunal nivå i 

Värmlands län?  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med aktuell studie är att undersöka privat/offentlig samverkan inom 

krishanteringsområdet bland ett urval av kommuner inom Värmlands län med fokus på 

organisering och utvärdering utifrån ett erfarenhetsbaserat perspektiv. Studien antar vidare en 

teoriprövande karaktär, då den avser att pröva aktuella teorier inom området organisering och 

utvärdering i förhållande till de empiriska fallen Eda, Sunne och Karlstads kommuner (Denk 

2002 s.19). Mer specifikt prövas de aktuella teoriernas gångbarhet och täckning med 

utgångspunkt i valda empiriska fall.   

För att tillgodose studiens övergripande syfte har undersökningens framställning belyst samt 

besvarat följande frågeställningar;  

 Hur är privat/offentlig samverkan ordnad inom krishanteringsområdet på kommunal 

nivå i länet avseende (local) governance- och nätverksteoretiska utgångspunkter? 

 Hur är privat/offentlig samverkan ordnad inom krishanteringsområdet på kommunal 

nivå i länet i förhållande till vad som anges vara centrala utvärderingsaspekter? 

1.3 Definitioner  
Utifrån studiens angreppssätt är governancebegreppet centralt vilket kan definieras utifrån två 

olika synsätt dock med en gemensam nämnare att de båda behandlar styrning. Det ena 

synsättet belyser den offentliga sektorns beroende av andra aktörer, vilka tillsammans 

samverkar i nätverk på likadana premisser samt utifrån egenintresse. Det andra synsättet lyfter 

istället fram den offentliga sektorn som särskilt ansvarig för utvecklingen i samhället där dock 

andra aktörer inkluderas för att realisera målsättningarna. Sistnämnda synsätt skiljer sig 

därmed åt på så vis att den offentliga sektorn har en framstående position där det styr 

samhället med hjälp av nätverk som består av andra aktörer. Synsätten har dock gemensamt 

att nätverken består av aktörer från såväl offentlig som privat sektor, från olika administrativa 

och geografiska områden samt från olika samhällsnivåer (Offerdal 2005 s.277f).  

Nätverksbegreppet är även det centralt för studien och definieras som personliga relationer 

mellan institutioner och organisationer där samordning är ett resultat av den tillit som de 

berörda aktörerna har till varandra. Förekomsten av nätverk medför positiva följder då de 

möjliggör effektiv och flexibel samordning samt beslutsfattande. Likaså möjliggör de för 

berörda parter att kombinera sina respektive resurser vilket gynnar deras praktiska utövande. 

Nätverket förknippas dock med en problematik kopplat till ansvarsutkrävande, vilket 

försvåras genom nätverkets sammansättning och karaktär (Baldersheim 2005 s.110). I 

följande studie används nätverk synonymt med begreppet partnerskap (Abrahamsson & 

Aarum Andersen 2005 s.254).  

1.4 Forskningsöversikt 
Exempel på tidigare forskning kan tydliggöras i form av den vetenskapliga artikel A critical 

evaluation of partnerships in municipal waste management in England (2007) av Slater, R. 

med flera som bland annat sökt att belysa partnerskapsformens inverkan och potential inom 

avfallssektorn. Specifikt har organisationsformen vid hantering av kommunalt avfall varit i 

fokus där olika typer av partnerskapsformer identifierats och karaktäriserats.  Artikeln och den 
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forskning den belyser är vidare kumulativ i och med dess användning av ett analytiskt 

ramverk avseende partnerskapsformen som tidigare utvecklats inom hälsosektorn av Hudson, 

B. och Hardy, B. vilket antagit titeln What is ’successful’ partnership and how can it be 

measured?(2002). Aktuell rapport som belyser privat/offentlig samverkan inom 

krishanteringsområdet i Värmlands län avser att tillämpa detta ramverk då det är relevant 

utifrån sitt kommunala partnerskapsperspektiv liksom då det belyser centrala 

partnerskapsaspekter samt vilar på governanceteoretiska aspekter (Slater et al. 2007).  

Ytterligare forskning inom området kan exemplifieras genom den vetenskapliga artikeln 

Learning under Uncertainty: Networks in Crisis Management (2008) av Moynihan, D. P., 

vilken utforskar lärande inom nätverk som arbetar under förhållanden av hög osäkerhet, detta 

genom att se till ett nätverk för krishantering. Studien fokuserar främst på mekanismer som 

främjar lärande under krissituationer men söker även att förstå nätverksstrukturers roll för att 

reducera osäkerhet (Moynihan 2008). Sistnämnda fokus är något som aktuell studie kommer 

att söka applicera som teoretisk utgångspunkt, detta mot bakgrund av dess relevans som 

organisationsteoretisk aspekt såväl som dess fokus på nätverk i relation till 

krishanteringsområdet. Den teoretiska genomgången genomförs under avsnittet av 

utvärdering av partnerskap och bidrar i sig till kumulativ forskning.  

1.5 Studiens förväntade betydelse och nytta  
Studien avser genom sitt fokus på privat/offentlig samverkan inom krishanteringsområdet 

bidra med information såväl som insikt gällande samhällets säkerhetsarbete och krishantering, 

vilket kan ta sig i uttryck på en rad olika samhällsnivåer. Aktuellt ämnesområde och fokus för 

studien har vidare vid såväl kontakt som samråd med Länsstyrelsen Värmland visat sig vara 

relevant då ytterligare behov av information gällande området konstaterats. Genom 

undersökningens regionala fokus på Värmlands län och ett urval av dess tillhörande 

kommuner väntas studien ha en viss generaliserbarhet för det aktuella länets och dess 

säkerhets- och krishanteringsarbete som helhet. Detta hävdas mot bakgrund av 

undersökningens kontextuella sammanhang där undersökningsenheterna utgörs av kommuner 

i olika storlekar och i sig kan exemplifiera länets kommunala sammansättning, miljö och 

sammanhang i stort. 

1.6 Disposition 
Aktuellt introduktionskapitel återföljs av ett metodologiskt avsnitt där studiens urval, metoder 

för datainsamling och dataanalys, aktuella avgränsningar, validitet och reliabilitet samt 

forskningsetiska överväganden behandlas. Därefter följer ett teoretiskt avsnitt vilket är 

uppdelat i enlighet med centrala teorier inom ämnesområdet, där samtliga kan härledas till 

områden som organisering och utvärdering. Teoriavsnittet efterföljs av studiens resultat 

vilket är tudelat och inleds med en empirisk redogörelse av kommunernas privat/offentliga 

samverkan och följer en hierarkisk ordningsföljd som representerar berörda kommuners 

storlek, där den minsta kommunen presenteras först. Vidare är detta avsnitt indelat utefter de 

olika teman som intervjuerna behandlat. Nästkommande del i resultatavsnittet består av en 

analys av det empiriska underlaget vilken, som ett resultat av studiens egenskap som 

teoriprövande, behandlar aktuella teorier i relation till empirin. Därefter följer en 

diskussionsdel där det empiriska resultatet och syftet inledningsvis sammanfattas för att 
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därefter leda in på ett avsnitt vilket behandlar undersökningens metodik och teori. 

Diskussionen avslutas genom att undersökningens slutsatser och förslag på vidare forskning 

presenteras. Framställningen efterföljs av en referensförteckning vilken redovisar behandlat 

material samt en bilaga i form av den intervjuguide som legat till grund för de genomförda 

intervjuerna.  
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2 Metod 

2.1 Urval 
Studien antar en komparativ ansats vilket tydliggörs genom att berörda analysenheter 

(kommuner) är föremål för en rumslig jämförelse vad gäller grad av privat/offentlig 

samverkan inom krishanteringsområdet utifrån det teoretiska ramverket. Vid sådana studier 

grundas undersökningens urval på forskarens intention vilket även blivit aktuellt vid denna 

studie och medfört medvetenhet kring urvalets betydelse för undersökningen i stort. För att 

undvika problematik så som urvalsskevhet liksom avsaknad av relation mellan urval av fall 

och analysens utformning har urvalet för studien genomförts i samråd med Länsstyrelsen 

Värmland, vilket stärkt såväl dess relevans som forskarens motivering av intention (Denk 

2002s.47f). Vid initial kontakt och samråd med Länsstyrelsen Värmland framkom lämpliga 

analysenheter i form av länets innehållande kommuner Eda, Sunne samt Karlstad vilka 

representerar tre kommuner av oliklydande befolkningsstorlek såväl som geografisk placering 

i länet (se matris nedan). Urvalet kan i korthet förklaras utifrån det faktum att Eda kommun 

valdes mot bakgrund av dess egenskap som en mindre kommun liksom att denna är tillgänglig 

i och med författarens geografiska placering. Karlstad kommun diskuterades vidare som 

lämplig att studera mot bakgrund av dess egenskap som en större kommun, vilken även 

formerat ett räddningstjänstförbund bestående av flera kommuner i dess närområde. Slutligen 

ansågs Sunne kommun som en lämplig undersökningsenhet då Länsstyrelsen påtalat dess 

verksamhet som ett gott exempel avseende samverkansområdet.  

Kommun Geografisk placering 

(Regionfakta.com 2012 

(a)) 

Befolkningsmängd 2011-12-31 

(Regionfakta.com 2012 (b)) 

Eda kommun Väst 8 460 

Sunne 

kommun 

Väst/mitt 13 142 

Karlstad 

kommun 

Syd 86 409 

 

Tabell 1 Kommunöversikt 

Tabellen tydliggör undersökningens analysenheter utifrån geografisk placering samt 

befolkningsmängd i syfte att påvisa dess oliklydande karaktär (Regionfakta.com 2012 

(a))(Regionfakta.com 2012 (b)).   

Undersökningens urval tydliggör vidare det som inom metodlitteraturen kallas subjektivt 

urval, där fall och likväl intervjupersoner väljs ut mot bakgrund av sina egenskaper och 

relevans för undersökningen, vilket kan vara gynnsamt i informativt hänseende (Denscombe 

2009 s.37f). Urvalsmetoden kan vidare benämnas som ett målstyrt urval, vilket är vanligt vid 

kvalitativa studier liksom överensstämmer med det subjektiva urvalet ovan. Detta hävdas då 

metoden väljer ut aktuella enheter som kommuner, intervjupersoner och behandlade 

dokument med hänsyn till undersökningens formulerade forskningsfrågor. Tillämpningen av 
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ett målstyrt urval vid kvalitativ forskning sker vanligtvis på flertalet nivåer, likaså i denna 

studie där urvalsnivåerna tydliggörs i form av aktuella kommuner samt vilka intervjupersoner 

som blivit föremål för närmare studium (Bryman 2011 s.350f).  

2.2 Datainsamling och dataanalys 

2.2.1 Datainsamling 

Aktuell undersökning realiseras i form av en metodologisk kombination och likaså 

triangulering (mellan metoder) av både intervjuer och befintliga skriftliga källor i syfte att nå 

en mer fullständig bild av problematiken liksom då metoderna kan erbjuda komplement till 

varandra (Denscombe 2009 s.183ff). Undersökningen har lagts upp på sådant vis att befintliga 

källor i form av kurslitteratur utgjort metodreferenser samt att fem vetenskapliga artiklar i 

kombination med litteratur inom området utgjort material till aktuell problembild, teoretisk 

grund och exemplifiering på tidigare forskning. Relevant material har främst inhämtats genom 

identifiering och sortering utefter sökord som public/private partnership/cooperation, crisis 

management samt governance (local). Datamaterialet till undersökningens resultat har vidare 

främst insamlats genom intervju med beredskapshandläggarna (eller motsvarande position) 

vid aktuella kommuner med visst komplement av befintliga källor i form av 

organisationsskisser.  

Intervjuerna har genomförts i syfte att belysa det erfarenhetsbaserade perspektivet av 

privat/offentlig samverkan på kommunal nivå, där Länsstyrelsen Värmland hänvisat till 

relevanta personer att ta kontakt med inom aktuella kommuner med tillhörande 

kontaktuppgifter för att därigenom underlätta relevant informationsinsamling. Utifrån detta 

och studiens huvudsakliga angreppssätt i form av en jämförande studie valdes tre 

intervjupersoner ut och därefter genomfördes tre intervjuer efter att initial kontakt tagits via e-

post där syftet med intervjun och innehållet av undersökningen framförts (Esaiasson et al. 

2007 s.301). I samband med detta har intervjufrågorna tilldelats tänkta intervjupersoner i 

informativt syfte såväl som till viss del att därigenom nå samtycke (se 2.5 Forskningsetiska 

överväganden).  

I aktuell studie har intervjutypen semistrukturerad intervju tillämpats där en intervjuguide 

med specifika teman utgjort grunden för intervjun i kombination med att intervjupersonen fritt 

fått möjligheten att utforma sina svar. Denna intervjuform har vidare lämpat sig då den bland 

annat givit utrymme för ytterligare frågeställningar som inte ursprungligen funnits med i 

guiden. Sammantaget ger intervjuformen utryck för en flexibel process samt en benämning av 

intervjun som en form av djupintervju. Att använda denna typ av intervjuform är gynnsamt i 

syfte att behandla det särskilda perspektivet av privat/offentlig samverkan, organisering och 

utvärdering samt därtill hörande specifika frågeställningar. Ytterligare lämpar sig 

intervjuformen för den jämförande studien då denna innehåller ett flertal fall, vilket kräver en 

viss typ av struktur för att möjliggöra jämförelse. I sin form som en kvalitativ intervjuform 

åsyftas detaljerade och utförliga svar att inbegripas, likaså ligger fokus på att nå den 

intervjuades egna ståndpunkter i ett visst ämne (Bryman 2011 s.413ff). Djupintervjuer av 

detta slag, vilka har behandlats 40 - 50 minuter vid varje intervjutillfälle, är vidare 
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gynnsamma då erfarenheter, likt aktuellt ämne, avses undersökas. Detta konstateras mot 

bakgrund av att sådana aspekter kräver utförlig genomgång (Denscombe 2009 s.232f).  

I enlighet med vad en intervjuguide fördelaktigt skall innehålla har denna utformats så att 

aktuella teman med tillhörande frågor har en lämplig ordningsföljd såväl som flexibilitet, där 

frågorna inte heller är ledande. Ytterligare är guiden utformad så att intervjupersonen 

informeras om syftet med intervjun liksom ges möjlighet att framföra synpunkter och frågor 

(Bryman 2011 s.419f). Frågeställningarna har därtill haft en öppen karaktär, det vill säga utan 

givna fasta svarsalternativ, vilket medfört att svarspersonerna kunnat besvara frågan utifrån 

eget perspektiv. Likväl har denna frågeform gynnat användningen av uppföljningsfrågor 

vilket i sig nyanserat intervjuunderlaget (Esaiasson et al. 2007 s.259) Intervjuguiden återfinns 

i sin helhet i Bilaga 1.  

Intervjuerna utgörs av vad som kallas direkta intervjuer och har genomförts vid respektive 

kommunhus alternativt räddningstjänst. Dessa har likaså spelats in i syfte att lättare 

koncentrera sig på vad intervjupersonerna framfört och även hur detta gjorts vid 

intervjutillfället (Bryman 2011 s.428ff). I kombination med ljudupptagning har även 

fältanteckningar förts vid intervjun i syfte att komplettera underlaget gällande bland annat 

icke-verbal kommunikation och intervjuns atmosfär (Denscombe 2009 s.258f). Därefter har 

intervjuerna transkriberats genom en så exakt återgivning som möjligt av vad 

intervjupersonerna framfört. Inspelningen och transkriberingen kan sägas ha underlättat 

analysen av vad intervjupersonerna sagt (Bryman 2011 s.428ff). Transkriberingen har vidare 

kompletterats med särskild markering där fältanteckningarna infogats, med syftet att nyansera 

underlaget (Denscombe 2009 s.261).  

2.2.2 Dataanalys  

Det aktuella datamaterialet har analyserats utifrån ett hermeneutiskt angreppssätt vilket 

grundar sig i att söka få fram textens budskap utifrån avsändarens perspektiv genom en 

textanalys där såväl dess historiska som sociala kontext beaktas (Bryman 2011 s.507). Detta 

angreppssätt lämpar sig väl för undersökningens fokus som syftar till att belysa det 

erfarenhetsbaserade perspektivet, vilket därmed kräver att avsändarens budskap lyfts fram 

från intervjumaterialet och det kompletterande dataunderlaget.  

Mer specifikt har ett kritiskt hermeneutiskt angreppssätt tillämpats vilket kan indelas i tre faser 

och speglar upplägget och genomförande av aktuell undersökning. Det första momentet 

benämns som det sociala-historiska momentet där textens avsändare, referens och kontext 

studeras (Bryman 2011 s.507f). I aktuell studie motsvaras detta av intervjusituationen, 

kommunernas sammansättning och kontext liksom genomgång av aktuella teorier. 

Nästkommande moment utgörs av det formella momentet vilket i konkreta ordalag består av 

en närläsning av det aktuella textmaterialet (Bryman 2011 s.508). Närläsningen som tillämpas 

i aktuell studie står i enlighet med ett kvalitativt textanalytiskt tillvägagångssätt där 

textmaterialet noggrant genomgås utifrån textens helhet, beståndsdelar och kontext i syfte att 

lyfta fram det som är centralt. Därigenom lyfts särskilda textavsnitt fram som mer betydande 

än andra delar (Esaiasson et al. 2007 s.237). Vidare i enlighet med detta textanalytiska 

tillvägagångssätt behandlas textmaterialet utifrån en manifest tolkning, det vill säga det som 
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direkt går att utläsa från textmaterialet. Denna tolkning av textens manifesta budskap 

tillämpas utifrån syftet att undvika tvetydig tolkning (Esaiasson et al. 2007 s.250). Det tredje 

och avslutande momentet består av det tolkande-omtolkande momentet där ovanstående steg 

och dess resultat blir föremål för tolkning vilket tydliggörs i undersökningens analysavsnitt 

(se 4.2 Analys), vilket därmed i sin tur utgör en del av undersökningens huvudsakliga resultat 

i och med valet av metodologiskt angreppssätt. Det kritiskt hermeneutiska tillvägagångssättet 

hävdas vara gynnsamt vid kvalitativ forskning, som aktuell studie är exempel på, då 

tillvägagångssättet beaktar såväl avsändarens perspektiv som den aktuella kontexten (Bryman 

2011 s.508).  

Analysen av datamaterialet har konkret genomförts i form av två steg där det första består av 

att sammanfatta det transkriberade textmaterialet som intervjuerna gett upphov till, vilket 

redovisas i rapportens avsnitt 4.1 Empiri. Dessa sammanfattningar utgör fallbeskrivningar där 

hela intervjuerna summeras och därigenom ger uttryck för dess egen särprägel. Då 

dataanalysmetoden, likt ovan nämnt, tillämpar en manifest tolkning präglas 

sammanfattningarna utav en särskild koncentrering av intervjupersonens uttalanden såväl som 

en organisering där den aktuella berättelsen lyfts fram i enlighet med en grundstruktur som 

beaktar rumsliga och tidsmässiga aspekter (Esaiasson et al. 2007 s.303ff). Utifrån ett 

kvalitativt textanalytiskt tillvägagångssätt kan detta delmoment ses som en systematiserande 

undersökning där tankestrukturen klargörs och det centrala innehållet i texterna lyfts fram 

(Esaiasson et al. 2007 s.238) Det andra steget utgörs av att med hjälp från 

sammanfattningarna nå generella mönster i undersökningens material och därigenom 

begreppsbildning (Esaiasson et al. 2007 s.306). I aktuell analys, som redogörs genom avsnittet 

4.2 Analys, knyts det teoretiska ramverket samman med de behandlade fallbeskrivningarna för 

att genomföra såväl en inplacering av kommunernas privat/offentliga samverkan enligt 

governance- och nätverksteori som en nivåskattning av kommunernas samverkansaktivitet 

sinsemellan, där utvärderingsramverket blir av central tillämpning. Genom detta avses den 

övergripande forskningsfrågan med dess tillhörande frågeställningar att besvaras på ett 

utförligt vis. Det andra steget i analysen kan i sin tur hävdas vara ytterligare en typ av 

systematiserande undersökning då innehållet i textmaterialet avses att klassificeras (Esaiasson 

et al. 2007 s.238f). Detta görs som ovan nämnt med utgångspunkt i det teoretiska ramverket 

och därtill hörande nivåskattningar (Esaiasson et al. 2007 s.155) 

2.3 Avgränsning 

Mot bakgrund av studiens karaktär liksom att ämnesområdet beslutats i samråd med 

Länsstyrelsen Värmland har en naturlig avgränsning vidtagits i form av att specifikt denna 

region i Sverige, Värmland, undersökts utifrån den aktuella problematiken med utgångspunkt 

från ett offentligt (kommunalt) och därigenom primärt lokalt perspektiv. I syfte att göra 

studien sammanhållen liksom hanterbar utifrån vald metodik har denna ytterligare avgränsats 

genom att särskilt tre kommuner behandlats vilka representerar oliklydande 

befolkningsmängd och geografisk placering (se Tabell 1 Kommunöversikt). Aktuella 

kommuner utgörs liksom tidigare nämnt av Eda, Sunne och Karlstad och har valts ut genom 

de urvalskriterier som redovisas i avsnitt 2.1 Urval. Analysenheterna syftar vidare till att 

exemplifiera privat/offentlig samverkan inom regionen.  
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2.4 Validititet och reliabilitet  
Validitet- och reliabilitetsdiskussionen kan huvudsakligen behandlas utifrån 

datainsamlingsmetoderna samt utifrån undersökningens tillämpning av teoretiska 

utgångspunkter. I det följande relateras undersökningen till en rad validitets- och 

reliabilitetsaspekter för att genom denna diskussion slutligen leda till en sammanfattande 

bedömning av undersökningen.  

Innan de specifika diskussionerna förs är det värt att beakta vad som gäller övergripande för 

studien och särskilt vad gäller dess externa reliabilitet, det vill säga till vilken grad 

undersökningen kan göras om (upprepas). Utifrån detta går det att konstatera att denna är 

något begränsad mot bakgrund av att den sociala miljön som undersökningen behandlar i 

form av kommunalt perspektiv av privat/offentlig samverkan inte går att fixera i visst läge 

(Bryman 2011 s.352). Detta hävdas specifikt mot bakgrund av att ett erfarenhetsbaserat 

perspektiv behandlas i undersökningen som nyanseras och förändras med tiden, vilket får 

inverkan på en eventuellt nästkommande undersökning och dess resultat. Intersubjektiviteten, 

att andra forskare skall kunna genomföra undersökningen utifrån samma material och 

analysverktyg och därigenom nå fram till likalydande resultat, kan dock konstateras vara god. 

Detta bland annat mot bakgrund av undersökningens noggranna redovisning av hur analysen 

och tolkningarna vidtagits utifrån materialet, vilket på så vis belyser graden av subjektiv 

tolkning (Bergström & Boréus 2005 s.36). Den goda intersubjektiviteten hävdas dock med ett 

visst förbehåll, att materialet som återanvänds är exakt detsamma i den mening att 

intervjumaterialet utgörs av de transkriberade intervjuerna och inte har insamlats på nytt 

utifrån den befintliga intervjuguiden. En sådan modifierad återanvändning av materialet 

innebär en begränsad intersubjektivitet, mot bakgrund av att erfarenhetsperspektiv förändras 

med tiden. Undersökningens intrasubjektivitet, vilket utgör en annan aspekt av reliabiliteten, 

där undersökningen återigen skall kunna genomföras vid en annan tidpunkt av den 

ursprungliga forskaren utifrån samma datamaterial samt typ av analys och nå identiskt resultat 

bedöms vidare vara god. Detta konstateras dock, likt diskussionen gällande intersubjektivitet 

ovan, med hänsyn till det aktuella förbehållet (Bergström & Boréus 2005 s.36).  

2.4.1 Datainsamlingsmetoder 

Studiens valda datainsamlingsmetoder vilka tillsammans utgör en metodologisk kombination 

genom användandet av intervjuer såväl som skriftliga källor kan genom sin form som 

triangulering öka validiteten i undersökningens datamaterial. Detta konstateras genom den 

uppkomna möjligheten att kunna styrka undersökningens fynd liksom att se problematiken 

utifrån andra synvinklar. Vidare kan trianguleringen påvisa datainsamlingsmetodens relation 

till och dess styrka avseende uppkomna resultat (Denscombe 2009 s.188f). Intervjumetoden 

har vidare i samband med undersökningen särskilt tillämpat vad som benämns vara 

respondentvalidering (deltagarvalidering) där personerna som deltagit i intervjuerna tilldelats 

undersökningens resultat i syfte att få en bekräftelse på att beskrivningen är riktig liksom att 

se till att det råder god överensstämmelse mellan studiens resultat och det intervjupersonerna 

förmedlat (Bryman 2011 s.353). I aktuell forskningsprocess har intervjupersonerna fått ta del 

av respektives transkriberade intervjuunderlag och sammanfattande fallbeskrivning för att 

komma med synpunkter och godkännande.   
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2.4.2 Teoretisk validitet och reliabilitet 

Utifrån undersökningens teoretiska tillämpning hävdas undersökningens begreppsvaliditet 

vara god, vilken behandlar den överensstämmelse som föreligger i studien mellan teoretisk 

definition och operationell indikator. Detta konstateras mot bakgrund av att studien tillämpar 

en form av resonemangsvaliditet i syfte att nå så god överensstämmelse och så litet avstånd 

mellan teoretisk definition och operationell indikator som möjligt. Resonemangsvaliditeten 

representeras av undersökningens tillämpande av teoretiska ramverk där operationaliseringar 

redan vidtagits, vilket gynnar denna undersökning vad gäller granskningen av relevanta 

indikatorer såväl som kumulativitet i forskningen. I samband med denna tillämpning av redan 

befintliga operationaliseringar har dock en rimlighetsbedömning varit central i syfte att 

klarlägga relevansen såväl som användningen av densamma (Esaiasson et al. 2007 s.63ff).  

2.4.3 Sammanfattande bedömning  

Utöver reliabilitet och validitet kan den kvalitativa forskningen likt denna bedömas utifrån ett 

urval av aspekter med utgångspunkt i bland annat huvudkriterierna tillförlitlighet och äkthet. 

Vad gäller tillförlitlighet kan detta delas in i fyra delkriterier där det första kriteriet 

trovärdighet (för undersökningens resultat), vilket är en motsvarighet till intern validitet, kan 

sägas vara god i aktuell undersökning. Detta hävdas då undersökningen säkerställts att ha 

genomförts enligt de regler som föreligger samt att resultaten tilldelats de personer som ingått 

i studien för bekräftelse av att dessa är riktiga. Med samma syfte att skapa trovärdighet för 

undersökningens resultat har triangulering mellan datainsamlingsmetoder tillämpats (se 

avsnittet 2.4.1 Datainsamlingsmetoder). Ett annat delkriterium i form av pålitlighet, vilket 

motsvarar reliabilitet, kan vidare utifrån undersökningen hävdas inneha god grund då 

undersökningsprocessen är noga redogjord vilket gynnar bedömningen av resultaten. Utöver 

detta väntas undersökningen bidra till en ontologisk autenticitet, vilket utgör en grad av 

äkthet. Detta främst då undersökningen genom sitt specifika perspektiv på privat/offentlig 

samverkan väntas medföra ökad förståelse för denna bland de personer som deltar i studien 

(Bryman 2011 s.352ff).  

Sammanfattningsvis kan undersökningen påvisa en god resultatvaliditet, det vill säga att 

undersökningen mäter det den hävdar att mäta. Resultatvaliditeten består av såväl 

begreppsvaliditet samt reliabilitet, där den förra beståndsdelen konstaterats vara god genom 

sitt tillämpande av resonemangsvaliditet. Vidare har diskussionen kring undersökningens 

goda reliabilitet förts ovan, vilken relaterar till undersökningens noggrannhet och frånvaro av 

slumpmässiga fel och slarvfel vad gäller datainsamling och databearbetning. Bland annat 

hävdas denna vara god då intervjumaterialet blivit föremål för respondentvalidering, vilket 

stärkt såväl materialets riktighet som bekräftat forskarens förståelse för detsamma. Vidare har 

intrasubjektivitets- som intersubjektivitetsdiskussionen ovan likaså påvisat undersökningens 

goda reliabilitet (Esaiasson et al. 2007 s.70f).  

2.5 Forskningsetiska överväganden  
I enlighet med god forskningsetik har undersökningen genom hela dess process beaktat och 

respekterat de berörda deltagarnas rättigheter, vilka särskilt delgivits intervjupersonerna innan 

och vid intervjutillfället. Vidare har dessa intervjupersoner försäkrats om att inte lida någon 

personlig skada av forskningsprojektet, vilket hävdas med utgångspunkt i en objektiv 
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framställning som likaså blivit föremål för respondentvalidering. Ytterligare har deltagarna 

blivit tydligt informerade gällande undersökningens syfte innan deras deltagande bekräftats i 

en form av skriftligt informerat samtycke via e-post (vilket i sig kan ses som en förutsättning 

för god forskning av detta slag) (Denscombe 2009 s.193ff). Bland annat har 

intervjupersonerna informerats om att deras medverkan enbart syftar till att bidra med 

informationsunderlag till studien.  

Aktuell undersökning som syftat till att genomföra en nivåskattning av privat/offentlig 

samverkan bland utvalda kommuner har förutsatt att de intervjuer samt efterföljande 

fallbeskrivningar som studien bidragit till skall ha kunnat härledas till respektive kommun. 

Intervjupersonerna har därmed inte garanterats anonymitet vid undersökningens 

genomförande vilket de informerats om. En rimlighetsbedömning, utifrån ovan nämnda etiska 

aspekter, har mot bakgrund av detta genomförts där det fastslagits att avsaknaden av 

anonymitet inte inverkar negativt på deltagarna. Detta främst då informationsinsamlandet 

avsett att härledas till kommunens verksamhet och inte till intervjupersonens egen personliga 

sfär och yrkesmässiga utövande. Sammantaget leder detta till ett visst avsteg från den centrala 

etiska aspekten av konfidentialitet, där dock materialet i enlighet med denna förvarats så att 

obehöriga inte får detta tillhanda (Bryman 2011 s.132ff). En etikprövning bedöms inte heller 

vara tillämplig mot bakgrund av ovanstående (Denscombe 2009 s.200f). 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Organisering  

3.1.1Nätverk  

Utifrån vad som behandlats i introduktionen vad gäller nätverksformens förekomst inom 

privat/offentliga partnerskap, är det relevant att se till vilka typer av nätverksformationer som 

central teori inom området behandlar. Nätverksperspektivet är även en central infallsvinkel 

för att förstå implementering av politiska beslut. Med utgångspunkt i vad som behandlats vid 

definitionerna av begreppen governance och nätverk kan det nämnas att implementeringen av 

beslut genomförs i form av att flertalet olika aktörer från olika samhällsnivåer samverkar i 

varierande omfattning (se avsnitt 1.3 Definitioner). Deltagandet motiveras genom antingen 

egenintresse eller positionering, där det förra har specifik inverkan på genomförande- och 

samarbetsprocessen då det föranleder förhandlingsprocesser och därtill eventuella 

kompromisslösningar. Ansvarsfördelningen och likaså vem som innehar auktoritet i nätverken 

är oklar inom denna typ av sammansättning och ordnas främst genom att de berörda aktörerna 

genomför förhandlingar. Styrningen av nätverken hävdas ytterligare vara något problematisk 

då politikerna i begränsad utsträckning kan besluta om dess formella struktur och organisering 

samt genomföra ett visst föreskrivande av regler gällande beslutsfattande. Detta hävdas mot 

bakgrund av nätverkens föränderliga natur (Sannerstedt 2008 s.21ff).  

Att organisera enligt nätverk har från ett flertal olika håll hävdats komma att bli den mest 

framträdande formen både vad gäller områden som ekonomi, kultur och politik (Jönsson 2008 

s.205). Det sociala nätverket, vilket utgör ett alternativ till organisationsformen hierarki, 

konstateras vidare vara en gynnsam omständighet för att organisationen skall fungera vid 

kritiska situationer liksom då det tillgodoser flertalet informella och vardagliga uppgifter. 

Organisationsformen hävdas dock inneha begränsad funktion då kritiska situationer 

uppkommer samt då behovet ökar av koncentration och täthet (Abrahamsson & Aarum 

Andersen 2005 s.251).  

Enligt nätverksteorin kan nätverk delas in i två olika typer; äkta nätverk respektive 

strukturella nätverk, där sistnämnda typ avser detsamma som hierarki. I det följande redogörs 

det likväl i korthet för interna, stabila samt dynamiska nätverk, vilka samtliga hävdas tillhöra 

den strukturella nätverksformen (Abrahamsson & Aarum Andersen 2005 s.254ff).  
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Äkta nätverk 

Äkta nätverk belyser den situation där samtliga enheter som nätverket består av har relation 

och kontakt med varandra, vilket visas i figuren nedan, dock föreligger ingen särskild 

maktposition hos någon enhet eller en fastlagd struktur. Nätverksformen präglas av att antalet 

förbindelser mellan ingående nätverksdelar blir omfattande i takt med att nätverket utökas. 

Detta medför att äkta nätverk inte kan bestå av alltför många enheter om det skall kunna 

fungera i praktiken. Sådana nätverk saknar även problemlösningsmekanism, vilket är centralt 

att beakta mot bakgrund av dess eventuella omfattande karaktär (Abrahamsson & Aarum 

Andersen 2005 s.254f).  

  

Figur 1 Modell – Äkta nätverk  

Figuren påvisar ett äkta nätverk och hur relationen mellan bestående enheter ordnas 

(benämningen av enheter har tillfogats figuren och denna har därmed modifierats) 

(Abrahamsson & Aarum Andersen 2005 s.255).  
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Strukturella nätverk 

Strukturella nätverk kan belysa strukturen inom en organisation eller en grupp där situationen, 

till skillnad mot ett äkta nätverk enligt ovan, innehar en hierarkisk karaktär genom att någon 

enhet har större inflytande eller mer kontroll och makt än andra enheter. Strukturella nätverk 

skiljer sig även åt vad gäller dess struktur då ingående parter inte har direkt kontakt med 

varandra utan där mäklaren eller den som anges vara ledare istället har den huvudsakliga 

kontakten med enheterna. Ytterligare en åtskillnad tydliggörs i form av antalet relationer 

mellan ingående enheter i det strukturella nätverket är avsevärt färre. Den strukturerade 

utformningen medför även att det föreligger en problemlösningsmekanism där problem kan 

lösas vid högre nätverksnivåer (Abrahamsson & Aarum Andersen 2005 s.255f). 

     

Figur 2 Modell – Strukturellt nätverk  

Modellen ovan påvisar ett sätt att organisera enligt strukturella nätverk. Modellen har 

modifierats genom att maktförhållandet tydliggjorts genom benämning mäklare/ledare 

respektive enhet (Abrahamsson & Aarum Andersen 2005 s.255f).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mäklare/ledare 

Enhet Enhet Enhet Enhet 



16 

 

 

Interna nätverk 

Interna nätverk belyser situationen då aktörer vill dra fördel av marknadsmässiga och 

entreprenörsmässiga förmåner och ordnas på så vis att en enhet äger samtliga eller flertalet av 

de resurser som behövs inom ett verksamhetsområde. Specifikt vad gäller det interna 

nätverket blir dess ingående enheter föremål för marknadskrafter där konkurrens med externa 

leverantörer likaså förekommer. Mot bakgrund av detta kan det interna nätverket medföra än 

mer effektivitet (Abrahamsson & Aarum Andersen 2005 s.257).  

  

 

                                                                        

Figur 3 Modell – Internt nätverk  

Modellen ovan tydliggör det som benämns som ett internt nätverk inom nätverksteorin 

(Abrahamsson & Aarum Andersen 2005 s.257). 
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Stabila nätverk 

Stabila nätverk belyser den situation där en del av en verksamhet i en värdekedja verkställs av 

andra autonoma enheter vilka inriktar sig på en specifik verksamhet där tjänster eller varor 

förekommer. Stabila nätverk baseras på ett kärnföretag (vilket representerar rollen som 

mäklare vid jämförelse med interna och dynamiska nätverk) och kan exemplifieras i form av 

stora företag som innehar underleverantörer (Abrahamsson & Aarum Andersen 2005 s.257f).  

 

  

 

 

 

 

 

Figur 4 Modell – Stabilt nätverk  

Modellen visar hur ett stabilt nätverk ordnas (Abrahamsson & Aarum Andersen 2005 s.258).  
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Dynamiska nätverk  

Dynamiska nätverk utgör ytterligare exempel på strukturella nätverk och belyser en ingående 

samarbetsform där en enhet innehar ledarrollen samt kartlägger liksom samlar in resurser från 

andra enheter. De bestående enheterna inriktar sig på en specifik delverksamhet, exempelvis 

leverans eller produktion, vilket leder till att nätverket sammantaget kan erbjuda en eller 

flertalet varor eller tjänster inom ett avgränsat område. Vidare är de ingående enheterna 

antingen ekonomiskt autonoma eller till viss del ägda av den enhet som innehar ledarrollen. 

Nätverksformen kan vidare ses som en kombination av ett flertal aspekter som 

ledningsprocesser, strategi och struktur. Andra centrala aspekter består av att nätverken 

formas utefter utbud och efterfrågan samt att fullständig informationsspridning föreligger 

genom kravet på datorbaserat informationssystem. Fördelen med att organisera i enlighet med 

dynamiska nätverk består i att ingående enheter kan fokusera på det som de specialiserat sig 

inom, framför att konkurrera med övriga enheter (Abrahamsson & Aarum Andersen 2005 

s.258ff).  

                           

Figur 5 Modell – Dynamiskt nätverk  

Modellen påvisar hur enheterna i ett dynamiskt nätverk relaterar till varandra (Abrahamsson 

& Aarum Andersen 2005 s.259). 
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3.1.2 Governance 

I den politiska styrningsdebatten har det framkommit förståelse gällande att den offentliga 

sektorn inte kan styra samhället oberoende av andra aktörer. I enlighet med detta har likaså 

den normativa debatten förstärkt en samverkansrelation genom att den offentliga sektorn inte 

heller anses bör styra på egen hand. De former som samhällsstyrningen rättat sig efter har 

därigenom kommit att utgöras av vad som benämns som governance, vilket inte utgör ett nytt 

perspektiv utan snarare förstärker relationen mellan offentlig samhällsstyrning och 

omgivningen runtomkring, där nätverk är en central företeelse (Offerdal 2005 s.277f).   

Governancebegreppet har varit framträdande inom det statsvetenskapliga området under 

1990-talet liksom inledningen av 2000-talet och behandlar särskilt företeelserna samordning 

och styrning, vilket medför ett specifikt fokus på processer. Forskningen kring governance 

präglas av ett flertal frågeställningar vilka berör privat/offentliga partnerskaps förmåga att 

kunna definiera samt arbeta mot politiska och kollektiva mål, i vilken grad beroendet inverkar 

på det offentligas förmåga att styra samhället samt hur ansvarsutkrävandet kan säkerställas 

vid sådana sammansättningar (Pierre 2008 s.105ff). Organisering enligt governance har vidare 

visat sig ha nära relation till förekomsten av decentralisering i samhället, specifikt då 

kommunerna genom sitt ökade självbestämmande blivit mer intressanta för lokala aktörer 

vilket i sig gynnat kommunens förmåga att bilda partnerskap. Samarbetsformer enligt 

partnerskap är frekvent förekommande och var redan i början av 1990-talet utbrett i nio av tio 

kommuner (Pierre 2008 s.119).  

Organiseringen av samhället i enlighet med nätverksformen, där privat-offentliga partnerskap 

är beståndsdelar, möter dock på en tvådelad åsiktsbildning där anhängare av denna 

organisationsform tenderar att se dessa som gynnsamma bland annat då de anses medföra 

förbättrat utförande, tillgång till kompetens och/eller finansiering samt en bättre 

riskfördelning. Motståndare ser dock dessa fördelar som överdrivna eller rent utav felaktiga. 

Istället hävdas partnerskapen vid sämsta möjliga utfall kunna skada det allmänna intresset, en 

kostnadseffektiv leverans av offentlig service samt medföra problematik gällande 

ansvarsfrågan (Hayllar & Wettenhall 2010).     

Local governance 

Vad gäller governance är det värt att beakta det som benämns local governance, vilket 

definieras som utformningen såväl som genomförandet av kollektiva insatser på lokal 

samhällsnivå. Utöver de direkta som indirekta rollerna formella institutioner spelar beaktar 

även arbetet på lokal nivå de roller som förekommer vad gäller informella normer, nätverk 

och samhällsorganisationer.  God local governance hävdas inte enbart handla om att erbjuda 

ett utbud av lokala tjänster utan även bland annat att skapa utrymme för demokratiskt 

deltagande såväl som medborgerlig dialog. Vidare anses en god local governance präglas av 

att stödja en marknadsstyrd miljömässigt hållbar lokal utveckling såväl som att underlätta 

arbete som främjar lokalbefolkningens livskvalitet (Shah 2006 s.1f).  

I litteraturen behandlas en citizen-centered (medborgarbaserad) local governance vilken bland 

annat präglas av medborgarinflytande genom ett rättighetsbaserat synsätt, exempelvis genom 

bestämmelser om direktdemokrati. En sådan governanceform enligt ramverket innebär 
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exempelvis att det lokala styrets roll måste utvidgas till att agera som katalysator för 

formulering, utveckling och drift av ett nätverk bestående av såväl statliga som icke-statliga 

leverantörer. Vidare blir det lokala styrets institutionella styrkor centrala i sin roll som köpare 

av tjänster liksom då det möjliggör allianser, partnerskap och nätverk för att utveckla socialt 

kapital såväl som att förbättra sociala resultat (Shah 2006 s.15f).   

3.2 Utvärdering av partnerskap 

3.2.1 Utvärdering 

Analysverktyg för att utvärdera partnerskap i funktion är relativt outvecklade och har en 

tendens att appliceras på områden så som hälsa och välfärd där partnerskapsformen är mest 

etablerad. Som tidigare nämnt under 1.4 Forskningsöversikt tillämpas i det följande ett 

ramverk som utarbetats inom vård- och omsorgsområdet vilket senare applicerats inom 

avfallshanterings- samt återvinningsområdet (Slater et al. 2007). Ramverket består av sex 

stycken principer som konstateras vara allmängiltiga och applicerbara på flertalet 

sammanhang och partnerskapsformer. Dessa principer redovisas nedan och tydliggörs även 

genom Tabell 2 Ramverk för utvärdering av partnerskap: Principer och centrala aspekter 

(Slater et al. 2007).  

Acknowledgement of the need for partnership 

Den första principen, erkännandet av behovet av partnerskap, hävdas vara en funktion av två 

huvudsakliga faktorer; beroende samt historia. I detta sammanhang hävdas 

beroenderelationen förutsätta att en del av en aktörs verksamhet kräver input från en partner 

för att kunna genomföras effektivt. Vidare är en historik av framgångsrika partnerskapsformer 

en nyckelfaktor, vilka ofta växer fram stegvis och utvecklas genom att förtroende byggs upp 

och erfarenheter delas vilket utgör en tidskrävande process i sig (Slater et al. 2007).  

Clarity and realism of purpose 

Nästkommande princip beskriver situationen av tydlighet och realism gällande partnerskapets 

ändamål, vilket baseras utifrån överenskomna värderingar och principer. Som startpunkten 

för att nå konsensus kan dessa värderingar och principer anta relativt generell karaktär samt 

uttryckas genom en bred vision. Vidare bör ökad tydlighet gällande ändamålen specificeras 

och bli föremål för överenskommelse av aktuella parter för att dessa skall vara säkra på dess 

innebörd liksom för att undvika tvetydighet samt förlust av engagemang. Ramverkets 

utvecklare betonar även vikten av samarbetskapaciteten för att realisera syftet, där såväl 

materiella aspekter (exempelvis finansiering) samt mindre materiella aspekter (exempelvis 

autonomi och status) är centrala (Slater et al. 2007).  

Commitment and ownership 

Den tredje principen, engagemang och ägande, är central då partnerskapsavtal liksom dess 

målsättningar måste stödjas och stärkas genom förekomst av detta. Utvecklarna av ramverket 

hävdar vidare att fungerande partnerskap mest sannolikt kan upprätthållas genom att högsta 

nivån inom organisationen har ett pågående engagemang för partnerskapet, dock framhävs 

vikten av att organisationen på mellannivå relateras till aktuell verksamhet/aktivitet. Studier 

inom avfallshanteringsområdet påvisar även att nyckelindivider är av stor vikt för att bygga 

upp partnerskap, särskilt i inledningsfasen. I detta sammanhang lyfts framgångsfaktorer fram 



21 

 

som personligheter vilka kompletterar varandra istället för att bidra till konflikt liksom 

utvecklar förståelse samt förhandlar om balansen mellan individuella parters mål och 

partnerskapets gemensamma målsättningar. Tidigare studier lyfter även fram 

partiöverskridande politiskt stöd samt politisk vilja som viktiga framgångsfaktorer för 

fungerande partnerskap, bland annat i syfte att möjliggöra långsiktig planering (Slater et al. 

2007).  

Development and maintenance of trust 

Den fjärde principen utveckling och underhåll av förtroende konstateras vara grunden för de 

mest framgångsrika, varaktiga samt närmast relaterade partnerskapen. Förtroende hävdas vara 

en problematisk företeelse då det är bräckligt, svårt och tidskrävande att bygga upp i 

kombination med att det lätt kan urholkas. Centrala förutsättningar för att bygga upp 

förtroende inom partnerskap kräver därigenom transparens, öppenhet, tydliga och effektiva 

kommunikationskanaler liksom jämlik status mellan partnerskapens bestående parter samt 

delad erfarenhet. Principen är likväl kopplad till samtliga aspekter av att arbeta genom 

partnerskapsformen (Slater et al. 2007).  

Establishment of clear and robust partnership arrangements 

Nästföljande princip berör fastställandet av tydliga och robusta partnerskapsarrangemang, 

där det hävdas att partnerskapsarbete kan hämmas av överdriven byråkrati samt besvärliga 

arbetsformer. Bland annat kan förekomsten av byråkrati enligt ramverkets utvecklare 

tydliggöra enskilda parters motstånd mot deras eget självintresse liksom osäkerhet kring 

ömsesidigt förtroende. Vidare hävdas begränsningar enligt gällande lagstiftning tillsammans 

med avsaknaden av vägledning gällande partnerskapsstrukturer och granskningsarrangemang 

utgöra hinder för mer formaliserat partnerskapsarbete (Slater et al. 2007).  

Monitoring, review and organisational learning 

Den sjätte och sista principen behandlar de tre aspekterna övervakning, översyn och 

organisatoriskt lärande. Bland annat hävdas övervakning och översyn vara viktigt för att 

bedöma partnerskapens prestanda, dock hävdas de vara än mer betydelsefulla för att förstå 

såväl som utveckla parterskapsprocessen samt stärka förtroendet och det gemensamma 

engagemanget. De två aspekterna kan vidare vid bruk leda till organisatoriskt lärande, både 

vad gäller partnerskapet i sig som inom bestående enskilda aktörer. Ytterligare hävdas det att 

stora fördelar kan uppnås genom partnerskap ifall förståelse utvecklas, trots det att 

målsättningar och syften kanske inte uppnås. Den aktuella principen lyfter vidare fram att 

fokus på utfall (resultat) inte bör förringa förbättringar vad gäller processen (Slater et al. 

2007).  
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Ramverkets innehållande principer 

Principer Centrala aspekter 

1. Acknowledgement of the 

need for partnership 

Beroende och historik 

2. Clarity and realism of 

purpose 

Värderingar och principer; Samarbetskapacitet. 

3. Commitment and 

ownership 

Högsta organisationsnivå samt relation mellan 

mellannivå och verksamhet; nyckelindivider; 

partiöverskridande politiskt stöd och politisk vilja. 

4. Development and 

maintenance of trust 

Transparens, öppenhet, tydliga och effektiva 

kommunikationskanaler, jämlik status samt delad 

erfarenhet. 

5. Establishment of clear 

and robust partnership 

arrangements 

Överdriven byråkrati och besvärliga arbetsformer.  

6. Monitoring, review and 

organisational learning 

Övervakning och översyn; bedömning av 

partnerskapens prestanda samt förståelse och 

utveckling av parterskapsprocessen samt stärka 

förtroendet och det gemensamma engagemanget. 

Aspekterna kan vid bruk leda till organisatoriskt 

lärande. 

Tabell 2 Ramverk för utvärdering av partnerskap: Principer och centrala aspekter 

Tabellen ovan redogör för de principer som ramverket för utvärdering av partnerskap består 

utav liksom förtydligar dessa genom att lyfta fram centrala aspekter (Slater et al. 2007). 
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Partnerskapslivscykel 

Resultaten från studierna av partnerskap inom avfallshanteringsområdet har visat att 

partnerskap utvecklas över tid. Bland annat hävdas det att dualistiska partnerskap (two-tier 

authority partnerships) går igenom en så kallad partnerskapslivscykel där dess egenskaper och 

motiv förändras som ett resultat av interna reflektioner och lärande såväl som svar på den 

externa politiska miljön. Partnerskapslivscykeln inleds genom informella former och leder 

därefter till allt mer formaliserade organisationsformer vilket tydliggörs genom följande 

modell, vilken har omarbetats från dess ursprungliga form som tabell till en processmodell. 

Värt att beakta är att dess ursprungliga tillämpning på avfallshanteringsområdet kvarstår 

(Slater et al. 2007).  

 

Figur 6 Partnerskapslivscykel för dualistiska partnerskap (two-tier authority 

partnerships) 

Figuren ovan visar partnerskapslivscykeln för dualistiska partnerskap (two-tier authority 

partnerships) i modifierad form, där den ursprungliga tabellen översatts till en processmodell 

(Slater et al. 2007).  

3.2.2 Nätverk inom krishantering  

Krissituationer präglas bland annat av osäkerhet, tvetydighet, begränsad tidsåtgång såväl som 

högt politiskt framträdande. Omfattande krissituationer har vidare sådan inverkan att de 

överväldigar enskilda organisationers kapacitet och kräver ett nätverk av aktörer som kan 

hantera situationen (Moynihan 2008).  

Tidigare forskning lyfter fram tre olika typer av osäkerhet som nätverk ställs inför, vilka är 

relevanta att se till ifråga om utvärdering av de nätverk som genom studien eventuellt 

konstateras på kommunal nivå i Värmlands län. Dessa är; substantive uncertainty, strategic 

uncertainty samt institutional uncertainty där förstnämnd osäkerhet relaterar till den situation 

där det antingen föreligger bristfällig kunskap om problemet eller att det föreligger en 

överbelastning av icke slutgiltig information. Nästkommande osäkerhet, strategic uncertainty, 

uppkommer å sin sida mot bakgrund av att nätverken innehåller flertalet aktörer som behåller 
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en viss grad av strategisk autonomi, vilket i sig bidrar till osäkerhet gällande vilka val de 

kommer att göra. Institutional uncertainty, som utgör den sistnämnda kategorin, uppkommer 

till sist genom att försöka koordinera aktörer vilka har sina egna uppfattningar, normer och 

målsättningar liksom representerar oliklydande institutionella bakgrunder, administrativa 

nivåer eller organisationer (Moynihan 2008).  

Mycket av den osäkerhet som nätverk ställs inför vilken härleds till strategic uncertainty 

hävdas uppkomma mot bakgrund av nätverkens relativt lösa strukturella organisering. Denna 

typ av osäkerhet hävdas vidare vara frekvent inom nya nätverk, där flertalet aktörer söker att 

maximera sitt rollinnehav tillsammans med att de saknar kunskap kring övriga aktörers 

intentioner. I takt med att relationerna utvecklas mellan nätverkets inneboende aktörer, ökar 

såväl tilliten som den strategiska kunskapen sinsemellan. Ökad kännedom om nätverkets 

bestående aktörer har även positiv inverkan på institutional uncertainty vilket därigenom leder 

till ett konstaterande att strategisk såväl som institutionell osäkerhet har ett allt bättre 

utgångsläge att hanteras genom nätverk som blir äldre (Moynihan 2008).  

Sammantaget påvisar denna kategorisering att nätverk står inför osäkerhet, inte enbart utifrån 

det problem (ärende) nätverket skall ta sig an, utan även utifrån att nätverksformen i sig själv 

är förknippad med osäkerhet vad gäller koordinering/samordning. En viss distinktion 

föreligger dock då substantive uncertainty hävdas vara kopplad till problemets natur, till 

skillnad mot såväl strategic som institutional uncertainty vilka relateras till nätverksformen. 

Dessa osäkerheter hävdas dock alltjämt kunna avhjälpas genom en lärandeprocess (Moynihan 

2008).  
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4 Resultat  

4.1 Empiri 

4.1.1Eda kommun 

Följande sammanställning har genomförts utifrån den intervju som hölls med Anna Dahlén 

vid Räddningstjänsten Arvika den 15e juni år 2012 och beskriver privat/offentlig samverkan 

inom området krishantering hos Eda kommun
1
. I det följande benämns Anna Dahlén som 

säkerhetssamordnaren/samordnaren.  

Bakgrund 

Säkerhetssamordnaren är verksam inom räddningstjänsten, vilken i Eda kommun ligger under 

Samhällsbyggnad som är ett av kommunens tre verksamhetsområden, där övriga områden 

utgörs av Vård och omsorg samt Bildning med skola och ungdom. Under detta 

verksamhetsområde ligger tekniska områden så som VA, gata, räddningstjänst samt fastighet. 

Vad gäller räddningstjänsten har Eda gemensam säkerhetssamordning- och 

ledningsorganisation för räddningstjänst, det vill säga räddningschef och befäl i beredskap, 

med grannkommunen Arvika vilket tydliggör en avtalsrelation där personalen är anställd vid 

Arvika kommun men har uppdrag för Eda.  

Den kommunala krishanteringsorganisationen menar säkerhetssamordnaren ser ganska lik ut 

som den gör till vardags och hävdas i stort sett ha sin kommunledningsgrupp (med vissa 

undantag) i sin krisledningsgrupp som dock formeras utefter behov. Mot bakgrund av att det 

inte inträffat några större händelser inom Eda kommun så har hela krisledningsorganisationen 

främst samlats när det varit aktuellt med övning liksom information, dock har begränsade 

delar av organisationen använts. Bland annat konstateras det att kommunens olika 

verksamhetsområden har en intern krisorganisation som varit i bruk, exempelvis inom 

verksamhetsområdet Bildning. Ytterligare exempel på när mindre delar av organisationen har 

sammankallats utgörs i form av tsunamins inträffande då det har behövts samling i andra 

sammanhang. Säkerhetssamordnaren hävdar dock att det är relativt få kommuner som behövt 

samla in hela krisledningsorganisationen där sedan krisledningsnämnden har gått in och tagit 

över styrande funktion.  

Kommunens krishanteringsorganisation kan i korthet beskrivas som så att vardera 

verksamhetsområde har en egen krisplan som aktualiseras vid ett eventuellt inträffande av en 

händelse som verksamheterna själva kan hantera med stöd av kommunledningen (eller 

krisledningen) om så behövs. Kommunens samlade krisledning blir där aktuell i hanteringen 

av händelsen, antingen som styrande eller rådgivande aktör. Krisledningsnämnden utgör en 

del av den kommunala krishanteringsorganisationen som är politisk förankrad och har ett 

reglemente att gå efter. Ytterligare är kommunen enligt lag tvingad till att ha en 

krisledningsorganisation samt att denna har en plan för sitt arbete. Därigenom är 

organisationsformen förankrad både från politiskt och tjänstemannamässigt håll. 

                                                           
1
 Anna Dahlén, säkerhetssamordnare Eda kommun, intervju den 15e juni 2012. Vederbörande är källa till hela 

detta avsnitt gällande Eda kommuns samverkan och fotnoten är därmed giltig tills annat anges.  
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Säkerhetssamordnaren nämner vidare att krisorganisationens handlingsplaner och hur de 

fastslås inte skiljer sig från vardaglig verksamhet.  

Samverkan 

Den kommunala samverkansrelationen avseende krisorganisationen kan först och främst 

beskrivas genom det avtal som är knutet mellan Eda, Arvika och Säffle kommuner och 

innebär att kommunerna har en gemensam säkerhetssamordning- och ledningsorganisation för 

räddningstjänst. Vidare föreligger, för utryckningsverksamheten, ett samverkansavtal inom 

Värmland där vardera aktör uttryckligen har rätt att hjälpa till att stötta ifall kapaciteten hos 

någon annan aktör inte räcker till, något som sker i den vardagliga organisationen och även 

finner giltighet vid en kris menar samordnaren. Ytterligare samverkan föreligger mellan Eda 

kommun och Norge i form av dess kommunala motsvarighet Eidskog, vilket utgör en muntlig 

överenskommelse och ett samarbete som har växt fram och påvisar mycket good will, 

konstaterar säkerhetssamordnaren. Initiativet till samarbetet har tagits på räddningstjänstsidan 

och har bland annat konkret tillämpats hösten 2010 då en tågolycka inträffade på norska sidan 

och Charlottenbergs räddningstjänst involverades i insatsarbetet. Vad gäller den 

internationella samverkansrelationen utöver den kontakt som föreligger med Norge så ställer 

sig samordnaren frågande till vad internationella aktörer och intresset är i Eda, där hon i 

dagsläget ser det internationella intresset av kommunen främst i form transportvägar, riksväg 

61 samt SJ och järnvägen som går rakt igenom regionen. Denna riskbild bedöms främst av 

verksamhetsägaren, det vill säga Transportstyrelsen.  

Inom kommunen menar samordnaren att denna genom sin egenskap som glesbygdskommun 

leder till en naturlig samverkan, då människorna känner varandra och i den meningen 

samverkar. Utöver detta har kommunen i ett antal avseenden och verksamhetsområden 

samverkan med grannkommunerna, exempelvis genom att säkerhetssamordnare i sin roll som 

detta träffar kollegor i Värmland, att räddningscheferna inom räddningstjänsterna träffas, att 

aktörer inom vårdsektorn samspråkar etcetera. Samordnaren förstärker dessa relationer genom 

att konkret uttrycka att det finns många samverkansnät där man försöker att knyta till sig 

kontakter inom kommunal verksamhet. Ett exempel utgörs av kommunens medverkan i ett 

gränssamverkansråd, där ett antal norska och svenska kommuner har olika råd och träffas 

regelbundet från räddningstjänstsidan. Kommunen samlas vidare fyra gånger om året i en så 

kallad Ledningsgrupp för samverkan där kommunledning, landstinget och polisen träffas för 

att diskutera problematik och samverkansområden, bland annat utifrån sådana områden som 

avgränsar till varandras verksamheter. Eda kommun samlas även en gång om året i en 

samverkansform som kallas krishanteringråd, vilket de mer eller mindre är lagskyldiga att ha 

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

händelser i fredstid och höjd beredskap som även påvisar det geografiska områdesansvaret. 

Vid detta krishanteringsråd deltar kommunledningen, krisledningsnämnden, landstinget, 

polisen, frivilligorganisationer, Röda korset, frivilliga resursgruppen (FRG), Svenska kyrkan, 

Fundo och Åmotfors bruk. De sistnämnda aktörerna utgör de största privata arbetsgivarna 

(industrier) och deltar dels mot bakgrund av sin roll som arbetsgivare dels då de har betydelse 

för riskbilden i samhället. Det aktuella krishanteringsrådet är en dynamisk grupp och tanken 

är att denna skall samlas utefter behov, vidare kan kanske dess formering komma att ändras i 

takt med händelser som inträffar i samhället, menar säkerhetssamordnaren. Syftet med 
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krishanteringsrådet är både att erhålla kontaktvägar in i olika organisationer som kan vara av 

nytta eller samverkansbehov vid större händelser samt att känna till vad det finns för 

krisberedskap inom organisationerna. Krishanteringsrådet inom Eda kommun söker att samlas 

kring olika tema vid träffarna och har exempelvis involverat aktörer som till exempel 

Länsstyrelsen, Trafikverket och elbolaget Fortum.  

Säkerhetssamordnaren nämner även att hon är representant för Värmland och hennes 

kommuner i Nätverk för kommunal krisberedskap (NKK) vilket utgör Sveriges kommuner 

och landstings (SKL:s) nätverksträff för beredskapssamordnare i Sverige. Samtidigt som hon 

där representerar Värmland så representerar hon likväl sina kommuner och menar att det 

genom dessa nätverksträffar finns stora möjligheter att knyta kontakter mellan kommuner och 

där hon själv ansett att nätverket har stor nytta vad gäller krisberedskapsfrågor. Samordnaren 

fortsätter vidare att hävda att de värmländska kommunerna har en bra sammanhållning där de 

arbetar mycket sinsemellan och att det inte förekommer svårigheter att samverka på något 

sätt. Arbetet mellan kommunerna i Värmland hävdas vara nära sammankopplat genom 

kommunernas begränsade storlek där man inte utgör en egen ”ö”.  

Vad gäller rollfördelningen inom samverkansrelationen menar säkerhetssamordnaren att de 

grupper hon berört utgör exempel på ett förberedande och förebyggande arbete, där 

kommunen har en huvudroll i och med sin uppgift som sammankallande aktör. Detta 

realiseras formellt genom att kommunalrådet i egenskap av krisledningsnämndens ordförande 

kallar till och leder krishanteringsrådet där säkerhetssamordnaren involveras genom att sköta 

utskick och liknande. Angående ledningsgruppen för samverkan kallar hon själv till genom 

sin roll som säkerhetssamordnare. Vad gäller övriga formationer kallar Länsstyrelsen till 

samverkansmöten då beredskapssamordnare inkluderas, vidare har räddningscheferna sitt 

område. När det gäller lokal samverkan så är dock kommunen kort och koncist den 

sammankallande aktören. Specifikt när Länsstyrelsen är kallande och styrande inom 

samverkansrelationen så handlar det om sådana händelser som är länsövergripande, därmed är 

denna aktör sammankallande och samordnande ifall fler än ett par kommuner drabbas. 

Samordnaren lyfter bland annat fram exemplet med översvämningen år 2000 som drabbade 

Arvika och Säffle kommuner där Länsstyrelsen deltog genom att samordna kommunikationen 

kommunerna sinsemellan med avsikt för länets bästa. Vad gäller ledningsansvaret för en 

krishanteringsinsats hävdas detta å sin sida vara beroende av vilken händelse det gäller, bland 

annat har räddningstjänsten ansvar för en viss typ av olycka och polisen för en annan. 

Kommunen har dock ledningsansvaret för hanteringen av en händelse som kräver någon slags 

krissamordning mot bakgrund av att denna arbetar med den samhällsviktiga verksamheten.  

Värt att beakta är dock att de delar av krisen som berörs av landstinget eller polisen leds utav 

deras respektive organisationsledning. Därigenom går det inte att säga att någon aktör styr 

arbetet för jämnan utan att det handlar om en samverkan mellan eget styrda organisationer där 

samordningen sker genom samverkansgrupper.   

Förtroendet i kommunens samverkansrelationer hävdas vara väldigt gott, bland annat sett till 

ledningsgruppen för samverkan som utgör en relativt liten grupp med representanter från 

olika aktörer som träffas fyra gånger om året och hävdas vara den närmast sammankopplade 

konstellationen. Denna grupp anses spegla ett högt förtroende aktörerna sinsemellan genom 
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att det inom dessa möten diskuteras sådana frågor som inte är beslutade/protokollförda som 

fasta beslut inom den egna organisationen. Det föreligger även ett förtroende vad gäller 

aktörernas kapacitet att kunna agera vilket hävdas mot bakgrund av att det förekommer öppen 

dialog vad aktörerna har för brister, något som är en förutsättning för både ett proaktivt arbete 

inom respektive organisation och för att kunna väga upp för varandra vid en eventuell 

hantering liksom för att finna lösningar på eventuella problem. Samordnaren menar 

instämmande att denna dialog utgör en typ av avstämning/återkoppling där aktörerna lär av 

vad som kommer fram och därefter går vidare i arbetet.  

Aktörers medverkan i samhällets krishanteringsarbete säkerställs dels genom kommunens 

krishanteringsråd och dels genom att många arbetsgivare i kommunen är delaktiga i arbetet 

genom att dess personal i någon omfattning är deltidsbrandmän inom räddningstjänsten. I och 

med deltidsverksamheten har man på så vis knutit viljan att vara en del av arbetet menar 

säkerhetssamordnaren, vidare har det även skrivits ett avtal att man blir en del i kommunens 

krisarbete, i alla fall avseende inträffandet av olyckor. Vad gäller inträffandet av kriser av mer 

dold karaktär så menar samordnaren att företagen kanske mer behövs som 

kommunikationspartner, en roll som tillgodoses genom samverkanskontakten via 

krishanteringsrådet. Sammantaget menar hon att närheten i kommunen är avgörande och har 

stor betydelse för denna relation. Säkerhetssamordnaren nämner även en särskild problematik 

gällande svårigheten att knyta skriftliga avtal som knyter en part, exempelvis en privat aktör, 

att delta med insatser vid en kris. Detta mot bakgrund av att det är en kostnads- och 

ersättningsfråga som kommunen inte alltid kanske har möjlighet att svara för. Problematiken 

ser hon som svårlöslig då hon hävdar att de flesta privata företag som har något slags 

åtagande ofta friskriver sig ansvar genom force majeure eller liknande. Däremot lyfter hon 

fram good will i kommunen som en nyckel för muntliga överenskommelser vilket kan leda till 

delaktighet liksom att mycket har att göra med personkontakt.  

På den avslutande frågan angående hur samordnaren själv ser på privat/offentlig samverkan i 

allmänhet och specifikt vad gäller Eda kommun lyfter hon fram att hon arbetat med 

säkerhetssamordning i knappt två år och därmed inte kan säga att hon känner kommunen 

utan- och innantill. Däremot upplever hon mot bakgrund av scenariodiskussioner och 

liknande med tjänstemännen i kommunen att dessa känner sig väldigt trygga vad gäller 

samverkansområdet. Detta konstateras mot bakgrund av att man känner till och dragit nytta av 

varandra liksom haft ett tidigare samarbete vilket inte lyft fram området som något 

problematiskt. Trots avsaknaden av avtal så menar hon vidare att man är medveten om att 

man ställer upp för kommunens bästa. Därmed konstaterar hon att tilliten för den 

privat/offentliga samverkansrelationen är stor sett utifrån tjänstemannanivån, då den 

förekommer i någon omfattning dagligen där kommunen möter på samma problem som en 

stor kommun, med ibland begränsade medel och resurser såväl personellt som finansiellt.  

Vid intervjun lyfter säkerhetssamordnaren fram svårigheterna att besvara sådana specifika 

frågor som berör ämnet, speciellt vad gäller en kommun som inte har fått tillämpa 

samverkansrelationen fullt ut vid en omfattande händelse som slår väldigt kraftigt mot 

kommunen. En sådan händelse ställer helt andra krav på kommunen än vid smärre händelser 

och hon menar därför att kommunen inte riktigt kan veta vet hur samverkan i kris fungerar i 
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praktiken. Samordnaren fortsätter med att hävda att övningar ändå utgör en trygg miljö där tid 

ges för att finna lösningar till problem som uppkommer. Inom kommunen genomförs dock för 

tillfället en utbildningssatsning där stabsledning, krisledningsorganisation och liknande 

arbetas igenom, där en övning till hösten skall ge möjlighet att testa kommunens 

samverkansdelar. Säkerhetssamordnarens plan är likaså att testa delarna under kommunens 

samverkansgrupper. Tidigare har de haft tema i ledningsgruppen för samverkan att gå igenom 

respektive organisations krisorganisation för att få ökad kännedom om vad som finns att tillgå 

vid en kris. Ett liknande tema skall hållas till hösten på krishanteringsrådet för att veta mer om 

de resurser och den kapacitet som föreligger inom olika organisationer liksom hur det arbetas 

med en kris såväl som förebyggande arbete. Tanken är att mer praktiskt öva samverkan inom 

kommunen och inte enbart ha den som en förebyggande verksamhet.   

4.1.2 Sunne kommun 

Följande sammanställning har genomförts utifrån den intervju som hölls med Gun-Britt 

Pettersson vid kommunhuset i Sunne den 14e juni år 2012 och beskriver privat/offentlig 

samverkan inom området krishantering hos Sunne kommun
2
. I det följande benämns Gun-Britt 

Pettersson som säkerhetssamordnaren/samordnaren.  

Bakgrund 

Gun-Britt Pettersson är verksam i Sunne kommuns kommunstyrelse där hon är direkt 

underställd kommunchefen och arbetar som säkerhetssamordnare sedan sex år tillbaka från att 

tidigare ha varit enhetschef inom äldreomsorgen. Hon är i stab till chefen istället för att vara 

underställd räddningstjänsten som vanligtvis är fallet i flertalet kommuner, vilket motiveras 

utifrån det faktum att chefen vill ha närhet i organisationen ifall en händelse inträffar. Vidare 

lyfter samordnaren fram att man lätt kan bli färgad utav räddningstjänsten och arbeta mycket 

mot denna vid en sådan alternativ organisationslösning, där hon fortsätter att säga att tjänsten 

innefattar så mycket mer än bara räddningstjänst. Utöver sin roll som säkerhetssamordnare 

arbetar hon även med kommunens fordonsenhet. Sammantaget arbetar hon heltid inom 

kommunen med 50 procents sysselsättning inom vardera arbetsområde och har tillsammans 

med säkerhetssamordnaren i Filipstad och Storfors kommuner arbetat längst inom Värmlands 

län med sådana här säkerhetsfrågor.  

Sett till Sunne kommuns krishanteringsorganisation består denna utav en krisledningsnämnd 

som är kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Under nämnden har kommunen en 

beredningsgrupp som består av kommunchefen (tillika ordförande), en teknisk chef, 

räddningschef, miljöchef samt informationsansvarig, vilka utgör grundstommen i gruppen. 

Beredningsgruppens sammansättning varierar dock beroende på vilken händelse som inträffar 

och kan därmed utökas vid behov. Under krisledningsnämnden och beredningsgruppen har 

kommunen en informationsenhet som består av den informationsansvarige samt en stab med 

anställda som kan gå in och förmedla information via webben, intranätet eller massmedia 

beroende på vad som inträffat. Ytterligare har kommunen sin växel med tillhörande 

beståndsdelar, som även den befinner sig under beredningsgruppen och tar dem största 

                                                           
2
 Gun-Britt Pettersson, säkerhetssamordnare Sunne kommun, intervju den 14e juni 2012. Vederbörande är källa 

till hela detta avsnitt gällande Sunne kommuns samverkan och fotnoten är därmed giltig tills annat anges.  
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stötarna i en kris i och med informationsbehovet från befolkningen. Sunne kommuns 

krishanteringsorganisation kan förtydligas genom följande organisationsmodell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Sunne kommuns krishanteringsorganisation 

Figuren ovan påvisar Sunne kommuns krishanteringsorganisation med dess ingående delar 

på ett tydligt vis (Sunne kommun).  

Sunne kommun har enligt säkerhetssamordnaren inte drabbats av någon händelse vilket 

föranlett att krishanteringsorganisationen behövts samlas. Däremot har kommunen genomfört 

ett stort antal övningar under de sex år som hon själv arbetat med säkerhetsfrågorna. Bland 

annat har det genomförts en övning mot socialnämnden i form av ett stort strömavbrott, en 

övning gällande extrem hetta, en övning mot den tekniska kommunala enheten genom ett 

strömavbrott samt dricksvattenövningar i form av smitta respektive ledningsbrott, där de 

senare resulterat i en dricksvattenplan. Vidare har ett flertal stora övningar genomförts i 

kommunhuset där krisledningsnämnden och hela krishanteringsapparaten involverats genom 

övningar i form av ett gisslandrama, en förtroendekris för politiker samt en övning inom 

skolväsendet, vilka samtliga relaterats till vad som kan inträffa i Sunne kommun. Ytterligare 

exempel på övningar utgörs av en stor bussolycka som iscensattes nyligen gentemot 

bildningsnämnden, där skolbarn åkte på resa till Norge och tydliggjorde problematik genom 

att olyckan hände i ett annat land liksom relaterat till kommunikationssystemet RAKEL. 

Vidare har kommunen haft två övningar med media främst gällande tjänstemän och politiker, 

där en tredje övning skall hållas hösten 2012. Samordnaren konstaterar att kommunen 

genomfört många övningar, vilka inte varit problematiska att genomföra i och med att 

kommunens politiker och tjänstemän anser att det är viktigt.  

Övningarna har kommit att resultera i utvärderingar, där särskilt den gällande gisslandramat 

resulterade i att kommunen konstaterades ha ett behov av ett incidentrapporteringssystem som 

nu är under uppbyggnad. Säkerhetssamordnaren framhäver sedan att vikten av information 

och kommunikation mellan verksamheter, med allmänheten och media etcetera är något som 
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tydliggjorts genom de olika övningarna. Lärdomarna har bland annat medfört att växelns 

arbete stramats upp liksom att en webjour bildats. Specifikt avseende övningen gällande 

extrem hetta har denna föranlett en handlingsplan som delats ut till samtliga vikarier inom 

hemtjänsten inför sommaren och berör vad som inträffar vid väldigt höga temperaturer samt 

hur man skyddar äldre mot detta liksom uttorkning. Handlingsplanen har vidare blivit 

överlämnad till Länsstyrelsen som hon i sin tur tror har blivit vidarelämnad till andra 

kommuner som exempel på hur det går att arbeta med sådana frågor.  I samband med att det 

genomförs övningar identifieras problem- och förbättringsområden, ytterligare leder dessa till 

avstämningar och fortsatt arbete.  

Samverkan  

Sunne kommun samarbetar med ett flertal olika aktörer där ett exempel kan nämnas i form av 

att räddningstjänsten i kommunen har ett samarbete med Torsby räddningstjänst, bland annat 

vad gäller beredskapen. Vidare har kommunen en väl fungerande POSOM-grupp som stöttar 

upp om och när det händer olyckor. Ytterligare aktörer är frivilliga resursgruppen, som hjälper 

till med bland annat evakuering och information beroende på vad som inträffar, samt 

hemvärnet. Utöver ovan nämnda aktörer har kommunen koll på stora företag inom regionen 

så som Rottneros bruk, Tetra Pak samt gummifabriken avseende deras 

säkerhetsorganisationer liksom att de ser till att de har ett säkerhetsarbete och planverk utifrån 

deras egen verksamhet. Kommunen träffar dock inte dessa aktörer för att planera tillsammans, 

utan detta sker separat inom respektive verksamhet om det inte sker i samband med övningar. 

Andra aktörer samordnaren berör är Länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB), andra säkerhetssamordnare genom nätverket där hon särskilt nämner 

Arvika/Eda/Säffles säkerhetssamordnare, den i Hagfors samt säkerhetssamordnaren och 

räddningstjänsten i Torsby, säkerhetssamordnare och personal inom Karlstadsregionen, 

Årjäng samt Länsstyrelsen. Säkerhetssamordnaren framhäver att de ringer till varandra om de 

möter på svårigheter. Vidare skulle hon vilja beskriva att de försöker hålla relationen som 

jämbördig, där det dock hävdas att anställda som inte är renodlade säkerhetssamordnare utan 

även har andra arbetsuppgifter har det svårare att få ordning på arbetet. Samordnaren upplever 

därmed att man kan komma lite längre om man endast arbetar med sådana frågor. Utöver 

samverkan med lokala, regionala och nationella aktörer menar säkerhetssamordnaren att detta 

arbete är obefintligt i samröre med internationella aktörer, likaså historiskt sett. Hon fortsätter 

dock med att konstatera att man inte vet vad som händer i framtiden, trots avsaknaden i 

dagsläget.  

Rollfördelningen i samverkansrelationen kan beskrivas som att arbetsuppgifterna såväl som 

ansvaret för att det sker en insats beror på vilken typ av händelse som inträffar. Vanligtvis 

handlar det om händelser som drabbar räddningstjänsten och polisen som på så vis inkluderas 

och därigenom leder till att kommunen har mycket samarbete med dessa. 

Säkerhetssamordnaren lyfter fram att det finns flertalet aktörer som är förekommande, dock 

att det i huvudsak beror på vad som inträffat. Vidare instämmer hon på förtydligandet att 

ansvaret i samverkansrelationen ligger där problemet uppkommer och menar fortsatt att 

ledningen inom denna i stort sett hör samman med innehavet av ansvar. När specifikt 

Länsstyrelsens roll i samverkansrelationen diskuteras menar samordnaren att de är snäppet 

över kommunerna vad gäller rollfördelningen. Detta hävdas dels mot bakgrund av att 
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samordnaren får mycket råd och stöd av beredskapsdirektören, dels att Länsstyrelsen skickar 

ut flertalet utbildningar samt att mycket utbildningar går via denna aktör. Vidare lyfter hon 

fram att nätverksträffen går via Länsstyrelsen såväl som att denna aktör har koll på diverse 

ting som exempelvis vad säkerhetssamordnarna inom länet sysselsätter sig med liksom att den 

ser till att de finansiella medel som tilldelats används väl.  

Enligt säkerhetssamordnaren föreligger fullständigt förtroende för varandras förmåga såväl 

som kapacitet att agera inom samverkansrelationen, vilket hon förklarar genom kommunens 

begränsade storlek där man känner till varandra och varandras kapacitet. Vidare är det lätt att 

komma förbi hinder som uppstår, vilket också förklaras genom kommunens storlek där man 

har kännedom om varandra. Att hon har god kännedom om personerna i kommunen sedan en 

lång tid tillbaka anger även samordnaren som förklaring till varför det varit så pass enkelt att 

genomföra övningar samt få i ordning samtliga dokument och liknande.   

Säkerhetssamordnaren lyfter fram lagen om extraordinära händelser från år 2006 som 

betydande för initiativet till samverkan, där det tydliggjordes att man måste dra åt samma håll 

i arbetet liksom att det måste föreligga planverk och dokument som styr arbetet. Detta har 

gjort det naturligt att samtliga deltar i arbetet eftersom det inbegriper all verksamhet. I 

samband med lagrummets inträdande började hon arbeta med dessa frågor på heltid eftersom 

mycket var eftersatt trots att frågorna hamnade på agendan tidigt 2000-tal, dock utan att någon 

huvudsaklig ledargestalt förekom och där frågorna hanterades på separata håll. Utifrån detta 

instämmer samordnaren att det krävs någon som tar initiativ liksom leder samverkansarbetet, 

vilket inte skulle fungera utan den befattning samordnaren innehar. Ett sådant rollinnehav har 

eftersträvats från regeringens sida menar hon, där pengar avsatts för att en sådan funktion 

skall realiseras i praktiken inom kommunerna, vilket annars inte hade införlivats utan 

finansiering. Vidare menar säkerhetssamordnaren att det inte är hållbart att som situationen är 

inom vissa räddningstjänster att dess räddningschef är säkerhetssamordnare utöver sin 

heltidstjänst som räddningschef, vilket medför att arbetet inte hinns med. Hennes egen 

arbetsfördelning på säkerhetssamordning och fordonsenhet förklarar hon som möjlig genom 

att hon har god koll och ordning på arbetet såväl som en planering för framtiden.  

Vid intervjutillfället framkommer det att det föreligger avtal vilka säkerställer ett flertal 

aktörers medverkan i kommunens (samhällets) krishanteringsarbete, där exempel ges i form 

av avtalet med frivilliga resursgruppen. Samordnaren framhäver vidare att flertalet övriga 

aktörer som inte är förpliktade enligt avtal har dessa uppgifter i sin tjänstgöring, det vill säga 

via arbetsbeskrivningen. Detta exemplifierar hon genom POSOM-gruppens såväl som 

hemvärnets verksamheter. De aktuella avtalen hävdas vara flytande till sin karaktär genom att 

de anger att aktörerna skall finnas tillgängliga vid en händelse och inte specifikt anger vilka 

åtgärder som förväntas. Ytterligare kan det konstateras att krisaspekten är relativt 

framträdande i avtalen liksom att det tydligt framgår att aktörerna skall agera vid händelse, 

vilket även sker enligt säkerhetssamordnaren. Denna krisaspekt skall även finnas med vid 

upphandlingar inom kommunen mot bakgrund av att en kris i ett samhälle aldrig går att 

förutspå, vilket även tydliggör kommunens preventiva förhållningssätt att tänka vad som kan 

inträffa och därigenom vara medveten.  
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Säkerhetssamordnaren anser att samverkan är en väldigt viktig företeelse där det gäller att 

samtliga arbetar mot ett gemensamt mål istället för att arbeta på separata håll. Hon hävdar 

fortsatt att denna samverkan är a och o samt att det är av stor vikt att ha kännedom om sin 

kommun och hur den är uppbyggd. Ytterligare hävdas det vara av vikt att företagare, 

näringsliv, kommun och allmänhet är medvetna om vad som kan komma att inträffa i 

kommunen. Samordnaren påtalar att det alltid finns möjlighet att bli ännu bättre vad gäller 

kommunens samverkansrelation. Ett exempel ger hon i form av att det ännu inte finns något 

krishanteringsråd i kommunen, vilket inkluderar aktörer från både privat och offentlig 

verksamhet. Samordnaren lyfter dock fram att hon inte ansett detta vara någon prioritet att 

bilda ännu, i och med att hon anser sig ha god kännedom om aktörers handlingsplaner och 

säkerhetsarbete liksom att det finns andra saker att ta itu med först. Vad gäller ytterligare 

aspekter i den framtida samverkansrelationen menar hon på att privata aktörer kommer att 

delta i krishanteringsarbetet trots att de inte är förpliktade att göra så.  

Efter att de huvudsakliga intervjufrågorna ställts berättar säkerhetssamordnaren ytterligare om 

kommunens säkerhetsarbete där hon ger exempel på och praktiskt visar vad kommunen har 

för planverk att gå efter, exempelvis i form av en informationsplan såväl som ledningsplan. 

Vidare lyfter hon fram att kommunens risk- och sårbarhetsanalys, som relativt nyligen 

genomförts, skiljer sig stort ifrån den som tidigare förelegat inom kommunen. Detta genom att 

den senare nu fokuserar på vilka styrkor kommunen har, till skillnad mot innan då fokus 

istället legat på vad som skulle kunna inträffa inom området. Samordnaren exemplifierar 

dessa styrkor genom att nämna att kommunen har tillgång till brandflyg, sökhundar och 

lastbilsföretag som kan bidra med hjälp gällande vägnätet liksom att de har tillgång till 

personer som kan hjälpa till med olika insatser relaterat till vattenförsörjningen. Ytterligare 

praktiska exempel från kommunens säkerhetsarbete ges i form av att kommunen för olika 

formationer har uppdaterade listor med aktuella personers kontaktuppgifter, vilka är 

betydande vid en händelse. Vidare har särskilt övningarna resulterat i att samordnaren tagit 

fram ett antal små plastkort för olika formationer inom kommunen, såsom exempelvis 

POSOM-gruppen, frivilliga resursgruppen, webjouren och krisledningsnämnden, där 

respektive persons kontaktuppgifter finns tillgängliga. Säkerhetssamordnaren instämmer 

härigenom på antagandet att kommunen arbetar mycket med att komma över de hinder som 

kan finnas i organisationen liksom vad gäller kommunikation, detta då hon hävdar att 

kommunikationen är viktig och ofta tillsammans med information just påtalas som en brist vid 

inträffandet av en kris. Återigen lyfter samordnaren fram att engagemanget med detta arbete 

är stort inom kommunen där samtliga ställer upp samt att hon menar på att 

kommunkunskapen, personkännedomen och vetskapen om vad som kan inträffa är gynnsam 

vid en liten kommun. Vid fortsatt diskussion menar samordnaren att de olika kommunerna i 

länet har olika förutsättningar, vad gäller såväl politisk vilja som prioriteringar, där hon anser 

sig själv vara verksam vid en utav de kommuner som har bäst förutsättningar i och med att 

samtliga aktörer deltar i säkerhetsarbetet.  
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4.1.3 Karlstad kommun 

Följande sammanställning har genomförts utifrån den intervju som hölls med Henrik Larsson 

vid Räddningscenter Sandbäcken i Karlstad den 13e juni år 2012 och beskriver 

privat/offentlig samverkan inom området krishantering hos Karlstad kommun
3
. I det följande 

benämns Henrik Larsson som säkerhetssamordnaren/samordnaren.  

Bakgrund  

Henrik Larsson är anställd på säkerhetsavdelningen på räddningstjänstförbundet, vilket utgör 

en organisation till vilken Karlstadsregionen för över medel till då denna skall fungera som 

kompetensbärare för säkerhetsrelaterade frågor inom kommunerna då inget sådant berörs hos 

kommunerna i sig. Mer specifikt arbetar Larsson som säkerhetskoordinator med inriktning 

mot samhällssäkerhet, vilket utgör en särskild gren då det även finns personal som arbetar 

med försäkringsfrågor och liknande. Räddningstjänstförbundets egenskap som 

kompetensbärare för och huvudsaklig aktör vad gäller säkerhetsfrågor till trots, förekommer 

även samverkansforum inom respektive kommun med styrgrupper och säkerhetsråd där det 

rapporteras direkt till den gemensamma krisledningsnämnden. Denna lösning har framtagits 

mot bakgrund av räddningstjänstförbundets sammansättning av sex olika kommuner för att nå 

ut till de olika kommunerna och därigenom få genomslag för arbetet. Mer specifikt 

organiseras arbetet genom att det finns styrgrupper där ledningen i respektive förvaltning 

deltar, där det görs avdömningar gällande vilka frågor som skall bli föremål för vidare arbete. 

Dessa beslut kring aktuella frågeställningar tas sedan med till säkerhetsråden för fortsatt 

arbete, vilket kan sägas vara genomförandenivån där tjänstemän från respektive förvaltning 

deltar. Det konkreta arbetet leds utav den gemensamma krisledningsnämnden, vilket utgör ett 

politiskt element med elva förtroendevalda representanter, där Karlstad har tre representanter 

och övriga så kallade kranskommuner har två representanter vardera (Kil, Forshaga, Grums 

och Hammarö). Under denna finns en krisledningsorganisation i form av en beredningsgrupp 

som bereder ärende till politikerna, vilket består av kommunchefer plus räddningschefen. 

Vidare består krisledningsorganisationen av de olika förvaltningarna och de olika 

räddningstjänsterna. Som ett stöd för dessa föreligger en informationsdel och en så kallad 

analysdel, där förstnämnda del utgörs av kommunens informatörer och sistnämnda 

representeras av personalen på förbundets säkerhetsavdelning. Analysdelens sammansättning 

varierar dock utefter inträffad händelse menar säkerhetssamordnaren, där relevant personal 

kallas in utefter behov. Värt att beakta är att krisledningsorganisationen är gemensam för fem 

utav de sex kommunerna som ingår i förbundet, detta då Munkfors står utanför denna 

organisering genom att de har egen krisledningsorganisation. Den aktuella 

krisledningsorganisationen kan tydliggöras genom följande organisationsmodell som 

samordnaren utgick ifrån vid sin beskrivning.  

                                                           
3
 Henrik Larsson, säkerhetskoordinator Karlstadsregionens räddningstjänstförbund, intervju den 13e juni 2012. 

Vederbörande är källa till hela detta avsnitt gällande Karlstad kommuns samverkan och fotnoten är därmed giltig 

tills annat anges. 
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Figur 8 Karlstadsregionens räddningstjänstförbunds krisledningsorganisation 

Figuren ovan påvisar Karlstadsregionens räddningstjänstförbunds krisledningsorganisation 

med dess ingående delar på ett tydligt vis (Räddningstjänsten Karlstadsregionen).  

Grunden till organisationens uppdrag menar samordnaren kommer från lagen om 

extraordinära händelser där ett lagrum stipulerar att kommuner skall ha en krisorganisation. 

Organisationen är vidare antagen av respektive kommuns kommunfullmäktige, vilket påvisar 

att organisationen har förankring från lagrum såväl som från politiskt håll. Alla styrdokument, 

risk- och sårbarhetsanalyser, handlingsplaner, krisledningsplaner samt handlingsprogram för 

organisationen är därefter politiskt antagna. Säkerhetssamordnaren framhäver dock att 

situationen är omvänd från det att uppdragen skulle komma mer från politiskt håll, då 

uppdragen istället görs åt dem själva och därefter blir politiskt förankrade i efterhand. Detta 

menar samordnaren är ett av de ämnen som det aldrig förekommer någon politisk debatt om.  

Vad gäller den praktiska tillämpningen av kommunens krishanteringsorganisation så har 

Karlstad drabbats av ett flertal händelser inom kommunen, dock inte av någon som behövts 

klassas som en extraordinär sådan. Ett exempel på när hela krisorganisationen kallats in 

utgörs av en vattenläcka som drabbade kommunen. I övrigt har det förekommit ett flertal 

tillfällen, även relativt ofta, när det inträffat incidenter av mindre karaktär på enhets- och 

förvaltningsnivå då någon typ av krisberedskap formerats beroende på vilken typ av händelse 

som inträffat. Vid händelser av sådan art som får ett direkt genomslag på kommunen kallas 

hela organisationen in, vilket speglar erfarenheten att det är bättre att ha en omfattande 

organisation till hands för att därefter dra ner, istället för att hamna i en sådan eftersituation att 

organisationen skall försöka utökas. Ett sådant engagemang, att formeras i en omfattande 

organisation, hävdas vara väl förankrat enligt samordnaren och står även i enlighet med 

aktuella riktlinjer liksom med de önskemål och förtroende som kommer ifrån tjänstemännen. 
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Samverkan 

Redan innan intervjun påbörjas berör samordnaren kommunens samverkansarbete där han 

framhäver att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap borde satsa mer på samverkan 

då det inte fungerar bra. Detta till trots menar denne på att den kommunala samverkan vid 

krishantering är bra mot frivilligorganisationer, i form av ett bra samarbete med frivillig 

resursgrupp samt POSOM genom regelbundna träffar med utbildning och liknande. 

Samarbetet hävdas dock vara riktigt dåligt gentemot företagssektorn. Avseende den 

kommunala sfären hävdas samarbetet vara bra, bland annat genom kommunens eget ägda 

bolag som deltar i styrgrupper och säkerhetsråd. Genom kommunens bolagsägande 

möjliggörs det faktum att få politiker att fatta beslut i enlighet med ett upprätthållande av 

säkerhet. Samordnaren lyfter i detta sammanhang fram elbolaget Karlstads Elnät som väl 

fungerande i samarbetet. Vad gäller samarbetet med företagssektorn lyfter denne fram att det 

förekommit samarbete med Fortum genom Styrel-projektet med prioritering av elanvändare. 

Samarbetet konstateras, i motsats till ovan, fungera väl och har resulterat i en medvetenhet om 

vilket kontaktnät som föreligger. Säkerhetssamordnaren fortsätter dock med att hävda att detta 

samarbete är projektstyrt och väldigt centrerat kring just detta. Säkerhetsarbetet exemplifieras 

vidare av ett fungerande projektbaserat samarbete gällande dammsäkerhet längs med 

Klarälven, vilket även här involverat Fortum. Mot bakgrund av detta hävdas 

samverkansrelationen ha en tendens att vara projektstyrd.  Vad gäller samverkan med den 

större industrin och aktörer så som Stora Enso och Billerud (Gruvöns bruk i Grums) hävdas 

denna vara god, där berörda aktörer lyfts fram som väsentliga då de är fjärrvärmeproducenter 

för kommunens nät och därmed för uppvärmningen av kommunala objekt. 

Samverkansrelationen är förekommande dels på räddningstjänstnivån vid en eventuell kris 

såväl som för Karlstads Energi AB och motsvarande bolag i Grums som distribuerar värmen.  

Avseende andra myndigheter och centrala sådana ser säkerhetssamordnaren inga som helst 

problem då han menar att det föreligger en bra struktur genom att Länsstyrelsen är den 

myndighet som kanaliserar arbetet, vilket i praktiken betyder att räddningstjänsten själv inte 

behöver kontakta de olika myndigheterna på egen hand. Samordnaren lyfter dock fram en oro 

vad gäller framtida arbete, huruvida det genomförs en regionsförändring och att Värmland 

kommer att tillhöra Västra Götaland, Örebro eller om det blir någon form av beredskapsfilial i 

Karlstad eller om hela den enheten försvinner, vilket samordnaren menar lyfter fram arbetet i 

en helt annan dager. Den befintliga strukturen hävdas dock vara god och att den har hittat sina 

roller, vidare hävdas nätverket med regionens beredskapssamordnare som Länsstyrelsen 

håller i vara fungerande. Genom myndighetens försorg träffas beredskapssamordnarna för 

avstämning, där Länsstyrelsen som arrangör gör enklare program och eventuellt bjuder in 

någon statlig organisation som håller en presentation, vilket kan leda till ytterligare 

kontaktvägar liksom att kommunerna själva berättar om sitt arbete. Vad gäller samverkan med 

internationella aktörer menar säkerhetssamordnaren på att detta är obefintligt och att man 

istället vänder sig till nationell nivå. Säkerhetsavdelningen har dock mottagit ett 

remissuppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gällande ett lagförslag om 

att just ta emot hjälp, vilket han ännu inte läst in sig på. Samordnaren upplever att det har 

blivit ett uppvaknande hos MSB att det måste ske en förbättring vad gäller detta. Vidare anser 
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han att det är ointressant varifrån hjälpen kommer när de vänder sig till Länsstyrelsen, bara att 

beslutet fattas hos denna och att kommunen får vad som behövs i insatsväg.  

Ett centralt problem enligt säkerhetssamordnaren vad gäller samverkansrelationen inom 

krishanteringsområdet är att de inte får till någon form av avtal mot exempelvis 

drivmedelsleverantörer, vilket är betydande för den kommunala verksamheten som har 

utryckningsfordon, hemtjänstfordon etcetera. Samordnaren önskar här hjälp utav statliga 

myndigheter att få till någon bättre samverkan, genom avtalsskrivande vid upphandling eller 

på något annat vis, med huvudsakligt mål att räddningstjänstverksamheten prioriteras. Som 

det ser ut idag så föreligger ingen prioritering vad gäller tilldelning av bränsle vid en eventuell 

begränsning av detta. Enligt säkerhetssamordnaren skulle en prioritering vara önskvärd av 

polisens, räddningstjänstens, ambulansens och hemtjänstens verksamheter framför 

privatpersoners bränsleanvändning. Ett annat problem som framkommer är relationen till 

telebolagen, där samverkan är väldigt dåligt fungerande. Han exemplifierar problematiken 

genom att det vid brott i telekommunikationer är väldigt svårt att få tag i någon kontaktperson 

och istället precis som privatpersoner är hänvisade till bolagets hemsida. Problematiken 

förstärks ytterligare genom kommunens användande av trygghetslarm som går på 

telekommunikationer, som vid icke-funktion innebär att hemtjänsten måste rondera (göra 

flertalet ytterligare hembesök) vilket betyder stora kostnader för en kommun genom 

extrapersonal etcetera medan telebolagen upplevs strunta i att agera. Situationen skulle kunna 

motverkas om telebolagen, likt elbolagen, blir ersättningsskyldiga då de inte kan leverera 

mobiltäckning eller telefoni. Samordnaren menar att en lagstiftning skulle vara gynnsam, så 

att det finns stadgat på central nivå och fungerar den vägen.  

Avseende rollfördelningen i samverkansrelationen instämmer samordnaren att 

arbetsuppgifterna beror på vilken typ av kris det är, vidare att ansvaret slussas vidare till 

Länsstyrelsen. Ett sådant ansvar måste Länsstyrelsen ta, vilket även är juridiskt stadgat genom 

det geografiska områdesansvaret. Han är dock fundersam vad gäller Länsstyrelses kapacitet 

att hantera kraven från politiker och tjänstemän i Karlstad kommun vid en eventuell händelse, 

som antas vara påstridiga mot organisationen i jämförelse med kranskommunerna som inte 

har de, enligt honom, färgstarka tjänstemännen och politikerna. Hans förhoppning är dock att 

organisationen är så pass stark. Vad gäller ledningen i samverkansrelationen beskriver 

samordnaren det svenska krishanteringssystemet där kommunen har det geografiska ansvaret i 

kommunen. Avseende frågor som det behövs hjälp med avstämningar från centrala 

myndigheter placeras på nästkommande nivå där Länsstyrelsen befinner sig, vilket också 

utgör den organisation som har det geografiska ansvaret i länet. Ledningen och ansvaret 

hänger därigenom definitivt ihop, menar samordnaren. Förtroenderelationen mellan 

kommunen och Länsstyrelsen hävdas vidare vara väldigt god där det föreligger ett gott 

samarbete.  

Initiativet till samverkan och hur man når överenskommelse menar samordnaren kan komma 

från olika håll. Oftast hävdas det att den som är drabbad är mer initiativrik när det gäller att få 

hjälp. Samordnaren går särskilt in på samarbetet mellan kranskommunerna och Karlstad där 

han menar att initiativet kommit från räddningstjänstförbundet och där räddningstjänsten tagit 

på sig ett ansvar. Vissa kommuner anser att detta har varit en bra idé tillsammans med att 
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andra kommuner anser det vara skönt att slippa ansvaret, vilket bidragit till former för 

samarbetet. Säkerhetssamordnaren framhäver även Länsstyrelsen som god initiativtagare till 

samarbetsrelaterat arbete, alltifrån älvgrupper och dammsäkerhet till olika konferenser 

etcetera. Vad gäller överenskommelserna så hävdas dessa gå snabbt att genomföra så länge 

inte kostnader inkluderas i diskussionen, utan där vardera aktör istället bär sina egna 

kostnader. När större saker skall finansieras är situationen annorlunda och medför en tröghet i 

arbetet då frågan skall upp på högre organisationsnivå.  

Inom säkerhetsarbetet genomförs även problemidentifiering och riskanalyser över eventuella 

kriser, där det till viss del inom en del områden även förekommer fördelning av ansvar. Ett 

exempel där arbetet kommit långt behandlar översvämningsproblematiken där det föreligger 

en tydlig handlingsplan som talar om vem som gör vad. Aktuellt just nu är arbetet med 

nödvattenförsörjning, hur detta skall gå till samt vilka som skall prioriteras vid eventuell 

dricksvattenbrist. Dricksvattenfrågan har även kommit att bli betydande vad gäller lärande, 

avstämning och återkoppling inom samverkansrelationen då dricksvattenförsörjningen berörts 

genom flertalet rapporter utifrån de händelser som inträffat. De har även försökt att lära av 

liksom utformat planverk av dessa händelser. Ytterligare områden som kan exemplifieras är 

det gällande översvämning, vilket blivit föremål för utvärderingar. Säkerhetssamordnaren 

konstaterar dock att detta arbete är beroende av när det händer någonting. Karlstad Elnät har 

även gjort en egen utvärdering av kortare elbortfall inom området, vilken dock inte blivit 

föremål för räddningstjänstens kontroll avseende vad bolaget själva lärt sig av händelsen och 

huruvida förbättringar genomförts. Samordnaren menar dock på att han inte är så orolig för 

elverksamheten, eftersom denna har en ersättningsskyldighet vid leveransbortfall.  

Vad gäller krishanteringsarbetets organisering förekommer enligt säkerhetssamordnaren 

varken avtal som säkerställer att aktörer medverkar i krishanteringsarbetet eller text som talar 

om vilket ansvar dessa aktörer har i en kris (utöver eventuell anpassning till lagstiftning så 

som arbetsmiljö etcetera). En sådan uppgörelse och arbetsfördelning diskuterar samordnaren 

särskilt vad gäller områden som exempelvis sophantering. Vidare hävdar han att snöröjningen 

i kommunen påvisar en ad hoc-lösning med prioritering av områden och därigenom 

arbetsföljd. Denne lyfter dock fram att det föreligger en bra inventering inom kommunen vad 

som är samhällsviktigt vilket gör att det snabbt går att arbeta utefter detta underlag. 

Inventeringen är dock inte testad i alla tänkbara scenarion utan blir till ett tankearbete 

beroende på vilken händelse det berör, fortsätter samordnaren. Ytterligare menar han att det 

inte går att göra planer för alla tänkbara händelser utan att man får försöka ha information 

tillgänglig, exempelvis gällande vad som är samhällsviktigt samt vilka personer som finns 

tillgängliga och därefter arbeta utifrån detta. Samordnaren menar dock att de måste bli bättre 

och även få med krisaspekten vid upphandling och liknande över områden så som 

sophämtning, skola och omsorg. Detta i tillägg till att man aldrig kan veta hur den politiska 

vägen blir i framtiden gällande hur mycket av verksamheten som skall vara i kommunal ägo, 

där flertalet aktörer i ägandeskap konstateras medföra än mer komplexitet.  

Sammantaget hävdas den privat/offentliga samverkansrelationen enligt säkerhetssamordnaren 

inneha fördelar då arbetet mot Länsstyrelsen fungerar väl. Vidare präglas arbetet av ett gott 

samarbete inom regionen, vilket konstateras mot bakgrund av att säkerhetsavdelningen inom 
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Karlstadsregionens räddningstjänstförbund fått ansvaret för arbetet emellan kommunerna 

inom förbundet. Denna rollfördelning tydliggör att förbundet innehar en mellannivå som 

varken är lokal eller regional utan något mittemellan, vilken i sin tur möjliggör att det är lätt 

att omfördela resurser mellan kommunerna i förbundet. Samverkansrelationen hävdas vidare 

vara god gällande frivilligorganisationerna såväl som de stora bolagen inom regionen som 

Stora Enso och Gruvön. Det finns dock mer att önska vad gäller relationen till de mindre 

bolagen samt de upphandlingsprocesser förbundet deltar i. Samordnaren förtydligar det 

sistnämnda genom att det borde föreligga någon typ av klausul eller att det alltid skrivs in att 

uppdraget det upphandlas om även förpliktigas med ett ansvar vid en kris. Upphandlingen 

konstateras särskilt vara en tungrodd och långdragen process, vilken dock utgör en väg att gå 

för att knyta sig an aktörer i krishanteringsarbetet. Säkerhetssamordnaren menar här på att 

staten bör hjälpa till i detta arbete och på en övergripande nivå, exempelvis genom 

lagstiftning, involvera aktörer vilket skulle underlätta och förminska antalet samverkansparter 

såväl som eventuellt avtalsskrivande.  

Vad gäller förbättringsaspekter av samverkansrelationen och krishanteringsarbetet lyfter 

säkerhetssamordnaren fram att krisaspekten i upphandlingen bör förekomma såväl som att 

lagförändringar bör genomföras i enlighet med det som gäller inom elbranschen där bolagen 

innehar kostnadsansvar vid leveransbortfall. Vidare lägger denne fram förslag att det bör 

finnas bättre kommunikationskanaler, exempelvis genom kanaler ämnade för kommunala 

aktörer, så att situationen elimineras att kommunen får kontakta aktörer på samma sätt som 

privatpersoner, vilket skulle utgöra en förbättring som skulle underlätta kris- och 

ärendehanteringen.   

Ytterligare en aspekt säkerhetssamordnaren framhäver är det faktum att de inte har ett 

krishanteringsråd på kommunal nivå, vilket Eda kommun har, där frivilligorganisationer, 

större bolag och statliga myndigheter samlas. Han konstaterar dock att det föreligger ett 

krishanteringsråd på regional nivå (på Länsstyrelsenivå) i och med denna aktörs geografiska 

områdesansvar liksom att krishanteringsrådets beröringspunkter finns på många andra ställen. 

Till skillnad mot situationen i Eda kommun är Karlstad kommuns lösning mer ad hoc, menar 

samordnaren, där man kallar ihop utifrån föreliggande behov vid en eventuell händelse. 

Säkerhetssamordnaren fortsätter med att han tror att avsaknaden av ett krishanteringsråd beror 

på att man enligt honom prioriterat samverkan mellan kommunerna inom förbundet, vilken är 

mycket bättre inom regionen mot bakgrund av att de har en gemensam krisledningsnämnd. 

Nämnden samlas flera gånger per år och diskuterar frågor mellan kommunerna, dock med 

frånvaron av det privata näringslivet eller kyrkan etcetera. Organiseringen med en gemensam 

krisledningsnämnd tror säkerhetssamordnaren medför att man från politiskt håll anser att 

denna är tillräcklig liksom att det är relativt enkelt att vidga sfären ifall behovet av ytterligare 

aktörer förekommer, vilka inte deltar till vardags. Samordnaren ställer sig dock frågande till 

vilken typ av organisationsform som är mest effektiv, en gemensam krisledningsnämnd eller 

ett krishanteringsråd. Det som framkommer är dock att han anser att organiseringen fungerar 

väl i och med att den gemensamma krisledningsorganisationen träffas regelbundet.   

Avslutningsvis lyfter samordnaren fram att samverkan är ett komplext område liksom även att 

svaren på frågeställningarna som utgör grunden i intervjun säkerligen skulle vara oliklydande 
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för alla 290 kommuner i Sverige. Han lyfter bland annat fram att frågeställningarna som berör 

internationellt arbete får en helt annan aspekt vad gäller Eda kommun som har relativt mycket 

samarbete över landsgränsen. Samordnaren lyfter ytterligare fram Jönköping som en kommun 

med väl fungerande arbete, med ett gott förebyggande arbete såväl som goda planverk, vilket 

tydliggör det faktum att man är bra på det man har problem med. Samordnaren diskuterar 

även kommuners olika förutsättningar och specifikt i form av kommunstorlekens betydelse 

såväl som komplexitet för samarbetets funktion. Utifrån diskussionen om nätverksteori, att ju 

fler aktörer bidrar till desto större nätverk och fler kopplingar liksom till desto fler problem 

alternativt att arbetet underlättas i andra hänseenden, menar han att när väl nätverket har 

byggts upp så går det oerhört mycket fortare att få resultat.  

4.2 Analys  
I det följande redovisas undersökningens resultat i relation till de teoretiska utgångspunkterna 

organisering och utvärdering som utgör grunden i denna teoriprövande studie. För att nå 

kontinuitet i undersökningens design behandlas de aktuella kommunerna på liknande vis som 

i det empiriska avsnittet, där Eda kommun utgör inledande analysenhet som sedan efterföljs 

av Sunne och Karlstads kommuner. Värt att beakta är att analysavsnittet sedan ligger till 

grund för undersökningens komparativa ansats som diskuteras och tydliggörs genom 5.3 

Slutsatser.  

4.2.1 Eda kommun 

Organisering 

Eda kommun samverkar i ett antal avseenden och verksamhetsområden med grannkommuner, 

likaså föreligger det flertalet samverkansnät där man försöker knyta till sig kontakter inom 

kommunal verksamhet.  Utifrån nätverksteorin kan det bland annat nämnas att kontakten med 

andra säkerhets-/beredskapssamordnare inledningsvis konstateras ge uttryck för ett äkta 

nätverk, då det inte föreligger någon särskild maktposition. Detta till trots kan de olika 

formationerna i form av lokal samverkan så som krishanteringsråd och ledningsgrupp för 

samverkan ge uttryck för strukturella nätverk och därmed en än mer hierarkisk prägel i och 

med att kommunen är sammankallande och därmed har större inflytande som enhet i 

nätverket och representerar enhetsformen mäklare/ledare. Övriga formationer av 

länsövergripande karaktär där Länsstyrelsen är sammankallande kan på likalydande vis 

konstateras ge uttryck för strukturella nätverk, där Länsstyrelsen utgör ledarenhet. Den 

strukturella nätverksformen är vidare förekommande när det gäller ledningen av insatsarbetet 

då eget styrda organisationer samverkar under ledning och samordning av samverkansgrupper 

som därmed agerar mäklare. 

Sett till den övergripande governanceteorin ger kommunen uttryck för denna genom att 

nätverksformen är förekommande inom kommunen. Vidare påvisar kommunen i enlighet med 

god local governance en medborgerlig dialog genom att flertalet aktörer bjuds in till bland 

annat krishanteringsråd. Förekomsten och sammansättningen av krishanteringsrådet 

exemplifierar i sin tur att kommunen innehar beståndsdelar inom citizen-centered local 

governance, genom att det lokala styret driver (sammankallar) en nätverksform bestående av 

statliga och icke-statliga aktörer. 
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Utvärdering av partnerskap 

Sett till ramverket för utvärdering av partnerskap exemplifierar Eda kommuns samarbete med 

Norge, som hävdas vara en muntlig överenskommelse liksom växt fram under en tid och 

innehåller good will, den första principen acknowledgement of the need for partnership där 

historik är en huvudsaklig faktor. Ytterligare en princip som finner god exemplifiering utifrån 

kommunens samverkansrelationer är den som benämns development and maintenance of 

trust, då förtroendet hävdas vara gott bland berörda aktörer, bland annat sett till öppenheten 

som präglar ledningsgruppen för samverkan. Vidare ter sig principerna clarity and realism of 

purpose samt establishment of clear and robust partnership arrangements applicerbar på 

kommunens samverkansarbete. Detta specifikt vad gäller det samverkansavtal mellan Eda, 

Arvika och Säffle kommuner som stipulerar att kommunerna har en gemensam 

säkerhetssamordning- och ledningsorganisation för räddningstjänst, vilket utgör en 

överenskommelse samt rimligtvis bör tydliggöra partnerskapsarrangemanget. På likalydande 

vis bör samverkansavtalet avseende utryckningsverksamheten inom Värmland fungera som en 

klargörande överenskommelse för det aktuella partnerskapet. Slutligen finner ramverkets sista 

princip giltighet, vilken benämns monitoring, review and organisational learning då 

kommunen genomfört övningar liksom då dialog inom bland annat ledningsgruppen för 

samverkan leder till avstämning, återkoppling, lärande och fortsatt arbete.  

Sett till partnerskapslivscykeln ger Eda kommuns olika nätverksformer uttryck för flertalet 

steg inom denna. Exempelvis kan samarbetet med Norge och den muntliga överenskommelse 

det består av ge uttryck för det första steget inom cykeln vilket tydliggör informellt arbete. 

Samverkansavtalet mellan Eda, Arvika och Säffle kommuner kan i sin tur exemplifiera det 

som anges under steg 4, ’Single’ waste authority, genom förekomsten av avtal inom detta 

samarbete.  

Vid intervjutillfället framhäver informanten svårigheter att besvara specifika frågor som berör 

ämnet, speciellt vad gäller en kommun som inte har fått tillämpa samverkansrelationen helt 

konkret vid en omfattande händelse. Detta faktum påvisar utifrån teoribildningen avseende 

nätverk inom krishantering en allomfattande osäkerhet som finner tillämpning vad gäller det 

som anges för såväl substantive, strategic som institutional uncertainty. Detta konstateras då 

osäkerheten kan kopplas till problemets natur (substantive uncertainty) såväl som osäkerhet 

kopplad till nätverksformen (strategic och institutional uncertainty) utifrån det faktum att 

kommunen inte utsatts för en händelse som tydliggjort samverkansrelationens praktiska 

funktion. Osäkerheterna hävdas enligt teorin kunna avhjälpas genom en lärandeprocess, något 

som även Eda kommun arbetar med genom utbildning och övning.  

4.2.2 Sunne kommun 

Organisering 

Vad gäller organiseringen av Sunne kommuns samverkansrelationer samarbetar kommunen 

med andra säkerhetssamordnare, vilket i sig tydliggör det inom nätverksteorin kallat äkta 

nätverk då informanten menar att relationen söks hållas jämbördig. Säkerhetssamordnaren 

inom kommunen nämner dock en viss åtskillnad vad gäller anställda som inte är enbart 

arbetar som säkerhetssamordnare och att dessa har det svårare att få ordning på arbetet. 
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Ansvaret och ledningen i kommunens samverkansrelationer hävdas höra samman och beror 

vidare på vilken typ av händelse som inträffat.  Därmed kan det konstateras att det föreligger 

en viss typ av ledarroll vid en insats liksom att detta därigenom tydliggör förekomsten av en 

strukturell nätverksform inom kommunen. Ledarrollen tydliggörs även i viss mån genom 

kommunens översyn av stora privata aktörers säkerhetsarbete inom området. Att den 

strukturella nätverksformen är förekommande förstärks likaså utav informanten som lyfter 

fram att Länsstyrelsen är snäppet över kommunerna i rollfördelningen, mot bakgrund av dess 

rådgivande, stödjande och övervakande roll liksom att de sysslar med utbildning. Vad gäller 

kommunens interna samverkan tydliggör denna likväl en strukturell nätverksform genom att 

informanten påvisar att hennes rollinnehav som säkerhetssamordnare är betydande för 

initiativet till samverkan.  

Likt situationen i Eda ger Sunne kommun uttryck för beståndsdelar inom local governance 

såväl som vad gäller citizen-centered local governance då nätverksformen är förekommande i 

samverkansarbetet. Vidare medför arbetet att flertalet aktörer från samhället inkluderas i den 

lokala debatten, trots avsaknaden av ett specifikt krishanteringsråd, vilket påvisar god local 

governance.  

Utvärdering av partnerskap 

Vad gäller ramverket för utvärdering av partnerskap påvisar Sunne kommuns 

samverkansrelationer en rad principer där en utav dessa utgörs av Clarity and realism of 

purpose vilken kan sägas representeras av förekomsten av avtalsrelationer och 

arbetsbeskrivningar inom kommunen, vilka i sig utgör överenskommelser som skänker 

tydlighet till partnerskapets ändamål. Ytterligare en princip utgörs av Commitment and 

ownership där informanten framhäver sitt eget tillträde till tjänsten som säkerhetssamordnare 

som betydande tillsammans med tjänstens egen betydelse för initiativ till samverkan. Denna 

princip beaktar även Sunne kommuns politiska vilja som framhävs vara god. Development 

and maintenance of trust utgör vidare en princip som finner tillämpning utifrån kommunen då 

förtroende i samverkansrelationerna hävdas vara förekommande. Ytterligare en princip som 

kan appliceras är den vad gäller establishment of clear and robust partnership arrangements, 

vilken kan sägas inbegripa det faktum att besvärliga arbetsformer inom kommunen 

underlättats genom bland annat genom introduktionen av plastkort med kontaktuppgifter. 

Vidare bör förekomsten av avtalskonstruktioner och arbetsbeskrivningar anses vara relevant i 

detta hänseende då det tydliggör partnerskapsarbetet. Slutligen finner principen monitoring, 

review and organisational learning relevans mot likalydande förklaring som inom Eda 

kommun då övning förekommer i kommunen. Utifrån denna redogörelse kan Sunne 

inplaceras långt fram i partnerskapslivscykeln mot bakgrund av förekomsten av avtal liksom 

arbetsbeskrivningar, vilket medför att samarbetet ter sig formaliserat.  

Vad gäller nätverk inom krishantering nämner informanten att hon arbetat mycket med att 

överkomma hinder inom samverkansrelationen, vilket medför att strategic såväl som 

institutional uncertainties avsett att avhjälpas genom bland annat förbättrade 

kommunikationsmöjligheter såväl som arbetsmaterial.  
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4.2.3 Karlstad kommun 

Organisering 

Utifrån nätverksteoretiska utgångspunkter kan det hävdas att Karlstad kommuns 

samverkansrelationer påvisar vad som anges vara strukturella nätverk. Detta då informanten 

framhäver att Länsstyrelsen i Värmlands län är den som kanaliserar liksom ansvarar för 

arbetet och därigenom kan ses anta en ledarroll. Vidare framhävs strukturella nätverksdrag 

genom att informanten lyfter fram att kommunen har det geografiska ansvaret inom 

kommunen, vilket påvisar en ledarroll även på denna samhällsnivå. Slutligen ger 

organisationsformen av Karlstadsregionens räddningstjänstförbund sken av en strukturell 

nätverksform då denna ansvarar för arbetet emellan kommunerna inom förbundet och därmed 

utgör en mellannivå som varken är lokal eller regional. 

Likt situationen hos de övriga kommunerna påvisar Karlstad kommun governanceteoretiska 

(local governance som citizen-centered local governance) egenskaper genom att 

samverkansrelationen ger uttryck för nätverksformen. Vidare ger kommunens 

samverkansarbete utrymme för medborgerlig dialog, trots sin avsaknad av krishanteringsråd 

som dock konstateras inneha beröringspunkter i andra former, vilket påvisar en gott lokalt 

styre.  

Utvärdering av partnerskap 

Vad gäller ramverket för utvärdering av partnerskap finner Karlstad kommuns 

samverkansrelationer exempel på ett färre antal principer än de övriga kommunerna, vilket 

istället återspeglas vad gäller uncertainties vid nätverk för krishantering (se nedan). Vad som 

dock kan konstateras är att principen commitment and ownership anses finna tillämplighet 

genom att Länsstyrelsen hävdas vara en god initiativtagare till samarbetsrelaterat arbete. 

Ytterligare en princip utgörs av development and maintenance of trust, vilken även den 

återknyter till Länsstyrelsens verksamhet då förtroendet mellan denna och kommunen hävdas 

vara gott. Slutligen är principen monitoring, review and organisational learning, likt 

situationen hos de övriga kommunerna förekommande, detta genom att utvärderingar 

genomförs avseende ett flertal områden. Utifrån partnerskapslivscykeln konstateras 

samverkansarbetet inom kommunen vara informellt och än mer ad hoc än arbetet inom Eda 

kommun, något som informanten själv påtalar då kommunen saknar krishanteringsråd.  

Slutligen är det värt att framhäva att informanten lyfter fram ett flertal problem som upplevs 

vara relaterade till strategic såväl som institutional uncertainties och därmed förknippade med 

nätverksformen. Sådan problematik exemplifierar informanten genom avsaknad av avtal eller 

text som säkerställer aktörers medverkan i samhällets krishanteringsarbete, avsaknad av 

drivmedelsavtal samt dåligt fungerande relation till telebolag. En central oro som informanten 

lyfter fram är den kring Länsstyrelsens framtida roll, något som är värt att notera mot 

bakgrund av den relativt framträdande roll informanten anser att myndigheten har.  
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4.2.4 Komparativ redogörelse 

Ovanstående diskussion kan sammanfattningsvis tydliggöras för aktuella kommuner genom 

följande tabell samt figur.  

Ramverkets innehållande principer Förekomst hos aktuella kommuner 

Eda      Sunne Karlstad 

1. Acknowledgement of the need for 

partnership 

X   

2. Clarity and realism of purpose X X  

3. Commitment and ownership  X X 

4. Development and maintenance of trust X X X 

5. Establishment of clear and robust 

partnership arrangements 

X X  

6. Monitoring, review and organisational 

learning 

X X X 

Tabell 3 Ramverk för utvärdering av partnerskap: Principer och dess förekomst 

Tabellen ovan redogör för de principer som ramverket för utvärdering av partnerskap består 

utav liksom aktuell förekomst av principerna hos berörda kommuner och dess 

partnerskapsrelationer (Slater et al. 2007). 

 

Figur 9 Partnerskapslivscykel för dualistiska partnerskap (two-tier authority 

partnerships): Placering av kommuner 

Figuren ovan visar partnerskapslivscykeln för dualistiska partnerskap (two-tier authority 

partnerships) och de aktuella kommunernas placering i densamma (Slater et al. 2007).  
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5 Diskussion 

5.1 Sammanfattning 
Aktuell studie har syftat till att undersöka privat/offentlig samverkan inom 

krishanteringsområdet bland ett urval av kommuner inom Värmlands län med fokus på 

organisering och utvärdering utifrån ett erfarenhetsbaserat perspektiv. Undersökningen har 

genomförts i form av en komparativ ansats där Eda, Sunne och Karlstads kommuner fungerat 

som analysenheter. Vidare har en begränsad metodologisk kombination applicerats i form av 

datainsamlingsmetoderna intervju och befintliga källor, där den förstnämnda metodiken varit 

primär specifikt vid insamlingen av material från kommunernas respektive 

säkerhetssamordnare/beredskapssamordnare för att nå det kommunala erfarenhetsbaserade 

perspektivet. Detta perspektiv har även lyfts fram genom tillämpningen av den kritisk 

hermeneutiska dataanalysmetoden, vilket beaktat såväl kontext som sociala aspekter. 

Undersökningens övergripande forskningsfråga med tillhörande specifika frågeställningar har 

utgjorts av;  

 Hur ordnas privat/offentlig samverkan inom krishanteringområdet på kommunal nivå i 

Värmlands län?  

o Hur är privat/offentlig samverkan ordnad inom krishanteringsområdet på 

kommunal nivå i länet avseende (local) governance- och nätverksteoretiska 

utgångspunkter? 

o Hur är privat/offentlig samverkan ordnad inom krishanteringsområdet på 

kommunal nivå i länet i förhållande till vad som anges vara centrala 

utvärderingsaspekter? 

I det följande sammanfattas undersökningens resultat kortfattat utifrån det empiriska 

underlaget samt den övergripande forskningsfrågan. De specifika frågeställningarna som har 

en teoretisk koppling och främst besvarats genom det tidigare avsnittet 4.2 Analys tydliggörs 

vidare nedan och diskuteras genom 5.3 Slutsatser.  

I korthet vad gäller Eda kommun har denna inte drabbats av några större händelser vilka krävt 

att krisledningsorganisationen behövts sammankallas, däremot har denna samlats genom att 

kommunen genomfört övningar och förmedlat information. Kommunens 

samverkansrelationer kan exemplifieras genom att det föreligger ett samverkansavtal mellan 

Eda, Arvika och Säffle kommuner vilket stipulerar att kommunerna har en gemensam 

säkerhetssamordning- och ledningsorganisation för räddningstjänst. Vidare föreligger 

särskilda organisationsformer så som en ledningsgrupp för samverkan, gränssamverkansråd 

och krishanteringsråd som tilldrar sig olika aktörer i säkerhetsarbetet. Ytterligare värt att 

nämna är att kommunen samverkar med Norge liksom att dess samverkansrelationer i stort 

hävdas inneha ett gott förtroende. 

Sunne kommun har en annan organisationslösning än den Eda påvisar, detta genom att dess 

säkerhetssamordnare är verksam i Sunne kommuns kommunstyrelse istället för under dess 

räddningstjänst och likaså arbetar med kommunens fordonsenhet. Sunne kommun har inte 

drabbats av någon händelse som föranlett att krishanteringsorganisationen behövts samlas, 
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däremot har ett stort antal övningar genomförts inom olika områden.  Vad gäller kommunens 

samverkansrelationer samverkar denna bland annat med Torsby räddningstjänst, exempelvis 

vad gäller beredskapen. Ytterligare aktörer som framkommer är POSOM, frivilliga 

resursgruppen, Länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt andra 

säkerhetssamordnare i länet. Samarbetet hävdas dock vara obefintligt vad gäller 

internationella aktörer. Kommunens samverkansrelationer hävdas vidare präglas av förtroende 

för såväl varandras kapacitet som förmåga att kunna agera. Ytterligare konstateras det 

föreligga avtal som säkerställer flertalet aktörers medverkan i kommunens (samhällets) 

säkerhetsarbete alternativt att detta behandlas i deras arbetsbeskrivning. Slutligen framhävs att 

det föreligger ett gott engagemang inom kommunen vad gäller dess säkerhetsarbete, där 

aktörerna anser att det är viktigt.  

Karlstads kommun står även den för en annan lösning då kommunen ingår i 

Karlstadsregionens räddningstjänstförbund, med fem övriga kommuner, vilket skall agera 

som kompetensbärare för säkerhetsfrågor inom området. Detta till trots förekommer ändå 

samverkansforum inom respektive kommun med styrgrupper och säkerhetsråd. Specifikt för 

regionen är att denna har en gemensam krisledningsorganisation, där dock Munkfors står 

utanför genom sin egen organisation. Karlstads kommun hävdas ha drabbats av flertalet 

händelser, där dock ingen konstaterats vara extraordinär. Specifikt vad gäller samverkan 

menar informanten på att det bör satsas mer på detta, då det inte fungerar. Aktörer inom 

kommunens samverkansrelationer diskuteras i form av frivilligorganisationer, POSOM, 

kommunalt ägda bolag, större industrier i området liksom Länsstyrelsen. Informanten lyfter 

särskilt fram en oro gällande Länsstyrelsens framtida utformning och den eventuella inverkan 

denna kan komma att få på samverkansarbetet. Kommunens samverkansrelationer hävdas 

vidare vara obefintlig vad gäller internationella aktörer. Informanten lyfter fram ett flertal 

problem vad gäller kommunens samverkan, dels att det inte finns avtal med 

drivmedelsleverantörer, dels att relationen till telebolag är dåligt fungerande. Ytterligare lyfter 

denne fram att det saknas avtal eller text som säkerställer aktörers medverkan i 

säkerhetsarbetet liksom att det saknas ett krishanteringsråd inom kommunen.  

5.2 Metodologisk diskussion 

5.2.1 Val av metod 

Övergripande vad gäller studiens fokus är det värt att diskutera kring undersökningens 

frågeställningar, vilka anses tillgodose såväl syftet som den övergripande forskningsfrågan då 

de belyser både organiseringen av den privat/offentliga samverkansfunktionen och dess 

teoretiska koppling. Därigenom medför undersökningen ett tydliggörande av 

verklighetsbaserade exempel på privat/offentlig samverkan på kommunal nivå och likaså dess 

teoretiska anknytning, vilket i sig väntas bidra till kumulativ kunskap. Trots 

frågeställningarnas övergripande karaktär anses dessa vara tillämpliga på specifika 

analysenheter, vilket i sin tur möjliggör den komparativa ansatsen som vidtagits i form av den 

rumsliga jämförelsen av kommunal privat/offentlig samverkan. Denna ansats medför 

ytterligare en jämförelsepunkt i analysen, vilken dock har relation till det teoretiska 

analysredskapet som redovisas i avsnitt 3 Teoretiska utgångspunkter och avser att bredda 

analysen. Den rumsliga jämförelsen realiseras genom att analysen syftar till att genomföra en 
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typ av nivåskattning av grad och omfattning av privat/offentlig samverkan bland berörda 

kommuner med utgångspunkt i det aktuella teoretiska ramverket (Esaiasson et al. 2007 

s.254f).   

En central problematik som kan uppkomma med ett sådant tillvägagångsätt är dock att 

nivåskattning är av stipulativ karaktär på så vis att forskaren själv genomför en bedömning 

utefter sina värderingar (Esaiasson et al. 2007 s.163f) För att undvika denna problematik har 

följande undersökning ställt de olika fallen (kommunerna) i relation till varandra för att på så 

vis kunna uttala sig om dess grad av samverkan utifrån denna kontext, vilket i sig gynnat 

återgivningen av undersökningen. Denna tillämpning kan vidare ses som en modifierad form 

av referenspunktsstrategin, där rummet är jämförelsepunkt framför tiden (Esaiasson et al. 

2007 s.169ff). Värt att beakta är att denna klassificering enligt de teoretiska utgångspunkterna 

samtidigt är av övergripande karaktär, vilket även tydliggörs genom studiens resultat samt 

efterföljande slutsatser. 

Vad gäller studiens konkreta upplägg påvisar den genomförda undersökningen en 

metodologisk kombination i form av att datainsamlingen utgjorts av både intervjuer och 

befintliga källor. Den ursprungliga tanken vid studiens upplägg var dock att de befintliga 

källorna skulle utgöra än mer underlag till undersökningens resultat i sig än vad studien 

påvisar, där befintliga källor istället haft störst betydelse för studiens uppbyggnad vid dess 

introduktionskapitel samt de avsnitt som behandlar metodik och teori. Likt vad som diskuteras 

under avsnitten 2.2.1 Datainsamling, 2.4.1 Datainsamlingsmetoder samt 2.4.3 

Sammanfattande bedömning konstateras den metodologiska kombinationen inneha fördelar så 

som att skänka validitet och trovärdighet till undersökningen, vilket så gjorts i begränsad 

omfattning vad gäller undersökningens resultat. Mot bakgrund av undersökningens 

omfattning och tidsperspektiv har dock användandet av ytterligare befintliga källor så som 

planverk, avtal och reglemente fått stå tillbaka, vilket hade kunnat inge ytterligare validitet 

och trovärdighet till undersökningen. Detta öppnar dock upp för framtida forskning inom 

området, se 5.4 Vidare forskning. Undersökningens resultat har dock skänkts trovärdighet och 

validitet genom att respektive transkribering och sammanställning av intervjuerna tilldelats 

informanterna som ett uttryck för respondentvalidering.   

Slutligen är det värt att föra en diskussion specifikt vad gäller datainsamlingsmetoden intervju 

vilken resulterat i ett flertal värdefulla synpunkter såväl som lärdomar. Utöver det faktum att 

intervjuformen varit intressant och bidragit till intressanta aspekter gällande praktiskt arbete 

finner följande synpunkter störst relevans vad gäller själva utformandet av intervjuguiden, 

intervjutillfället i sig liksom efterföljande transkribering. Inledningsvis kan det konstateras att 

frågeställningarna upplevts vara av relevant karaktär, då samtliga har kunnat besvaras av 

informanterna i någon omfattning liksom där uppställningen av desamma påtalats vara god. 

Frågeställningarna har dock upplevts vara något långa till sin karaktär liksom specifika, där 

nyckelord blivit av särskild vikt för att tydliggöra för informanten vad som efterfrågas. Dess 

specifika karaktär har även av en informant påtalats innebära svårigheter att besvara för en 

kommun som inte ställt denna problematik på sin spets, vilket är värt att beakta vid det 

efterföljande analysarbetet. Vid intervjutillfället och efterföljande behandling av 

intervjumaterialet har det vidare konstaterats att det inledande ”manuset” till intervjuguiden, 
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se Bilaga 1 - Intervjuguide, varit överflödigt och inte behandlats i den mån som det 

ursprungligen var avsett. De förutsättningar och aspekter som genom transkriberingen visat 

sig ha utelämnats vid intervjutillfället har dock varit av sådan karaktär att de har underförståtts 

vid intervjun och anses därigenom inte ha försämrat datainsamlingens genomförande och 

materialets kvalitet. Sammantaget kan det konstateras att intervjuguiden fungerat väl, där 

frågeställningarna belyst ämnet på ett allsidigt vis, trots det faktum att redigering alltid är 

möjlig bland annat då de i viss omfattning överlappar varandra.  

Vad gäller undersökningens dataanalysmetod i form av ett hermeneutiskt angreppssätt kan det 

i korthet konstateras att denna tillämpning fungerat väl. Detta hävdas med utgångspunkt i 

såväl datamaterialets karaktär där intervjuer senare transkriberats till konkret textmaterial 

liksom då undersökningens avsikt att belysa det kommunala erfarenhetsbaserade perspektivet 

av privat/offentlig samverkan inom krishanteringsområde gynnats av metodikens förmåga att 

lyfta fram avsändarens budskap. Vidare har tillämpningen av specifikt det kritiskt 

hermeneutiska angreppssättet visat sig finna god tillämpning vid undersökningens 

genomförande, då angreppssättet utöver det formella momentet att se till textmaterialet även 

beaktat social-historiska aspekter (se avsnitt 2.2.2 Dataanalys) vid undersökningens 

datainsamling, vilket nyanserar resultatet. Angreppssättet har därigenom varit gynnsamt då 

det skapat utrymme för att beakta intervjusituationen i sig och de förutsättningar och uttryck 

som framkommer hos intervjupersonerna vilka inte direkt uttryckts i ord utan istället 

sammanfogats de aktuella transkriberingarna genom fältanteckningar. Angreppssättets 

avslutande moment genom det tolkande-omtolkande momentet, som ytterligare tydliggörs 

genom 5.3 Slutsatser, har därigenom på ett gynnsamt vis behandlat ovanstående aspekter 

liksom bidragit till ett nyanserat underlag.   

5.2.2 Val av teori  

Den aktuella undersökningen har huvudsakligen två teoretiska utgångspunkter i och med dess 

inriktning på organisering respektive utvärdering. Inom dessa inriktningar behandlas ett flertal 

specifika teoretiska perspektiv genom nätverksteori och governance (local) inom organisering 

samt utvärdering av partnerskap, partnerskapslivscykel samt nätverk inom krishantering 

inom utvärdering. Genom dessa utgångspunkter har ett allsidigt perspektiv sökt att inbegripas 

gällande privat/offentlig samverkan inom krishanteringsområdet på kommunal nivå i 

Värmlands län. Som fallet vid flertalet studier blir frågan om urval central vid utformning av 

dessa, varför även valet av ovanstående teorier går att diskutera. Klart står dock att dessa 

funnit varierad tillämpning för de empiriska fallen och därmed fungerat vid en teoriprövande 

studie av denna karaktär. Även värt att beakta är att dessa teorier använts i syfte undersöka en 

alternativ ingång av problematiken, detta då litteratursökningen inför studien bland annat 

påvisat att området utgörs av omfattande forskning kring governance i relation till 

ansvarsfrågan, vilket denna studie lämnat därhän.  

Utifrån valet av teori är det även av relevans att konstatera att bruket av nätverksteori och 

specifikt vad gäller dess exemplifiering av strukturella nätverk varit svårt att finna applicering 

på i och med att denna upplevts vara marknadsmässigt inriktad. Teoriprövningen av denna 

särskilda inriktning av nätverksteorin har därmed varit något komplicerad att genomföra 

utifrån krishanteringsområdet. 
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5.3 Slutsatser 
Utifrån studiens övergripande forskningsfråga, syfte, specifika frågeställningar, resultat samt 

dess egenskap som teoriprövande studie kan det konstateras att de teoretiska 

utgångspunkterna i varierande omfattning funnit tillämpning och gångbarhet mot bakgrund av 

de empiriska fall (Eda, Sunne och Karlstad kommuner) som legat till grund för 

undersökningen. Studien påvisar bland annat tydligt nätverksteorins gångbarhet då den i 

samtliga fall kunnat appliceras på det empiriska underlaget och därmed bidragit till att kunna 

inplacera valda kommuner och dess privat/offentliga samverkansarbete som antingen exempel 

på äkta nätverk eller strukturella sådana. Vidare har governanceteoretiska aspekter funnit gott 

genomslag vad gäller privat/offentlig samverkan inom krishanteringsområdet på kommunal 

nivå i länet.  

Användandet av det teoretiska ramverket i övrigt (specifikt vad gäller utvärdering) och dess 

tydliggörande av varierande tillämpning och gångbarhet gentemot de valda empiriska fallen 

har vidare möjliggjort en komparativ ansats vad gäller kommunernas grad av privat/offentlig 

samverkan inom krishanteringsområdet. En sammanfattande uppskattning utmynnar 

härigenom i att intervjun med Sunne kommun förstärker den bild som Länsstyrelsen framfört 

som ett gott exempel på samverkan. Detta hävdas med utgångspunkt i att informanten visar 

praktiska exempel på hur hinder inom samverkansarbetet kan arbetas förbi liksom att det 

föreligger avtal med berörda aktörer som förpliktigar insats alternativt att detta behandlas i 

deras arbetsbeskrivning. Vidare förekommer omfattande övningsverksamhet inom 

kommunen. Sunne kommun framhävs ytterligare påvisa ett gynnsamt arbetsklimat vad gäller 

samverkan, där politiker och tjänstemän anser att detta är av vikt. Utöver denna uppskattning 

har studien påvisat att det föreligger olika förutsättningar vad gäller samverkansrelationerna i 

kommunerna, där vardera kommun och informant har någon utformning alternativt specifik 

egenskap som gör en övergripande bedömning av vilken av kommunerna som har störst grad 

av privat/offentlig samverkan något svår att fastlägga trots förekomsten av 

utvärderingsramverk. Detta hävdas med utgångspunkt i värderingen och betydelsen av 

exempelvis förekomsten av krishanteringsråd (endast inom Eda kommun) respektive 

formationen av en mellannivå av ett räddningstjänstförbund (endast inom Karlstads kommun). 

Det går dock mot bakgrund av undersökningens analysenheter att konstatera att det föreligger 

relationella kommuner i Värmlands län inom krishanteringsområdet, vilka sammantaget 

präglas av förtroende liksom ger utrymme för övervakning, översyn och organisatoriskt 

lärande. Det kan därigenom konstateras i denna teoriprövande studie, att särskilt dessa 

aspekter inom det teoretiska utvärderingsramverket funnit god gångbarhet vad gäller 

privat/offentlig samverkan inom krishanteringsområdet i länet, tillsammans med tydlig 

applicering av nätverk- och governanceteoretiska aspekter. 

5.4 Vidare forskning  

Mot bakgrund av det som diskuterades under 5.2.1 Val av metod, avseende metodologisk 

kombination och validitet, utgör ett förslag till vidare forskning att utforska problematiken 

genom att se till planverk, avtal och relevant reglemente inom det kommunala 

krishanteringsområdet i ytterligare omfattning för nå ökad kunskap inom ämnet. Därigenom 
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skulle kumulativ forskning uppnås utifrån denna studies begränsade omfattning och aktuella 

avgränsning.  

Ytterligare ett konkret förslag till vidare forskning utgörs av att med utgångspunkt av 

redogörelsen ovan söka nå svar på hur samverkansrelationerna på kommunal nivå i 

Värmlands län kan utvecklas vad gäller dess organisering inom krishanteringsområdet. Ett 

sådant angreppssätt kräver ett underlag som denna studie utgör och bygger sedan vidare på 

detta, vilket gör forskningen kumulativ. Att inrikta sig på utveckling av samverkans- och 

organisationsformerna utgör därigenom ett naturligt steg i forskningsprocessen.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide  
Hej!  

Jag vill först tacka för att Du ställer upp på denna intervju som skall utgöra 

informationsunderlag till mitt avslutande examensarbete gällande privat/offentlig samverkan i 

Värmlands län inom programmet Samhällelig riskhantering vid Karlstads Universitet. Som 

Du tidigare blivit informerad om kommer denna intervju att behandla privat/offentlig 

samverkan specifikt vad gäller dess organisering och utvärdering inom området krishantering.  

Den aktuella studien avser att behandla tre oliklydande kommuner i Värmlands län vad gäller 

privat/offentlig samverkan inom området krishantering och avser likväl kunna möjliggöra en 

komparativ ansats vad gäller omfattning av samverkan. Intervjun kommer därigenom inte att 

genomföras anonymt utan dess dataunderlag skall kunna härledas till aktuell kommun. 

Intervjun och efterföljande analys av dataunderlaget syftar dock självklart till en objektiv 

återgivning.  

I syfte att underlätta efterföljande transkribering liksom analys kommer intervjun att spelas in. 

Du har när som helst rättighet att avsluta intervjun om Du så önskar liksom möjligheten att 

avstå från att svara på någon frågeställning om Du upplever denna vara irrelevant i 

sammanhanget. Vidare kommer Du att ges möjligheten att läsa igenom den transkriberade 

intervjun liksom efterföljande dataanalys vilket utgör en typ av respondentvalidering. På så 

vis försäkras såväl Du som Mig själv att rättvisande informationsunderlag används i studien.  

Aktuell intervju kommer att behandla två övergripande teman utifrån det kommunala 

verksamhetsperspektivet; Bakgrund (Informant och Krishanteringsorganisation) samt 

Samverkan (Organisering och Reflektioner), vilket sammantaget beräknas ta 40 – 50 minuter. 

Frågeställningarna är till stor del öppna till sin utformning i syfte att möjliggöra beskrivande 

svar i kombination med eventuella följdfrågor.  

Har Ni några frågor? 
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Tema: Bakgrund 

Bakgrund - Informant 

- Vid vilken typ av kommunal funktion är Du verksam i?  

- Vad har Du för organisatorisk tillhörighet och roll inom denna funktion?  

 

Bakgrund - Krishanteringsorganisation 

- Hur skulle Du vilja beskriva er kommunala krishanteringsorganisation? 

o Inom vilket/vilka områden är denna aktuell? 

o Hur skulle Du vilja beskriva organisationens uppdrag? (Avseende 

styrdokument/riktlinjer/uppdrag/lagstiftning från bland annat 

kommunledningen.) 

- Hur har den praktiska tillämpningen av krishanteringsorganisationen varit?  

 

Tema: Samverkan 

Samverkan - Organisering 

- Hur skulle Du vilja beskriva er kommunala samverkan avseende er 

krishanteringsorganisation? 

o Vilken/vilka typer av aktörer samverkar ni med och i vilket/vilka 

sammanhang?  

 Privata/offentliga aktörer (t.ex. företag, frivilligorganisationer/centrala 

myndigheter). 

 Lokala, regionala, nationella och internationella aktörer. 

o Hur skulle Du vilja beskriva denna samverkan konkret med exempel från 

praktik/verklighet? (Historiskt perspektiv.) 

o Hur skulle Du vilja beskriva rollfördelningen vad gäller denna/dessa 

samverkansrelation/-er? 

 Arbetsuppgifter 

 Ansvar 

 Ledning 

 Övergripande relation sinsemellan (t.ex. förtroende). 

o Hur tas initiativ till samverkan liksom hur nås överenskommelse gällande 

denna? (Även historiskt perspektiv.) 

o Hur nås överenskommelser/samsyn över prioriterade åtgärder och 

riskområden? (T.ex. problemidentifiering och riskanalyser.) 

o Hur sker avstämning liksom återkoppling berörda aktörer sinsemellan? 

 Hur går ni vidare med dessa resultat? 

- Hur säkerställs berörda aktörers medverkan i samhällets krishanteringsarbete? 

(Föreligger avtal, exempelvis med privata aktörer, eller är denna samverkan 

ostyrd/obunden eller av ad hoc karaktär?) 

o Vid avtal; 
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 Vilken inriktning har dessa avtal; inriktar de sig på särskilda 

ämnesområden/-verksamheter/service eller är de av övergripande 

karaktär? 

 Hur kan avtalen beskrivas gällande dess utformning och omfattning? 

(T.ex. detalj- eller målstyrning?) 

 Hur är dessa avtal anpassade med hänsyn till eventuellt inträffande av 

kriser? (Föreligger det exempelvis klausuler som säkerställer en viss 

servicenivå?) 

 

Samverkan - reflektioner 

- Hur ser Du på privat/offentlig samverkan i allmänhet och specifikt vad gäller er 

kommun? (Exempelvis vad gäller fördelar och nytta med denna typ av relation.) 

- Ser Du några eventuella förbättringsaspekter avseende privat/offentlig samverkan 

inom krishanteringsområdet? 

o Har Du några idéer på hur privata aktörer kan inkluderas i samhällets 

krishanteringsarbete trots att de inte är förpliktade att göra detta? 

 

Detta var samtliga frågeställningar som avsågs att behandlas. Har Du några övriga 

synpunkter?  

Jag återkommer snarast möjligt med den transkriberade intervjun liksom analysmaterialet, i 

syfte att ge möjligheten för eventuella korrigeringar.  

Återigen tack för Din medverkan!  

 


