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Förord 

Att skriva en uppsats är alltid en intressant process, oavsett dess omfattning och ämnesområde. 

Otaliga upp- och nedgångar har kantat resan och skrivandet, med allt från teknikstrul till dalande 

motivation, men till slut når man som oftast målet – och så även denna gång. Intresset för detta 

område inom krisberedskap kan härledas till min praktikperiod vid krisberedskapsenheten vid 

Länsstyrelsen Västerbotten under förra året då flertalet av dessa frågor väckte mitt intresse, och 

skapade även vissa frågor hos mig. Jag fick möjligheten att närvara vid flertalet olika 

nätverksträffar, och samverkan var en ständigt närvarande företeelse – men begreppet togs alltid 

för givet, utan att diskuteras nämnvärt. Där såddes ett inledande frö till denna uppsatsidé, som 

sedermera konkretiserades tack vare hjälp från andra. 

Till att börja med vill jag tacka för denna möjlighet, att i samspråk med Länsstyrelsen Västerbotten 

få tips och inspiration om detta intressanta område. Det är tack vare detta som uppsatsen tagit form, 

och att kunna bidra med något till både deras och kommunernas verksamhet känns inspirerande 

och lärorikt. Ett stort tack ges därför till min informella handledare på Länsstyrelsen Västerbotten, 

Sara Moberg, som uppmärksammade mig om denna kunskapslucka och problematik inom svensk 

krishantering på kommunal nivå. Ett stort tack ska även ges till min handledare vid Umeå 

Universitet, Anna Zachrisson, som bidragit med nyttiga råd och mycket hjälp genom hela 

arbetsprocessen. Icke att förglömma, ett stort tack till de kommunala beredskapssamordnarna som 

ställde upp på intervjuerna – deras bidrag till denna uppsats var av stor vikt, och uppsatsen hade 

inte blivit densamma utan deras deltagande. 

Ett stort tack är därmed på sin plats till alla de som inspirerat och på något vis bidragit till denna 

slutprodukt. Tack! 

 

Johannes Molin 

29 maj 2014 

  



 

II 

 

Lista med förkortningar 

FRG = Frivilliga resursgruppen består av personer från diverse olika frivilligorganisationer. Där 

återfinns blandade kunskaper som kan utnyttjas av kommuner vid kris 

KBM = Krisberedskapsmyndigheten 

LEH = Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap 

MSB = Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

RSA = Risk- och sårbarhetsanalys 

SKL = Sveriges kommuner och landsting 
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Begreppsförklaring 

Kommunöverenskommelsen: 

Överenskommelsen förhandlas mellan MSB och SKL, och reglerar kommunernas ersättning för de 

arbete de gör i enlighet med LEH. Den senaste antogs förra året (2013), och är en justering från det 

avtal som slöts 2004. Därutöver preciseras även statens förväntningar på hur dessa uppgifter ska 

genomföras på den kommunala nivån, format i målbeskrivningar och riktlinjer för hur hela 

verksamheten ska bedrivas och hur ersättningen sedermera ska följas upp.1 

Risk- och sårbarhetsanalys och förmågebedömning: 

Risk- och sårbarhetsanalyser görs bland annat av kommuner, länsstyrelser och landsting, och syftar 

till att öka både medvetenhet och kunskap hos verksamhetsansvariga om de eventuella hot, risker 

och tänkbara sårbarheter som kan finnas inom respektive verksamhetsområde. Detta görs för att 

skapa ett underlag för den egna planeringen och det förebyggande arbetet.2 Kommunerna ska i sin 

RSA göra en bedömning av krishanteringsförmågan inom sitt geografiska område. Till denna 

bedömning inkluderas, förutom den kommunala verksamheten, även icke kommunal verksamhet 

inom det geografiska området.3 

Samhällsviktig verksamhet: 

Samhällsviktig verksamhet definieras som en rad komplexa verksamheter som delvis kan vara 

avgörande för samhällets fungerande. Vissa av dessa verksamheter tillhandahåller så pass viktiga 

samhällstjänster och produkter att ett bortfall i produktion eller bristande funktionalitet potentiellt 

kan riskera människors liv, och samhällets säkerhet. Exempel på sådana verksamheter kan vara; 

energiförsörjning, hälso- och sjukvård, livsmedelsförsörjning, transporter, eller tele/IT-

kommunikation.4  

                                                 
1 Sveriges kommuner och landsting (SKL) (2013-05-20). Nya steg för bättre krisberedskap, 

http://www.skl.se/press/nyheter_2/nyheter-2013/nya-steg-for-battre-krisberedskap, Hämtad 2014-03-10 och MSB 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) Överenskommelse om 

kommunernas krisberedskap. MSB 2012-5541, SKL 12/6159 
2 MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) (2011). Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser. 

MSB245. s. 15 
3 MSBFS 2010:6, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- 

och sårbarhetsanalyser. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
4 MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) (2009-09-29). Om samhällsviktig verksamhet. 

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Samhallsviktig-verksamhet/Om-samhallsviktig-verksamhet/, Hämtad 2014-

03-10 

http://www.skl.se/press/nyheter_2/nyheter-2013/nya-steg-for-battre-krisberedskap
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Samhallsviktig-verksamhet/Om-samhallsviktig-verksamhet/


 

IV 

 

Abstrakt 

Denna studie handlar om hur kommuner i Västerbottens län samverkar kring krisberedskap inom 

ramarna för det geografiska områdesansvaret, och hur det arbetet påverkas av både 

formaliseringsgrad och kommunstorlek (befolkningsmässigt, yta och befolkningstäthet). Ett 

speciellt fokus ligger på kommunernas lokala krishanteringsråd, samt till vilken grad samverkan 

överlag är formaliserad i kommunens arbete. Detta har studerats genom att se till en rad aspekter 

inom samverkansteorin, däribland hur strukturella faktorer och interdependens påverkar 

kommunernas samverkan, följt av huruvida detta påverkar aktörernas förtroende gentemot 

varandra. Därefter belyses vikten av gemensamma mål och värderingar i arbetet, samt graden av 

formalisering. Slutligen lyfts det fram hur de olika kommunala förutsättningarna kan påverka detta 

arbete. Den metod som använts för genomförandet är en intervjustudie med informanter från 

kommunerna, som även kantats av textanalytiska inslag. Informanterna tillfrågades en rad frågor 

utifrån de teman som utkristalliserade sig i teoriavsnittet. Empiri- och analysdelen lyfter därefter 

fram hur informanterna ser på respektive teoretisk utgångspunkt, och presenterar hur de idag 

arbetar, eller inte arbetar, med formalisering av sin samverkan. De slutsatser som kan dras från 

undersökningen är att de skilda kommunala förutsättningarna inte har en direkt påverkan på 

kommunernas samverkansarbete, samt formaliseringsgrad. Däremot finns vissa tendenser, bland 

annat att kommuner med lägre befolkning och ”god lokalkännedom” oftare använder sig av en 

lägre formaliseringsgrad i arbetet jämfört med de befolkningsmässigt större kommunerna. Dessa 

tendenser pekar däremot inte på några bakomliggande orsaker till varför vissa kommuner idag har 

lokala krishanteringsråd och inte andra – trots det lagkrav som finns. Det framgår dock tydligt att 

lagkraven är något skevt ställda, och passar inte de olikheter som Sveriges kommuner besitter. 

Därtill kan lagen anses vara något otydlig gällande vilka kommunen ska samverka med, och hur.  
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1. Inledning 

”Sedan en tid är samverkan det nya inneordet, ett ord som måste användas några gånger om 

dagen för att inte karriären i politik och förvaltning ska gå i stå.”5 

Under de senaste åren har begreppet samverkan utvecklats allt mer till något utav ett modeord, på 

sistone även till ett krav, och används idag flitigt även inom svensk krisberedskap.6 I mångt och 

mycket kan konceptet beskrivas som ett grundvillkor för de aktörer som arbetar inom 

samhällsskydd och beredskap.7 Samverkan kan sedan en tid tillbaka därmed inte ses som något 

valfritt för aktörer,8 utan det måste ses som en nödvändig arbetsform om man arbetar inom 

krisberedskap.  Denna utveckling kan delvis förstås utifrån dagens allt mer komplexa samhälle, där 

beroendeförhållandena ökar mellan samhällets alla aktörer. Då dessa sträcker sig över en rad 

administrativa och juridiska gränser; mellan myndigheter, näringsliv eller organisationer, har det 

skapat ett ökat behov av interorganisatorisk samverkan för att lösa uppkomna problem eller kriser.9 

Både landets kommuner, länsstyrelser och andra ansvariga myndigheter har enligt lagar och 

förordningar ett ansvar att samverka med varandra, både före, under och efter en kris.10 När dessa 

tillfällen uppstår visar sig samverkansbehovet som tydligast, då alla involverade aktörer måste 

arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål.11 

Under Krisberedskapsmyndighetens (KBM) tid påbörjades det att diskuteras om problematiken 

kring det geografiska områdesansvaret, främst gällande hur en effektiv samverkan ska bedrivas 

mellan kommunen själv och de övriga aktörer som anses nödvändiga ur ett 

krisberedskapspersketiv.12 Ett steg i detta är att konstruera kommunala krishanteringsråd, något 

                                                 
5 Hjern, Benny, Samverkan – inneord eller en utmaning för den svenska modellen, i Axelsson, Runo & Bihari 

Axelsson, Susanna (red.) (2007). Folkhälsa i samverkan mellan professioner, organisationer och samhällssektorer, 

Lund: Studentlitteratur. s. 33 
6 Lenjesson, Johan (2013). Från ord till handling – en vägledning för kommunens geografiska områdesansvar med 

utgångspunkt i risk- och sårbarhetsanalysen. Enheten för skydd och säkerhet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
7 Uhr, Christian. Samverkansbegreppet, i MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) (2011). Samverkan 

– för säkerhetsskull. MSB276. s. 11 
8 Danermark, Berth & Kullberg, Christian (1999). Samverkan: välfärdsstatens nya arbetsform. Lund: 

Studentlitteratur. ss. 9-10 
9 Uhr, Christian (2011). s. 13 
10 Lenjesson, Johan (2013). 
11 KBM (Krisberedskapsmyndigheten) (2007). Kommunens geografiska områdesansvar – krishanteringsrådets 

samordnande roll. Dnr. 0399/2007 
12 Ibid. 



 

2 

 

som det ställs krav på i den senaste kommunöverenskommelsen.13 Idag finns det både exempel på 

kommuner som endast har deltagare från den offentliga sektorn i sitt krishanteringsråd, det vill 

säga kommunala verksamheter, medan andra även har involverat en del privata aktörer från 

näringslivet.14 Därtill finns även de kommuner som idag står utan detta samverkansorgan, av 

diverse olika anledningar. Arbetet med det geografiska områdesansvaret är en process som har 

fortsatt under Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) regi de senaste åren. Där 

kunde det efter en undersökning konstateras att det fanns svårigheter i hur det praktiskt skulle 

genomföras gällande rekryterandet av representanter till lokala krishanteringsråd, eller andra 

former av samverkan på kommunal nivå. De referenskommunerna som frågades påpekade att vissa 

av de relevanta aktörerna istället bör samverka på regional nivå, inte lokal. Därtill ansåg 

kommunerna sin uppgift som något otydlig och teoretisk.15 

Som i det mesta här i livet finns det inte endast framgångssagor, och så är inte heller fallet gällande 

samverkan. Vissa av dessa samarbeten är gynnsamma och hanterar de svårigheter som uppstår, 

medan andra brister på en eller flera punkter.16 Flertalet utvärderingar av både övningar och 

inträffade kriser har påvisat brister gällande aktörernas förmåga att samverka, vilket ytterligare spär 

på denna diskussion och de problem som finns.17 Den brist som främst har påvisats är avsaknaden 

av tillräckliga förberedelser för samverkan mellan kommunerna och övriga aktörer inom 

kommunen, däribland privata aktörer.18 Men vilka bör ingå i samverkan om krisberedskap, och hur 

kan detta bedrivas på ett, för alla, gynnsamt vis? Därtill har denna problematik försvårats inom 

krisberedskap genom statens allt mindre roll som leverantör av bland annat energi, 

telekommunikation och finansiella tjänster, då privata företag har helt andra behov än de statliga – 

med mer vinstorienterade verksamheter. Detta har lett till ett gap mellan den statliga 

krisberedskapen och de privata aktörernas bristande vilja och intresse att ekonomiskt involvera sig 

                                                 
13 MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) (2012). 

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2012-5541, SKL 12/6159 
14 KBM (Krisberedskapsmyndigheten) (2008). Handbok i privat-offentlig samverkan inom området krisberedskap. 

Dnr. 1838/2008. s. 15 
15 MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) (2009). 

Kommunernas krisberedskap. Avstämning under uppbyggnadsperioden 2006-2009. MSB 2009-5563, SKL 09/1513 
16 Hillyard, Michael J. (2000). Public crisis management: how and why organizations work together to solve 

society's most threatening problems. San Jose, Calif.: Writers Club Press. s. ix 
17 Fors, Fredrik (2007). Regional samverkan inom krisberedskap. CRISMART/Krisberedskapsmyndigheten. s. 8 
18 Eriksson, Björn & Färm, Johan (2014-01-08). Stora brister i kommunernas krisberedskap.  Dagens Samhälle. 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/stora-brister-i-kommunernas-krisberedskap-7259, Hämtad 2014-05-08 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/stora-brister-i-kommunernas-krisberedskap-7259
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allt för mycket i detta, och därmed även försvårat för samverkan mellan dessa parter.19 Denna 

svårighet existerar i många utav landets kommuner, där de större företagen sällan eller aldrig 

engagerar sig lokalt. Trots lokala initiativ och försök så har sällan de större aktörerna involverat 

sig i lokala projekt eller samverkan, då de inte anser sig ha resurser för det.20 Detta visar på att 

kommunerna är mer beroende av att samarbeta än vad de privata företagen är. Generellt inom 

samverkansteorin har man dock visat att interdependens, det vill säga ett ömsesidigt beroende, är 

centralt för framgångsrik samverkan. Gällande graden av interdependens finns idag ingen tydlig 

skiljelinje mellan interdependens och dependens, och detta belyses överlag inte i litteraturen. 

Främst påpekas det endast att ömsesidigheten är större eller mindre. Begreppet är således 

understuderat, gällande hur det ömsesidiga beroendet formar sig och kommer till mellan parter med 

olika mycket makt, som exempelvis staten eller privata aktörer och kommunerna, i det här fallet.21 

Men om dessa aktörer, som i många fall bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens 

geografiska område, inte har intresse av att samverka på lokal nivå, vilka ska då kommunerna 

samverka med för att uppfylla de krav som ställs på dem att vara sammankallande för ett 

samverkansorgan? Den avgörande frågan i detta fall blir således; hur ska kommunerna kunna 

uppfylla sina åtaganden i enlighet med de lagkrav som ställs om att skapa lokala krishanteringsråd 

och i övrigt formalisera sin samverkan, om de övriga aktörerna inte vill eller har möjlighet att delta? 

Ytterligare en aspekt av intresse är i vilken grad denna samverkan bör vara formaliserad för att den 

ska anses framgångsrik? Inom samverkansteorin finns det dessutom ett antagande om att långlivad 

samverkan kräver en tydlig struktur och en hög grad av formalisering för att arbetet ska fortlöpa 

problemfritt.22 Måste samverkan därmed vara formaliserad, även om rätt aktörer inte finns 

närvarande? 

1.1 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt kommunerna arbetar med 

samverkan inom ramarna för det geografiska områdesansvaret och hur detta påverkas av 

                                                 
19 Andersson, Jan Joel. Privatoffentliga partnerskap inom krisberedskap och samhällssäkerhet, i Mörth, Ulrika & 

Sahlin, Kerstin (red.) (2006). Privatoffentliga partnerskap: styrning utan hierarkier och tvång? 1. uppl., Stockholm: 

SNS förlag. s. 147 
20 KBM (Krisberedskapsmyndigheten) (2005). Så vill vi utveckla krisberedskapen. Dnr. 0418/2005. s. 83 
21 Bengtsson, Marie (1999). Interorganisatorisk interdependens och stat-kommun relationer: vem är beroende av 

vem?. Kommunal ekonomi och politisk, Vol. 3, Nr. 2. ss. 57-82 
22 Emerson, Kirk, Nabatchi, Tina & Balogh, Stephen (2012). An Integrative Framework for Collaborative 

Governance. Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 22 No. 1. ss. 1-29 
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formaliseringsgrad och kommunstorlek (befolkningsmässigt, yta och befolkningstäthet). 

Ambitionen med uppsatsen är även att bidra till samverkansteorin när det gäller diskussionen kring 

interdependens och formalisering. 

1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar som kommer att besvaras i undersökningen är: 

 Vilka lagkrav finns det för kommunernas samverkan inom det geografiska 

områdesansvaret? 

 Hur framgångsrik är den kommunala samverkan, och hur kopplar det till de teoretiska 

faktorer som presenteras? 

 I vilken utsträckning är samverkan formaliserad i kommunerna, och påverkar det 

uppfattningarna kring hur framgångsrik den är? 

 Hur påverkar de olika kommunala förutsättningarna de tillvägagångssätt som kommunen 

valt gällande samverkan inom ramarna för det geografiska områdesansvaret? 

1.3 Avgränsningar 

Trots det faktum att denna undersökning i viss mån angränsar RSA-arbetet som kommunerna gör 

så kommer detta inte att behandlas nämnvärt. Kommunernas RSA är av vikt i det avseende att det 

är innehållet som eftersöks, ej hur de framställts eller övrigt arbete kring detta. Kommunernas 

generella arbete med Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) kommer inte de heller att beröras 

mer än ur ett samverkansperspektiv, samt inom ramarna för det geografiska områdesansvaret. 

Därutöver kommer ej länsstyrelsens roll gällande samverkan eller det geografiska områdesansvaret 

att beröras, då detta inte är målet med uppsatsen. Detta då den inriktar sig mot den kommunala 

nivån, där det faktiska arbetet bedrivs. Däremot fråntas inte vikten av detta i frågan som helhet då 

länsstyrelsen har en betydande roll i fråga om samverkan, men då varken utrymmet i denna uppsats 

eller dess fokus ämnar fokusera på länsstyrelsens roll så kommer det inte att behandlas. I övrigt 

kommer inte organisationsteoretiska eller andra sociala aspekter att beröras gällande samverkan, 

då det inte anses vara relevant för denna undersökning. Personella och sociala faktorer påverkar 

givetvis samverkan på alla nivåer och vore således intressant att undersöka vidare i andra 

sammanhang, så finns det ej utrymme för detta i denna undersökning. 
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1.4 Disposition 

Efter detta inledande kapitel följer ett kapitel med uppsatsens teoretiska genomgång, där teorier 

och begrepp kring samverkan främst belyses, samt kort om interdependens och dess innebörd, följt 

av olika kommunala skillnader och dess påverkan. Det tredje kapitlet fokuserar på metod och 

material, och innefattar en genomgång utav forskningsdesignen och de generella tillvägagångsättet 

för intervjuerna och textanalysen, och hur empirin sedermera analyseras. En generell genomgång 

över de använda källorna görs även, samt en tillhörande källkritisk diskussion. Därpå följer en 

kortare bakgrund av det svenska krishanteringssystemet, för att ge läsaren en tydlig bild över de 

förutsättningar som finns, för att skapa en bättre förståelse för undersökningens problematik. Sedan 

följer den empiriska genomgången samt analys av de genomförda intervjuerna, där de valda 

teoretiska aspekterna appliceras i analysen. Uppsatsen rundas slutligen av med slutsatser, samt 

några avslutande reflektioner kring resultatet av undersökningen. 

2. Samverkansteori, interdependens och kommunala förutsättningar 

De valda teorierna har som mål att skapa en tydligare förståelse för den problematik som tidigare 

förklarats, och att därigenom skapa en grund för en analys. Den viktigaste teoribildningen i denna 

uppsats kommer att kretsa kring samverkansteorier, och blir således där denna uppsats tar sitt 

teoretiska avstamp. Då det sällan finns en teori som passar perfekt in i den tänkta studien så har 

pusselbitar från ett antal olika inriktningar använts i denna undersökning, och därmed anpassats 

utifrån dess specifika förutsättningar och mål. Eftersom stora delar av den samverkan som inte 

bedrivs av kommunerna syftar till samverkan med icke-kommunala/privata aktörer så kommer ett 

relativt stort fokus att riktas mot teorier som berör privatoffentlig samverkan och den problematik 

som kan uppstå där. 

Mycket av den vetenskapliga diskussionen kring samverkan som fenomen kretsar kring aspekter 

som på ett eller annat vis påverkar ett samarbete, och huruvida det kan anses som framgångsrikt 

eller ej. Av den anledningen har jag valt att fokusera på fem olika faktorer som avgör om samverkan 

mellan aktörer blir framgångsrikt, och som är av stor relevans för just denna undersökning. Dessa 

är; strukturella faktorer, interdependens, förtroende, gemensamma mål och värderingar, och grad 

av formalisering. Slutligen kommer en mindre teoretisk del att handla om kommuners olika 

förutsättningar, beroende på både dess geografiska och dess befolkningsmässiga storlek. Detta då 

denna aspekt har en viktig roll vid jämförandet av kommunerna. Däremot kan bristen, eller 
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frånvarandet, av litteratur inom detta område påvisa en kunskapslucka, vilket gör ämnet än mer 

intressant att studera. Emerson och hans medförfattare påpekar även detta, att belysa vilka typer av 

samverkan som förekommer i vilken kontext, och med vilka förutsättningar. Därtill påpekar de att 

de faktorer som påverkar detta behöver identifieras, samt vilka som kan anses som viktiga för att 

en gynnsam samverkan ska bedrivas inom ett givet geografiskt område.23 På grund av denna 

kunskapslucka berörs dessa aspekter relativt kortfattat i jämförelse med samverkansteorin – dock 

har det en viktig betydelse. 

2.1 Samverkansteori 

Inledningsvis ska det påpekas att samverkan som begrepp inte enbart syftar till samverkan inom 

krisberedskap, utan används flitigt inom en rad olika verksamheter och områden. Av den 

anledningen är inte alla resonemang som berörs nedan hämtade från litteratur som enbart berör 

samverkan inom krisberedskap – däremot är det majoriteten av litteraturen. Vissa aspekter har 

hämtats från generell samverkansteori, men där de använda aspekterna varit av stor relevans för 

denna undersökning. Därav, sett till samverkansbegreppets breda användningsområde, kan delar 

av resultaten från denna undersökning vara intressanta för och överförbara till andra områden, då 

dessa till stor del är generaliserbara. Det som däremot är mer specifikt för samverkan inom 

krisberedskap är att det till stor del handlar om privatoffentlig samverkan, det vill säga samverkan 

mellan exempelvis en kommun och möjligtvis det lokala näringslivet eller andra aktörer. Detta 

förekommer givetvis likväl inom andra sektorer, och kan således delvis vara generaliserbart även 

där. Det finns också en tendens i samverkanslitteraturen att hantera samverkan som relativt 

isolerade lokala fenomen, medan det i allt högre grad innefattas i nationella reformer som i fallet 

med krisberedskap i Sverige. Frågorna förändras när man tittar på en landsomfattande 

samverkansreform jämfört med lokalt uppkommen samverkan, och eventuella skillnader i lokal 

kontext blir då viktiga. Samverkan har som bekant en mängd olika definitioner, som dessutom 

skiljer sig mellan vilken aktör som frågas och vilken del av samhället som frågan berör. Jag har 

valt att använda mig av en relativt generell definition; 

                                                 
23 Emerson, Kirk, m.fl, (2012). 
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”Samverkan […] definieras som en ömsesidig interaktion där aktörerna samlas kring ett 

gemensamt mål eller projekt.”24 

Ansell och Gash definierar samverkan, eller samverkansstyrning, utifrån följande kriterier, som 

även de kan vara nyttiga att ta i beaktning i denna studie, då dessa kriterier överensstämmer med 

andra aspekter som berörs senare i detta teoriavsnitt: 

1. Samverkansformen har initierats av en offentlig aktör eller institution, 

2. Deltagarna inkluderar även icke-statliga aktörer, 

3. Deltagarna är direkt involverade i beslutsfattandet, och agerar inte som konsulter, 

4. Samverkan är formellt organiserad, och möts regelbundet, 

5. Aktörernas målsättning är att ta gemensamma beslut.25 

För att en verksamhet ska vara produktiv krävs idag allt oftare ett samarbete med andra aktörer, 

alternativt mellan andra enheter inom den egna organisationen. Om detta samarbete ska fungera 

någorlunda smidigt kan inte den egna organisationens prioriteringar gällande regler, medel och mål 

ständigt komma först – då det sannolikt underminerar en framgångsrik samverkan. Från 

regeringens håll kan de inte ställa detaljerade krav på myndigheternas samverkan, utan endast 

generella direktiv, och ökade politiska krav på samverkan genererar oftast krav på ökade resurser 

från aktörerna. Detta har således resulterat i ett problem, då samverkan kostar mer än vad flera 

aktörer är villiga att budgetera för.26 

Hillyard presenterar fyra större kännetecken gällande nätverk och deras struktur – kännetecken 

som kan vara avgörande sett till hur framgångsrika dessa potentiellt kan vara. Dessa är: 

formalisering, komplexitet, centralisering, och intensitet. Formalisering syftar till den grad policys, 

regelverk och övriga fasta tillvägagångssätt styr arbetet i nätverket/samarbetet. Två indikatorer på 

formalisering kan vara användandet av kontrakt och fasta procedurer, gällande möten och så vidare, 

att sådant är dokumenterat. Komplexitet syftar till antalet olika element som är integrerat in i 

nätverket/samarbetet, och mängden resurser som involveras. Centralisering syftar till hur 

centraliserat beslutsfattandet är, samt hur både informationen och resurserna rör sig inom 

                                                 
24 Svedin, Lina M. Krispartnerskap: pressad privatoffentlig samverkan, i Mörth, Ulrika & Sahlin, Kerstin (red.) 

(2006). Privatoffentliga partnerskap: styrning utan hierarkier och tvång? 1. uppl., Stockholm: SNS förlag. s. 187 
25 Ansell, Chris, Gash, Alison (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public 

Administration and Research and Theory, Vol. 18, No. 4. ss. 543-571 
26 Hjern, Benny (2007). s. 41 
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nätverket/samarbetet. Intensitet avser volymen av resurser i omlopp i nätverket/samarbetet, i 

relation till antalet deltagande aktörer. Dessa kännetecken påverkar hur tydligt eller otydligt som 

ett samarbete uppfattas för både utomstående aktörer, som för de som verkar inom nätverket. Mer 

komplexitet och högre intensitet är därmed inte alltid bra för samarbetets tydlighet. Däremot 

behöver inte alltid ett centraliserat beslutsfattande eller väl formaliserat tillvägagångssätt lämpa sig 

bäst för hanterande utav kriser, utan en flexibilitet är oftast att föredra – förutsatt att aktörerna är 

medvetna om sina respektive roller.27
 

2.1.1 Strukturella faktorer 

Strukturella faktorer formar den miljö där aktörerna agerar; genom lagar, förordningar och andra 

regelverk inom och mellan dessa aktörer under en kris. Andra påverkansfaktorer kan vara mer 

situationsbundna, baserat på krisens speciella drag, som därmed påverkar aktörernas interaktion. 

Exempel på detta är hur många som påverkas, vilken typ av händelse som orsakar krisen, eventuell 

grad av osäkerhet gällande information, samt övriga osäkerhetsmoment för respektive aktör.28 Att 

diverse incitament existerar för själva deltagandet i ett nätverk/samarbete är därför av stor vikt. En 

brist på resurser kan därav vara en av de vanligaste anledningarna till varför ett samarbete uppför 

eller inte kommer igång – frånvarandet av detta incitament. Kostnaderna för att delta i ett 

nätverk/samarbete är för de flesta aktörer ett pris som överstiger de fördelar som utkommer av att 

delta. Det kan handla om kostnader kopplat till själva representationen, tid och arbetskraft, eller 

övrig expertis, som istället för att närvara på den egna arbetsplatsen är iväg på diverse möten då 

och då. Därav blir det speciellt viktigt att fördelarna med att delta åtminstone är jämlika med de 

upplevda kostnaderna.29 

Därtill går det att konstatera att samverkan ständigt styrs av diverse regelverk – främst 

aktörsspecifika regelverk. Förutom de regelverk som styr kommunernas och länsstyrelsernas 

agerande, så har exempelvis teleoperatörerna och kraftbolagen sina egna regelverk att ha i åtanke, 

och sätter därmed ramarna för hur de ska agera. Överensstämmer inte detta så kan samverkan 

försvåras, och dessa aktörer har inte alltid samma samverkanskrav på sig som exempelvis 

kommunerna. Dessa sätter oftast ramarna för hur den egna aktören ska agera, något som inte alltid 

samstämmer med vad ens samarbetspartners förväntar av en. Detta är även en aspekt som bör tas 

                                                 
27 Hillyard, Michael J. (2000). ss. 208-209 
28 Svedin, Lina M. (2006). ss. 189-190 
29 Hillyard, Michael J. (2000). ss. 121-125 
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upp och diskuteras så att alla aktörer är väl informerade.30 Fors studie tar delvis upp graden av 

formalisering i de regionala krishanteringsråden. Där kunde det konstateras att det finns ett par 

nationella lagar och förordningar, varav några tas upp i denna undersökning, som ställer vissa krav 

på formalisering på såväl regional som lokal nivå, men däremot lämnar detta utrymme för vissa 

egna tolkningar – något som visar sig i studien då de undersökta länens samverkan inte var 

formaliserad på samma vis. Problemet med detta är, enligt honom, att det inte går att styra eller 

bestämma över de andra aktörerna, och därmed inte tvinga dem att delta i samverkan, även om det 

så vore önskvärt.31 

Nedan följer en del om interdependens, det vill säga att alla aktörer som ingår i en samverkan av 

något slag mer eller mindre är beroende av varandra. Detta avsnitt ska hjälpa till med att belysa till 

vilken grad de olika aktörerna är beroende av varandra. I detta fall är det av relevans då 

kommunerna till stor del är beroende av andra aktörer när det gäller krisberedskap, både i ett 

förberedande syfte och väl under en kris. 

2.1.2 Interdependens 

I de flesta områden överlappar myndigheter och aktörers ansvarsområde, vilket gör att de ofta 

måste samarbeta kring vissa frågor, oftast när det handlar om att implementera policys eller lagar 

och förordningar. Det är inte alltid som en aktör har de nödvändiga resurserna för att implementera 

eller genomföra sina uppgifter – men bristen på resurser ökar viljan att samarbeta, och 

interdependens, eller ett ömsesidigt beroende, uppstår.32 Interdependens mellan två eller fler 

aktörer existerar därmed när en av aktörerna inte innehar kontrollen över alla de förutsättningar 

som krävs för att fullfölja en specifik uppgift, eller för att nå ett specifikt mål.33 Hillyard hävdar att 

aktörernas vilja till att lösa delade problem är en av de främsta anledningarna till varför 

interorganisatoriska nätverk och samarbeten bildas. Förutom att gemensamt lösa ett problem kan 

det även handla om att genom samarbete utöka de egna resurserna.34 Skulle en aktör ha alla 

                                                 
30 Danermark, Berth (2000). Samverkan - himmel eller helvete?: [en bok om den svåra konsten att samverka], 

Stockholm: Gothia. ss. 41-42 
31 Fors, Fredrik (2007). ss. 47-54 
32 Lundin, Martin (2007). Explaining Cooperation: How Resource Interdependence, Goal Congruence, and Trust 

Affect Joint Actions in Policy Implementation. Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 17, No. 

4. ss. 651-672 
33 Pfeffer, Jeffrey & Salancik, Gerald R. (2003). The External Control of Organizations: A Resource Dependence 

Perspective. Stanford, California: Stanford University Press. s. 40 
34 Hillyard, Michael J. (2000). ss. 39-43 
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nödvändiga resurser så att de inte behöver samarbeta med andra för att klara sig, så skulle denna 

interaktion sannolikt inte uppstå. Detta eftersom samarbeten överlag oftast är komplicerade och 

kostsamma, samt att aktören tappar självständighet, något som sällan är önskvärt – att förlita sig 

för mycket på andra aktörer. Skulle däremot ett ömsesidigt beroende uppstå, och aktörerna således 

behöver varandra gällande en fråga, så kommer sannolikt ett samarbete att inledas. Vanligtvis 

handlar det inte om ett utbyte av finansiella resurser, utan främst om personella resurser, 

information, kunskap, och mycket mer, som ger upphov till ett ömsesidigt beroende.35 Förståeligt 

nog så är interdependens därmed inte alltid symmetrisk eller balanserad.36 Detta illustreras 

tydligare i figuren nedan, där hela skalan är presenterad. 

 

Figur 1: Grad av interdependens (Bengtsson, Marie (1999). Interorganisatorisk interdependens och stat-kommun relationer: vem 

är beroende av vem?. Kommunal ekonomi och politisk, Vol. 3, Nr. 2. ss. 57-82) 

Däremot behöver denna interaktion inom krisberedskap sällan eller aldrig vara ömsesidig, utan i 

en krissituation så är det oftast en av aktörerna, vare sig det gäller en offentlig eller privat aktör, 

som har större kontroll eller mer ansvar än den andra. Dock är denna aktör vanligtvis beroende av 

sin motpart på ett eller annat vis, främst gällande resurser, expertis eller liknande.37 Hjern använder 

en i detta fall kompletterande förklaring, där han beskriver samverkan som accepterandet av andra 

specialisters kompetens, oavsett område, och deras förmåga att organisera sig professionellt för att 

främja medborgarnas behov.38 Som tidigare nämnts så har utvecklingen gått mot allt mer 

interaktioner mellan privata och offentliga aktörer, och det ökade beroendeförhållandet kräver allt 

mer samverkan mellan dessa. Detta är en så kallad nödvändig interaktion, då en kris iscensätter 

den samverkan som under normala förhållanden oftast inte märks av.39 

                                                 
35 Lundin, Martin (2007). 
36 Pfeffer, Jeffrey & Salancik, Gerald R. (2003). ss. 40-41 
37 Svedin, Lina M. (2006). s. 187 
38 Hjern, Benny (2007). s. 37 
39 Svedin, Lina M. (2006). s. 187 
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2.1.3 Förtroende 

För att komma runt förtroendeproblematiken krävs det delvis att det sker viss problemlösning på 

kontinuerlig basis inom gruppen, främst under normala förutsättningar. Enligt Svedin ska detta 

generera en typ av uppskattning och ökat förtroende för varandra, samt att det främjar gruppens 

förmåga att under en kris hantera de svårigheter som kan uppstå. Genom detta är gruppen således 

inte ovan att diskutera frågor, då den upprepade interaktionen i det förebyggande skedet har skapat 

ett ökat förtroende sinsemellan – vilket sedermera ska gynna den samverkan som behöver bedrivas 

under en kris. Detta kan konkretiseras genom att möten sker på en kontinuerlig basis, och att 

relevanta frågor belyses.40 Därtill finns andra svårigheter att belysa, bland annat gällande makt och 

styrning av samarbetet. Mörth påvisar tre faktorer som påverkar detta; hur samarbetet är 

organiserat, om det existerar en tillit och ömsesidigt förtroende mellan de involverade aktörerna, 

och om det finns skilda förväntningar på både varandra och vad samarbetet ska resultera i. En viktig 

del i förtroendebyggandet handlar om uppfattningen av de regler som kretsar kring samarbetet, och 

vikten att dessa förstås av alla parter.41 Detta berörs närmare i ett senare skede. Generellt kan det 

sägas att ett förtroende byggs upp över tid i ett samarbete, då parterna succesivt lär känna varandra 

och hur arbetet bäst ska bedrivas. Ett stärkt förtroende mellan aktörerna stabiliserar arbetet, och 

kan även gynna kunskapsutbyten och vidareutveckling av arbetet.42 Ett ömsesidigt förtroende 

aktörerna emellan är inte alltid något som behöver jobbas på när väl en samverkan har startat, utan 

ibland kan även ett bristande förtroende mellan olika parter vara startskottet för ett samarbete, för 

att därigenom i längden skapa något bättre.43 

2.1.4 Gemensamma mål och värderingar 

Hillyard presenterar i sin bok Public Crisis Management en rad principer, där han identifierar 

nödvändiga ”ingredienser” för både formandet och bibehållandet av samarbeten likt de som 

beskrivits tidigare. De principer han nämner är; gemensamma syften och mål, auktoritet, 

incitament, kultur, samt struktur. Utifrån dessa fem är det fyra som anses vara relevanta för denna 

undersökning, och kultur kommer inte att beröras nedan, alternativt att de diskuterats kortfattat på 

                                                 
40 Svedin, Lina M. (2007). Från Ledning och Samverkan till Samverkansledning. Karlstad: Räddningsverket 
41 Mörth, Ulrika.  Slutsatser och diskussion, i Mörth, Ulrika & Sahlin, Kerstin (red.) (2006). Privatoffentliga 

partnerskap: styrning utan hierarkier och tvång? 1. uppl., Stockholm: SNS förlag. ss. 279-281 
42 Emerson, Kirk, m.fl, (2012). 
43

 Ansell, Chris, Gash, Alison (2008). 
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annat håll i den teoretiska genomgången.44 Kultur har valts bort då de främst fokuserar på 

personella och organisatoriska faktorer, faktorer som ej är av stor vikt i denna undersökning då den 

mer fokuserar på kontextuella faktorer. Hillyard menar att förekomsten av ett gemensamt mål för 

ett nätverk/samarbete är kritiskt för dess framgång, men att även separata mål för de deltagande 

aktörerna är av stor vikt, då detta fastställer vad som kan förväntas av respektive aktör. Därtill lyfter 

Hillyard fram en viktig faktor som de deltagande aktörerna måste vara medvetna om – de egna 

intresset och förmånerna med att delta i ett samarbete. Utan en egen vinning finns det sällan en 

orsak för vissa aktörer att delta.45 

Gällande privatoffentliga partnerskap så finns det vissa aspekter som är bärande för en lyckad 

utgång på den gemensamma samverkan. Svedin nämner frånvarandet eller bristen av gemensamma 

mål eller värderingar som avgörande faktorer i en krissituation. Finns det tydliga brister på den 

nivån så är risken även stor att det går ut över den gemensamma samverkan, vare sig det handlar 

om formella eller informella relationer mellan privata och offentliga aktörer. Att skapa och komma 

överens om gemensamma mål och värderingar är givetvis inte alltid lätt, utan kompromisser kan 

behöva göras kring vissa av dessa. Däremot ska eventuella kompromisser inte underminera 

betydelsen och förankringen av målen och värderingarna, utan de bör accepteras och respekteras 

till fullo av alla involverade.46 

Förutom detta så kan det uppstå konkurrens kring synen på hur ett problem ska lösas inom en 

grupp, och en bidragande orsak till varför en konkurrens har uppstått, är att aktörerna sannolikt inte 

har samma syn på problemet. Detta då det kommer från olika håll; någon från näringslivet vill 

prioritera vissa aspekter medan en offentligt anställd prioriterar andra. Därtill innebär deras 

bakgrund att deras grundsyn på samverkan eller övriga områden inte överensstämmer med 

resterande aktörer – vilket kan försvåra situationen. Av den anledningen finns det en stor nytta i att 

i ett tidigt skede klargöra allas synsätt och utgångspunkter, samt vad som ska gälla för just denna 

samverkan. Detta kan således främja samarbetet och skapa ett större förtroende och förståelse 

aktörerna emellan. Genom att belysa alla deltagande aktörernas olika syn på bland annat 

                                                 
44 Hillyard, Michael J. (2000). s. xi 
45 Ibid. ss. 39-43 
46 Svedin, Lina M. (2006). s. 187 
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problemlösning skapas en lärandeprocess, där gemensamma mål och värderingar är 

slutprodukten.47 

2.1.5 Grad av formalisering 

Samverkan mellan en privat och en offentlig aktör kan ta flera olika former och skepnader. Graden 

av formalisering gällande samverkan kan skilja sig markant från fall till fall, samt vilket ansvar 

som respektive aktör tar, beroende på krisens utformning. Därutöver kan även en skillnad ses i hur 

tätt aktörerna samarbetar, vare sig det gäller i ett förebyggande syfte som i skarpt läge.48 Det finns, 

enligt Mörth, fyra olika dimensioner av dessa samarbeten, där de skiljer sig i avseendena 

tidsbegränsat/icke-tidsbegränsat och formellt/informellt. Ett samarbete mellan två aktörer kan 

således vara mer eller mindre formellt, och mer eller mindre tidsbegränsade. Beträffande den första 

dimensionen så avser det om samarbetet har någon bestämd tidsperiod, eller om ingen specifik 

tidsram har satts. Gällande den andra dimensionen så avser det hur organiserat och strukturerat 

samarbetet är.49 Dessa fyra alternativa samarbetet blir därmed följande: 

1. Tidsbegränsade och formella: Är generellt projektorienterade av karaktär, där olika avtal 

oftast är vanliga. 

2. Tidsbegränsade men informellt organiserade: Dessa saknar en formell organisering, 

men har likväl en deadline. 

3. Icke-tidsbegränsade och formella: Ett av de vanligare alternativen, där strukturen och 

organiseringen av samarbetet är tydlig, men helt utan definierad tidsbegränsning. Däremot 

kan tidsbegränsningar finnas kring andra aspekter; däribland gällande finansiering eller 

delprojekt. 

4. Icke-tidsbegränsade men informella: Detta alternativ kan främst efterliknas vid 

nätverksrelationer, och har väldigt lösa strukturer.50 

Denna indelning hjälper oss att förstå några av de beståndsdelar som formar en samverkan mellan 

olika parter, och hur ett sådant samarbete kan vara formaliserat eller inte, utifrån de olika 

dimensionerna som presenteras. Även om detta ger en enkel bild över de typer av samarbeten och 

partnerskap som kan bedrivas så är det inte så enkelt. Flertalet av dessa är dynamiska och förändras 

                                                 
47 Danermark, Berth (2000). ss. 27-28 
48 Svedin, Lina M. (2006). s. 188 
49 Mörth, Ulrika (2006). s. 273 
50 Ibid. ss. 273-276 
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ständigt över tid, varpå det blir svårt att placera in ett samarbete under en specifik kategori. En 

ökad medvetenhet om samhällets kriser resulterar, enligt Mörth, oftast i att samverkan mellan 

aktörer blir mer organiserade och formaliserade.51 

Beträffande graden av formalisering när det kommer till samverkan beror det främst på aktörernas 

olika positioner inom den utsatta sektorn, oberoende om samarbetet är formaliserat eller mer 

informellt. Svedin hävdar att om den offentliga aktören har nära till en monopolposition så kommer 

samarbetet med en privat aktör sannolikt vara formaliserad, då genom reglering. Om det är mer 

jämlikt inom en viss sektor kan däremot bägge varianterna förekomma. Tredje exemplet är om 

sektorn är väldigt avreglerad – då har den privata aktören en allt större roll och mer mandat. I ett 

sådant fall, menar Svedin, kommer samverkan främst att vara informell. Att den offentliga aktören, 

kommunen, har nära till en monopolposition kan visa sig genom att majoriteten av den 

samhällsviktiga verksamheten bedrivs inom kommunens regi. Motsatta exemplet, om stora delar 

av den samhällsviktiga verksamheten är avreglerad och kontrolleras av privata aktörer, har dessa 

sannolikt större makt och kan således prioritera bort samverkan med kommunen om de så vill, 

alternativt bedriva en informell samverkan på deras villkor.52 

Fors studie av tre län (Dalarna, Jönköping och Kalmar) och deras regionala råd visade att diverse 

styrdokument eller övriga skriftliga överenskommelser existerade i alla tre länen – dock något 

begränsade. I övrigt kunde inte mycket finnas, förutom denna enstaka överenskommelse med 

underskrifter från aktörernas beslutsfattare. Fors påpekar att den lilla formalisering som fanns, i 

form av styrdokument eller liknande, främst var ett sätt att beskriva den samverkan som redan 

skedde i praktiken, istället för att beskriva hur denna samverkan var formaliserad. Därefter påpekas 

det att fokus främst har legat på planering, övningsverksamhet och övriga processer, och en 

formalisering av detta har således uteblivit. Detta då en sådan process tar tid från den övriga 

verksamheten, och att avtal och styrdokument spelar mindre avgörande roll än aktörernas eget 

engagemang. Nackdelen med detta, som Fors påpekar, är att den begränsade dokumentationen 

resulterar i en mindre insyn i det arbete som bedrivs, och försvårar vid eventuellt 

ansvarsutkrävande.53 

                                                 
51 Mörth, Ulrika (2006). ss. 273-278 
52 Svedin, Lina M. (2006). s. 188 
53 Fors, Fredrik (2007). ss. 47-54 
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I Räddningsverkets rapport Från ledning och samverkan till samverkansledning av Svedin 

förklarar hon att Sverige, av tradition, har som vana att främst arbeta med tillfälliga och nytillsatta 

konstellationer för samverkan – skapade för en specifik kris. Detta medför enligt henne en rad 

svårigheter, då det kan uppstå utmaningar gällande ansvarsområden, regler, eller vart 

beslutsfattandet ska ligga – faktorer som generellt kan undvikas vid mer etablerade och fasta 

konstellationer. Mer ad hoc-baserad problemlösning försenar potentiellt arbetet betänkligt vid dess 

uppstart. De eventuella problem som nämnts gällande vad en ad hoc-orienterad samverkan kan 

leda till undviks vanligtvis i mer etablerade former. Däremot har dessa, mer etablerade och 

institutionaliserade, andra nackdelar att ta i beaktning. Svedin pekar på bevakandet av 

egenintressen gentemot andra organisationer och deltagande aktörer som en av de främsta 

nackdelarna med mer etablerade samverkansformer. De egna intressena kan därmed komma att 

påverka den totala utgången. Därmed kan vi se att möjligheten att omforma och situationsanpassa 

en etablerad och institutionaliserad grupps tillvägagångssätt gällande specifika förutsättningar är 

mer begränsad – till skillnad från de ad hoc-orienterade. Svedins slutsats gällande detta är att den 

bästa organisationsformen inte alltid är uppenbar vid första ansträngningen, utan det bör alltid 

finnas möjlighet att både utvärdera, förändra och förbättra den valda organisationsformen. Detta, i 

kombination med ett tydligt och uttalat mål inom samarbetet, är vad Svedin anser vara mest 

gynnsamt för att samverkan ska vara framgångsrik.54 

Som ett tillägg till denna diskussion kan det nämnas att Ansell och Gash menar att etablerade 

former inte alltid lämpar sig bäst för snabb problemlösning, då förtroendet som behöver byggas 

upp för att arbetet ska vara gynnsamt inte sker över en natt. Däremot ser de att när väl detta har 

uppnåtts så finns tydliga fördelar med formaliserad samverkan, som då kan vara mer effektiv och 

spara både tid och energi i det långa loppet – i motsats till de mer ad hoc-baserade.55 Även 

Danermark och Kullberg diskuterar problematiken gällande formulerandet av målsättningar för 

den samverkan som ska bedrivas, som en av de viktigaste aspekterna för framgångsrikt samarbete. 

Är denna målsättning för vagt formulerad finns en risk att det inte går att sätta konkreta mål för 

arbetet – vilket försvårar den verksamhet som ska bedrivas.56 

                                                 
54 Svedin, Lina M. (2007). 
55 Ansell, Chris, Gash, Alison (2008). 
56 Danermark, Berth & Kullberg, Christian (1999). ss. 54-55 
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En närliggande aspekt till detta är att formaliserade nätverk bestående av olika aktörer inte behöver 

ha specifika personer som ständigt närvarar. Detta är även en sak som kan vara formaliserad eller 

inte – huruvida personerna ska vara utbytbara i nätverket. Vissa aktörer kan exempelvis på förhand 

utsett en reserv till den ordinarie, för att lättare kunna täcka upp vid behov. Eftersom det oftast 

handlar om organisationsnätverk, istället för personnätverk, så ska representanterna från respektive 

aktör kunna bytas ut, menar Gustavsen och Hofmaier. Fördelen med detta är att trots att en specifik 

person byts ut så kan fortfarande en kontinuitet upprätthållas – givet att den nyinsatte är uppdaterad 

och informerad på ett fullgott vis.57 

2.2 Kommunala förutsättningar 

Den danska Strukturkommissionens beräknande av den optimala kommunstorleken kan vara 

intressant ur ett jämförande perspektiv. De kom fram till att de optimala invånarantalet var minst 

34,000. De såg nackdelar i att vara en befolkningsmässigt mindre kommun, då detta var 

kostnadsineffektivt, men även svårigheter med större invånarantal. Mindre kommuner i 

glesbygdsområden tilläts fortsätta utan sammanslagning, förutsatt att de ingick driftssällskap med 

omkringliggande kommuner, för att därmed vara mer kostnadseffektiva.58 Ett traditionellt 

argument gällande små kommuner är att de generellt har varit mer homogena, vilket kan underlätta 

vid beslutsfattande och liknande. De större kommunernas fördel är således att de beslutsfattande 

enheterna blir större, vilket författarna anser vara mer effektivt, och mer arbete kan göras.59 

En given sak när vi pratar om krishantering är att små och stora kommuner både har olika 

förutsättningar och olika utmaningar. I Kjellströms rapport Styrning och uppföljning av de 

kommunala beredskapsförberedelserna uppmärksammar han kortfattat vilka olika förutsättningar 

som små respektive stora kommuner har gällande kriser och krisberedskap. Ett inledande 

resonemang berör den mängd resurser som respektive kommun har tillgång till, där antagandet görs 

att större kommuner har större tillgångar, och därmed kan anses vara mindre sårbara. Detta gäller 

inte enbart de materiella resurserna, utan även de personella – vilket gör att mindre kommuner även 

är mer sårbara där. Detta reducerar uthållighetsförmågan i de mindre kommunerna, vilket gör att 

                                                 
57 Gustavsen, Bjørn & Hofmaier, Bernd (1997). Nätverk som utvecklingsstrategi, 1. uppl., Stockholm: SNS förlag. 

ss. 9-10 
58 Dahlberg, Mats, Mörk, Eva & Ågren, Hanna (2005). Har kommunens storlek någon betydelse för den lokala 

demokratin?. Nationalekonomiska föreningen, ekonomisk debatt, Nr. 5, årgång 33. 

http://www.nationalekonomi.se/filer/pdf/33-5-mdemha.pdf 
59 Ibid. 

http://www.nationalekonomi.se/filer/pdf/33-5-mdemha.pdf
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krissituationer potentiellt kan förvärras på kortare tid än i en större kommun där dessa resurser 

sannolikt är större, varvid uthållighetsförmågan förlängs.60 Däremot medför större kommuner en 

annan riskfaktor i och med deras högre invånartal, nämligen desto komplexare och invecklade 

samhällsstrukturer. Detta leder till att de löper större risk för att drabbas av allt fler och allvarligare 

störningar – vilket innebär en stor svaghet jämfört med de mindre kommunerna. Hur en kommun 

hanterar en kris behöver däremot inte avgöras utifrån enbart dess storlek och invånarantal, då detta 

vanligtvis inte har någon märkbar betydelse för hur ofta kommunens krisledningsgrupp 

sammankallas för att hantera en kris.61 Det finns tillsynes både för- och nackdelar med att bo och 

leva i en större respektive mindre kommun, vilket Kjellström påvisar i detta resonemang. 

2.3 Operationalisering 

Som en del av operationaliseringen kommer en rad begrepp att tas ut från det teoretiska ramverket, 

för att preciseras och operationaliseras. Detta då begreppen senare i analysen lättare ska kunna 

appliceras och användas. De begrepp som operationaliseras bör därför kunna identifieras i det 

empiriska materialet.62 Operationaliseringen kan därmed ses som ett sätt att göra det empiriska 

materialet, och begreppen, mätbara.63 Operationaliseringen av de begrepp som valts är av stor vikt 

då detta sedermera visar sig i resultaten, hur de framkommit samt hur säkra vi kan vara på att de 

stämmer.64 De begrepp som operationaliseras följer samma grupperingar och termer som återfinns 

i teoriavsnittets underrubriker. Dessa termer kommer därmed eftersökas i informanternas svar, och 

vidare analyseras. 

Operationalisering av begreppet samverkan kommer att syfta på den dialog eller det samarbete 

som på något vis sker mellan, i detta fall kommunerna, och självständiga och fristående aktörer 

utanför den kommunala sfären. Detta är i detta fall av betydelse, att samverkansformen har 

initierats av en offentlig aktör, samt att icke-statliga aktörer på ett eller annat vis deltar och är 

involverade i eventuellt beslutsfattande. Samverkan kommer även i detta fall att kretsa kring de 

                                                 
60 Kjellström, Freddy (2002). Styrning och uppföljning av de kommunala beredskapsförberedelserna – En studie av 

Värmlands län och Dalarnas län, Arbetsrapport juni 2002:2. Karlstad: Karlstads universitet. s. 19 
61 Ibid. 
62 Bjereld, Ulf, Demker, Marie & Hinnfors, Jonas (2009). Varför vetenskap?: om vikten av problem och teori i 

forskningsprocessen. 3., [omarb.]. uppl., Studentlitteratur: Lund. s. 111-112 
63 Torell, Jan & Svensson, Torsten (2007). Vad är en teori?, Utdrag ur ”Att fråga och att svara: Samhällsvetenskaplig 

metod”, Malmö: Liber, 43-53 
64 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.) (2012). Metodpraktikan: konsten 

att studera samhälle, individ och marknad. 4., [rev.] uppl. Stockholm: Norstedts juridik. s. 55 
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former av samverkan som har initierats av en offentlig aktör, i detta fall främst av en kommun. 

Därtill kommer det även att vara av betydelse att de deltagande aktörerna verkligen träffas, på en 

någorlunda kontinuerlig basis. Det som kommer att tolkas som samverkan är således tecken på 

detta, att kommunerna deltar i olika samarbeten eller nätverk kring specifika frågor, och att dessa 

samlas kring detta någorlunda kontinuerligt. I slutändan kommer det att handla om huruvida 

samverkan kan betecknas, eller ses, som framgångsrik eller ej, beroende på de övriga faktorerna 

som berörs kring samverkan. Detta kan handla om effektivt förebyggande arbete, eller god 

kommunikation före, under och efter en kris – aspekter likt detta som tyder på att den samverkan 

som har bedrivits gett effekt på samhällets förmåga att hantera kriser och extraordinära händelser. 

Av den anledningen kommer tecken som beskriver hur kommunernas samverkan fungerar att 

eftersökas. 

Strukturella faktorer kommer i detta avseende att syfta till de regler och lagar som på ett eller 

annat sätt påverkar den samverkan som bedrivs, eller potentiellt vill bedrivas, i en kommun. Detta 

kan även innefatta de regler och lagar som styr de övriga berörda aktörerna som kommunen 

samverkar eller vill samverka med, och huruvida deras deltagande påverkas av strukturella faktorer 

likt dessa. Därtill kan även strukturella faktorer innefatta kommunala faktorer, så som tröghet i 

beslutsfattandet, bristande intresse för frågorna, lägre budget än önskat, samt liknande faktorer.  

Tecken på interdependens kommer främst vara inriktat mot de ömsesidiga beroende som de valda 

kommunerna kan tänkas ha gentemot andra aktörer, både andra kommuner och myndigheter, men 

även aktörer som påverkar deras omgivning på andra vis. Till detta kan ett ömsesidigt beroende 

kring resurser finnas, och att aktörer därmed samverkar kring detta. Det kan även handla om 

dependens, det vill säga att en aktör är helt beroende utav den andra aktören, som å andra sidan 

inte alls har samma beroende av den första aktören. Exempel på detta kan vara teleoperatörerna 

och kommunerna, där kommunerna kan ses som beroende av teleoperatörerna och deras arbete, 

medan det motsatta beroendet inte existerar på samma vis. 

Förtroende avspeglar sig främst i den uppfattning som de kommunala beredskapssamordnarna 

uttrycker vid intervjutillfället, och huruvida de anser att ett förtroende finns mellan de deltagande 

aktörerna. En sådan fråga är givetvis svår att svara på fullt ut, och det blir därmed främst en 

uppskattning. Uppskattningen kan grunda sig i tidigare observationer från kommunen, där övriga 
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aktörer kan ha uttryckt antingen sitt missnöje eller ett gott förtroende för kommunens arbete. Likaså 

gäller även för kommunens förtroende gentemot andra aktörer. 

När tecken på gemensamma mål och värderingar eftersöks i det empiriska materialet kommer 

exempel som tyder på detta att eftersökas, exempelvis om informanterna säger att de inom 

samverkansnätverket årligen sätter nya mål för verksamheten, eller har ett gemensamt syfte. Detta, 

samt liknande tecken som tyder på samma sak, är vad som kommer att tittas på. Det kan även 

framkomma hur dessa mål, värderingar eller syften har skapats, och om de har delgetts till samtliga 

aktörer. Huruvida dessa har utvecklats genom ett samförstånd mellan de deltagande aktörerna är 

även av intresse, då samförstånd indikerar en större enighet inom gruppen. 

När tecken på kommunernas grad av formalisering inom samverkan eftersökes, kommer begrepp 

som styrdokument eller skriftliga överenskommelser vara i fokus. Därtill är det relevant om 

kommunen har ett lokalt krisberedskapsråd eller inte, då detta ses som ett tecken på en formaliserad 

samverkan. Andra exempel på en formaliserad samverkan kan vara aktivitetsplaner eller 

verksamhetsplaner, som på så vis indikerar vad för typ av arbete som bedrivs. Innehållet i 

styrdokumenten bör exempelvis reglera vilka som deltar i samverkansnätverket, hur ofta möten ska 

hållas, eller vilken deltagande aktör som har den sammanhållande funktionen, hur länge samarbetet 

ska pågå, samt övriga aspekter som på något vis reglerar verksamheten som bedrivs. Tecken på om 

ett samarbete kan kallas för ett personnätverk eller ett organisationsnätverk kan vara att det 

uttrycks att personerna som deltar i nätverket, från respektive aktör, är utbytbara vid exempelvis 

sjukdom eller annan frånvaro – eller vice versa, att en persons frånvaro inte går att ersätta, då ingen 

annan från samma aktör är insatt i frågorna på samma vis. Detta kan visa sig genom att de 

deltagande aktörerna i ett samverkansnätverk på förhand har utsett individer som kan agera som 

deras ersättare, det vill säga att en aktör exempelvis kan ha två personer involverade i nätverket. 

Skulle ett nätverk ha planerat för eventuella ersättare eller reserver kan det förklaras som ett 

organisationsnätverk, då samverkan inte hänger på enskilda individer, utan representanter från en 

organisation. Motsatsen, om en aktör är helt beroende av en individ och således inte kan ersätta 

denne, så handlar det istället om ett personnätverk. 

Gällande kommunala förutsättningar så kommer det att tittas på huruvida kommunen har en 

större eller mindre befolkning, hur stor kommunens yta är, samt dess befolkningstäthet. Detta 

hämtas delvis från de rent statistiska värdena som återfinns i bilaga 2, samt delvis från bilaga 3 där 
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kommunerna klassificeras in i olika grupperingar. Sett till Sveriges kommuner och landstings 

(SKL) indelning kan det följaktligen vara relevant att påpeka att vissa kommuner möjligen har en 

viss samverkan på grund av dess närhet till andra kommuner eller större städer, alternativt andra 

förklaringsfaktorer utifrån kommungruppsindelningen. Denna information kommer därefter att 

appliceras på de förutsättningar som beskrivs ovan, gällande kommunala förutsättningar. De 

befolkningsmässigt större kommunerna kommer därav antas ha bättre förutsättningar gällande 

både materiella och personella resurser, jämfört med de befolkningsmässigt mindre kommunerna. 

3. Metod och material 

Detta avsnitt av uppsatsen behandlar de olika tillvägagångssätt som använts för uppsatsens 

genomförande och utformning, dess empiriinsamling, samt analysmetod. Därutöver kommer alla 

de val som gjorts att löpande motiveras och kortfattat diskuteras, för att därigenom skapa en så 

transparent process som möjligt. En källkritisk diskussion kommer slutligen även att föras. 

Löpande genom texten kommer motiveringar och mindre diskussioner att föras kring de val som 

gjorts så att läsaren får en bättre förståelse av hur det har resonerats kring vissa aspekter. 

3.1 Forskningsdesign 

Den forskningsdesign som valts till denna studie är en empirisk kvalitativ fåfallsstudie, med 

jämförande karaktär.65 Denna design har valts eftersom det är ett fåtal fall som studeras och jämförs 

med syftet att belysa eventuella skillnader och likheter gällande kommunernas samverkan. Därtill 

har studien en induktiv ansats, då problemformuleringen kretsar kring vissa observationer ur 

verkligheten.66 En användbar definition av vad som är signifikativt för en fallstudie är att den ämnar 

att undersöka en specifik företeelse i den miljö eller kontext som den vanligtvis verkar i. Det som 

granskas i en fallstudie är generellt en grupp, organisation eller en händelse, där det slutgiltiga 

målet är att förklara och förstå den presenterade problematiken.67 

Studien kan även klassificeras som en teorikonsumerande studie, med ett enskilt fenomen som 

utgångspunkt, men belyst genom att titta på fler än ett fall av detta. Typexemplet av en 

teorikonsumerande studie är att ett enskilt fall står i centrum, och ska med hjälp av teorier och 

                                                 
65 Esaiasson, Peter m.fl, (2012). s. 101 
66 Torell, Jan & Svensson, Torsten (2007). 
67 Backman, Jarl (2008). Rapporter och uppsatser. 2., uppdaterade [och utök.]. uppl. Lund: Studentlitteratur AB. s. 

55 
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förklaringsfaktorer kunna förklara vad och varför något hände. En teorikonsumerande skiljer sig 

därigenom från den teoriprövande, där valet av vilken teori som materialet ska granskas utifrån har 

en betydligt större vikt. I en teorikonsumerande studie har därmed teorin en mer sekundär roll, och 

föremålet för studien en mer primär. Vidare kommer studien vara förklarande av karaktär, det vill 

säga att ett svar på en viss problematik eftersökes, i detta fall kommunstorlek och deras grad av 

formalisering gällande samverkan.68 

3.1.1 Val av fall 

I ett större perspektiv kan Västerbottens län representera flertalet av de olika kommunala 

förutsättningar som finns i Sveriges som helhet – med allt från glesbygdskommuner till större 

städer. Främst kan likheterna ses i jämförelse med de övriga länen i norra Sverige, där liknande 

förutsättningar råder på flera håll.69 Västerbottens län och dess kommuner blir således ett typfall, 

där jämförelser kan dras till övriga delar av norra Sverige, och övriga kommuner i Sverige med 

liknande förutsättningar. 

Gällande valet av de som skulle bli intervjuade diskuterades detta i samspråk med Sara Moberg på 

Länsstyrelsen Västerbotten, som gav sina rekommendationer på vilka kommuner hon ansåg vore 

relevanta kandidater. Urvalet grundades till viss del utifrån vilka av kommunerna som kunde tänkas 

utgöra intressanta exempel att undersöka, av olika anledningar. Målet med urvalet var att få en så 

bred blandning som möjligt.  Därmed föreslogs både kommuner med etablerade råd, samt de som 

antingen är i en uppstartsfas, eller är helt utan i dagsläget. Idag har sex av Västerbottens läns 15 

kommuner ett krishanteringsråd, dessa är: Bjurholm, Skellefteå, Vilhelmina, Vännäs, Sorsele, och 

sedan några veckor tillbaka, även Storuman. Resterande nio kommuner är således utan ett 

krishanteringsråd eller liknande konstellation.70 Därtill gjordes de initiala urvalet så att både 

befolkningsmässigt små och stora, samt till ytan små och stora kommuner skulle vara 

representerade. Förhoppningen är att denna urvalsprocess ska leda till en så jämn blandning som 

möjligt, sett till Västerbottens läns olika kommunala förutsättningar, storleks- och 

befolkningsmässigt, och därmed även kunna vara något sånär generaliserbar sett till övriga delar 

av Norrland, där liknande förutsättningar råder. 

                                                 
68 Esaiasson, Peter m.fl, (2012). ss. 36, 41-42 
69 Sara Moberg, Handläggare krisberedskap, Länsstyrelsen Västerbotten. Intervju 2014-04-10 
70 Ibid. 
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Av naturliga skäl valdes därför Umeå, som Västerbottens största kommun sett till befolkning, samt 

även befolkningstäthet. Därutöver valdes Bjurholm, som representant för en befolkningsmässig 

liten kommun, och även så till ytan. Malå valdes då de har relativt låg befolkning, samtidigt som 

kommunen är jämförelsevis något större till ytan jämfört med Bjurholm. Den intressanta 

jämförelsen mellan dessa två blir således att den ena kommunen har ett etablerat krishanteringsråd, 

medan den andra inte har. Valet av Lycksele kan ses som ett mellanalternativ, då det är den tredje 

folkrikaste kommunen i länet, men ändå relativt glest befolkad. Detta är däremot något skevt, då 

majoriteten av invånarna bor i tätorten Lycksele, medan resterande delar av kommunen är väldigt 

glest befolkade. Storuman valdes initialt som representant för länets fjällkommuner, då dess yta är 

väldigt stor. Däremot uppstod förhinder för informanten, och intervjun kunde inte genomföras. 

Vännäs kommun har sedan flera år tillbaka haft ett etablerat krishanteringsråd, i likhet med 

Bjurholm. Däremot är kommunen betydligt mindre till storleken, samt har en större befolkning – 

vilket gör att den även är mer tätbefolkad.71 Bägge dessa kommuner är även så kallade 

pendlingskommuner, enligt SKL:s indelning (bilaga 3), då stora delar av befolkningen dagligen 

pendlar till en större stad. I bilaga 2 återfinns alla länets kommuners invånarantal, yta, samt 

befolkningstäthet, för en mer detaljerad genomgång av länets kommuner. I bilaga 3 återfinns SKL:s 

kommungruppsindelning, där vidare information om länets kommuner återfinns. 

Därtill har telefonintervjuer valts som tillvägagångssätt för intervjuerna, främst då vissa av 

kommunerna befinner sig en bit bort avståndsmässigt från mig i Umeå, och för att minimera 

eventuellt tidsbortfall och underlätta vid bokning av tid så har detta tillvägagångssätt valts. 

Intervjun med Umeå kommun ägde däremot rum på brandstationen i Umeå av det enda skälet att 

den möjligheten fanns tillgänglig. Olyckligtvis uppstod tekniska problem med intervjun med Umeå 

kommun, varpå inspelningen inte fungerade. Informanten kunde, trots tidsbrist, svara på frågorna 

själv och e-postade sedan svaren. Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats, och 

informanterna blev både informerade om att intervjun spelades in, samt tillfrågade om de ville 

korrekturläsa transkriberingen innan den godkändes – något inte alla informanterna valde att göra. 

Intervjuerna transkriberades i sin helhet, frånsett en kortare bit i inledningen innan frågorna 

påbörjades, samt mot slutet efter att sista frågan varit ställd och besvarad.72 Det enda undantaget 

till detta är Umeå kommun, av de tekniska skäl som nämndes ovan. Förutom intervjuerna med de 

                                                 
71 Sara Moberg, Handläggare krisberedskap, Länsstyrelsen Västerbotten. Intervju 2014-04-10 
72 Esaiasson, Peter m.fl, (2012). ss. 267-268 
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kommunala beredskapssamordnarna har en kortare samtalsintervju genomförts med Sara Moberg, 

handläggare inom krisberedskap på Länsstyrelsen Västerbotten, och ansvarig för Länsstyrelsens 

uppföljning av kommunernas arbete med LEH. Det som diskuterades var huruvida Västerbotten 

som län stack ut sett till kommunernas arbete med det geografiska områdesansvaret och samverkan, 

samt vilka aspekter som påverkade detta. Därtill pratades det kort om vilka kommuner som hade 

krishanteringsråd och vilka som inte har, samt vilka kommuner som skulle vara nyttiga att ta med 

i undersökningen. 

3.2 Intervjuer 

Denna studie kretsar till stor del kring intervjuer med de kommunala beredskapssamordnarna, där 

de som intervjuats bidrar med information om hur samverkan bedrivs, eller inte bedrivs, i sin 

respektive kommun. Detta kallas enligt metodlitteraturen för en informantundersökning. En 

informantundersökning skiljer sig från en respondentundersökning då målet är att informanten ska 

bidra med information kring en viss företeelse, där de egna tankarna och reflektionerna inte är i 

fokus – vilket är fallet i en respondentundersökning. De material som framkommer utifrån 

informantundersökningarna kommer därmed kunna användas som en källa likt alla andra, och 

därmed även granskas utifrån samma källkritiska principer. Utöver detta så hör det även till 

vanligheten att en informantundersökning kombineras med olika dokumentstudier – vilket delvis 

även är fallet i denna undersökning.73 Vid en informantundersökning finns det överlag ingen 

självklar nytta i att ställa identiska frågor till alla svarspersonerna. I denna undersökning kommer 

detta inte att följas till fullo, då en del av frågorna förekommer i de flesta av intervjuerna. Däremot 

kommer frågorna givetvis att skilja sig åt beroende på om kommunen i fråga har ett 

krisberedskapsråd eller inte, och liknande avvikelser.74 

Under det förberedande arbetet inför genomförandet av intervjuer finns det en rad viktiga aspekter 

att ta i beaktning. Inledningsvis gäller det att tydligt klargöra och informera de tänkta 

intervjupersonerna att de ingår i en vetenskaplig studie, och att det även godkänner sitt deltagande, 

samt att intervjun blir inspelad. Detta förorsakade inte några bekymmer bland informanterna. 

Därutöver kan det vara viktigt att informera dem om att de mer än gärna får ta del av, och delvis 

även godkänna, den transkriberade intervjun, för att på så vis säkerställa att inga feltolkningar eller 

                                                 
73 Esaiasson, Peter m.fl, (2012). ss. 227-228 
74 Ibid. s. 228 
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andra misstag har begåtts.75 Gällande detta har ungefär hälften velat kontrollera transkriberingen, 

dock främst för att få en möjlighet att tillägga information de eventuellt missat att ta upp vid 

intervjutillfället. 

3.2.1 Intervjumall 

Intervjumaterialet är givetvis av stor vikt, och därmed även formulerandet av intervjufrågor. Även 

om de intervjuer som genomfördes kan karaktäriseras som semistrukturerade intervjuer, då inget 

ordagrant manus följdes till punkt och pricka, så fanns en stor nytta i att ha mallen att utgå ifrån. 

Därmed strukturerades frågorna utefter ett antal teman, för att på så vis strukturera upp svaren 

därefter – och därmed förenkla vid det fortsatta arbetet. Frågorna har haft som mål att vara så 

tydliga och lättförståeliga som möjligt, utan att tappa sin innebörd och djup. Därtill har en 

blandning av kortare och längre frågor eftersträvats, för att skapa ett så naturligt samtal som möjligt. 

Frågorna har även försökts att konstrueras så att ja/nej-svar undviks så ofta som möjligt, samt ett 

sparsamt användande av varför-frågor, som främst är till för författaren i ett analysstadie.76 

Därutöver har bara öppna frågor valts, för att på så vis ge informanten förutsättningar till att 

utveckla svaret, och därmed få med all relevant information. Frågorna har som mål att inte vara 

ledande av karaktär, då informanterna helst inte ska bli ledda mot ett visst svar.77 

Inledningsvis används ett par formalitetsfrågor, där den intervjuade personen får berätta sitt namn, 

hur länge den arbetat i kommunen, samt hur länge den arbetat inom krisberedskapsområdet 

överlag. Detta för att försöka skapa en så god samtalsstämning som möjligt, genom att inte hoppa 

på de för undersökningen mer relevanta frågorna direkt. Därefter följer de på förhand konstruerade 

tematiska frågorna, som knyter an till de valda teorierna. Frågorna är i grova drag uppdelat i tre 

större frågeområden, exklusive formalitetsfrågor och övriga frågor. Dessa är sedan formade så att 

intervjupersonen ska få prata så fritt som möjligt utefter frågornas utformning, och därmed ges 

möjligheten att utveckla sina svar. Under en intervjus gång dyker sannolikt möjligheten till 

uppföljningsfrågor upp.78 Intervjumallen i sin helhet, med de tematiska indelningarna, återfinns i 

bilaga 1. För intervjun med Länsstyrelsen Västerbottens RSA-handläggare fanns inga förskrivna 

                                                 
75 Esaiasson, Peter m.fl, (2012). s. 257 
76 Ibid. ss. 264-265 
77 Yeo, Alice, Legard, Robin, Keegan, Jill, Ward, Kit, McNaughton Nicholls, Carol & Lewis, Jane. In-depth 

Interviews, i Ritchie, Jane, Lewis, Jane, McNaughton Nicholls, Carol & Ormston, Rachel (red.) (2014). Qualitative 

research practice: a guide for social science students and researchers. (2. ed.). s. 209 
78 Esaiasson, Peter m.fl, (2012). s. 265 
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frågor, utan den var främst utformad som en samtalsintervju där ämnet som helhet diskuterades – 

däribland varför detta idag är ett problem, och således varför det är intressant att undersöka. 

Intervjun har även den transkriberats, likt informantintervjuerna. 

Vid genomförandet av intervjuerna fick inte informanterna ut frågorna i förväg, utan de blev främst 

informerade om vilka områden och teman frågorna skulle behandla. Genom detta kunde de 

förbereda sig relativt väl och inte bli överraskade av frågorna. Valet att inte ge ut frågorna baserades 

främst i att de inte var skrivna specifikt för varje aktör – då samma mall användes för alla. Därtill 

gjordes detta val för att informanterna inte skulle bli låsta kring intervjufrågorna, och därmed öppna 

upp samtalsintervjun ytterligare. Intervjuerna transkriberades ordagrant, i den mån det var möjligt 

att uppfatta alla ord. Det ska även belysas att materialet från Umeå kommun, med tanke på de 

omständigheter som beskrivits tidigare, är något mindre jämfört med resterande kommuner. Detta 

får givetvis viss påverkan ur ett jämförande perspektiv, då resterande informanters svar är mer 

utvecklade. 

3.3 Textanalys 

Valet av analysmetod för denna studie föll på textanalys, en term som generellt kan ha flertalet 

olika benämningar. Ett liknande alternativ är innehållsanalys, som även den fokuserar på innehållet 

i det empiriska materialet, men har generellt mer kvantitativa inslag, varpå jag valde bort denna 

metod till fördel för textanalysen. Till skillnad från en innehållsanalys så fokuserar textanalysen 

främst på noggrann läsning av det framtagna materialet, och att sedan ta ut det mest väsentliga 

innehållet i detta för fortsatt bearbetning och analys.79 En textanalys syftar, rent generellt, på att 

tolka texten och dess betydelse, och blir således ett naturligt steg i processen som helhet – nämligen 

resultatens betydelse för det samhällsvetenskapliga problemet som är i fokus.80 

Som ett naturligt inledande steg i denna undersökning, samt i övrig forskning, konstruerades och 

konkretiserades en problemformulering. Textanalysens uppgift är således att bidra till sökandet 

efter svar på denna problematik.81 I denna undersökning syftar problemställningen till att 

undersöka hur kommunerna i Västerbottens län använder sig av formaliserade former för 

samverkan, och därmed försöka påvisa eventuella samband mellan kommunernas storlek och valda 

                                                 
79 Esaiasson, Peter m.fl, (2012). ss. 197, 210 
80 Bergström, Göran. & Boréus, Kristina. (red.) (2005). Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig 

text- och diskursanalys. (2., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. s. 23 
81 Esaiasson, Peter m.fl, (2012). s. 215 
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former för samverkan. Då denna problematik inte bara kan besvaras som den är har ett större 

perspektiv använts, där även aspekter från det svenska krishanteringssystemet har tagits i beaktning 

– främst det geografiska områdesansvaret. Det ska dock betonas att textanalysen i detta fall använts 

som komplement till de intervjuer som gjorts, och har därmed inte lika hög ambitionsnivå. Detta 

då studiens empiriska material i huvudsak bygger på de genomförda intervjuerna och utkomsten 

av dessa. 

3.4 Material 

De flertalet intervjuer som genomfördes med de kommunala beredskapssamordnarna är av stor vikt 

för både det empiriska materialet och analysen därefter. De ger en god bild över hur de ser på 

samverkan inom sin kommuns geografiska område, och vilka faktorer som påverkar deras förmåga, 

eller vilja, att samverka. Intervjuerna utgör således grunden för det empiriska materialet i studien. 

Samtliga informanter ställdes till största del samma frågor, då intervjuerna utgick från 

intervjumallen i bilaga 1. Däremot gjordes vissa löpande ändringar, beroende på kommunernas 

storlek och rådande situation. Delar av materialet består av en rad publikationer och skrivelser 

använts från både KBM och MSB, som alla fyllt en nyttig funktion. Att använda sig av dessa som 

källor känns ofrånkomligt, då det är de myndigheter som främst ansvarar för den nationella 

krishanteringen, och de aktörer som fört utvecklingen framåt, bland annat gällande 

samverkansbegreppet. Därutöver har diverse övriga myndighetstexter, lagar, förordningar och 

liknande litteratur använts till det empiriska materialet – texter som inte kan klassificeras som 

vetenskapliga, men fyller en viktig funktion då de sätter ramarna för Sveriges krisberedskap, och 

därmed de generella förutsättningarna för denna studie. 

Ytterligare en del av det empiriska materialet i denna fallstudie utgörs av kommunernas RSA, samt 

deras krislednings-/ledningsplaner för extraordinära händelser. Detta då dessa dokument bildar en 

dokumenterad grund av respektive kommuns dokumenterade krisberedskap och den eventuella 

samverkan som bedrivs, samt huruvida den är någorlunda formaliserad eller inte. Då flertalet av 

kommunerna tyvärr ej har dessa i uppdaterade versioner på respektive kommuns hemsida har jag 

istället fått dessa e-postade till mig från Länsstyrelsen Västerbottens RSA-handläggare, som ställde 

dessa dokument till mitt förfogande. Detta var oerhört uppskattat och viktigt för arbetet som helhet. 
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3.4.1 Källkritik 

Källkritik är av stor vikt vid alla typer av rapporter och undersökningar, och jag har vid min 

källkritiska genomgång delvis valt att använda mig av fyra klassiska regler som hjälpmedel. Dessa 

är; äkthet, oberoende, samtidighet och tendens.82 Dessa faktorer påverkar således en källas 

trovärdighet och relevans. De lagar, förordningar och övriga dokument som använts i diverse olika 

avseenden från myndigheter likt MSB och KBM ses som pålitliga då de har en samtidighet och 

hög relevans. Detta då dessa texter är myndighetstexter, alternativt lagar och förordningar, och 

därmed är giltiga till dess att de antingen revideras eller överklagas. Innehållet i dessa kan däremot 

ifrågasättas sett till deras kvalitét, men deras giltighet består likväl. Av dessa anledningar anses de 

inte behöva källkritiskt granskas något djupare än så, utan de anses vara pålitliga. Likaså kan sägas 

om de kommunala ledningsplanerna samt deras RSA. Men även där kan själva innehållet givetvis 

ifrågasättas, då alla kommuner inte utför dessa på samma vis, dock inte deras pålitlighet och äkthet 

då de är kommunala dokument som fastställs av kommunfullmäktige, men även granskas och ses 

över av länsstyrelsen. Vid införandet i uppsatsen har informanternas svar omformulerats för att 

passa bättre in i texten som helhet, något som öppnar upp för författarens egna tolkningar. Risken 

med detta är att alla som använder transkriberingen sannolikt inte skulle göra samma tolkning av 

materialet. Eventuella omformuleringar har således gjorts med försiktighet för att inte förlora det 

egentliga budskapet.  

4. Sveriges krishanteringssystem 

Då inte alla är insatta i vilka förutsättningarna är beträffande denna undersökning, följer härmed 

en kortare beskrivning av det svenska krishanteringssystemet, och de aspekter som har ansetts vara 

nödvändiga för att förstå uppsatsen ännu tydligare. 

4.1 Tre grundprinciper 

Det svenska krishanteringssystemet bygger i huvudsak på tre grundprinciper; 

1. Ansvarsprincipen syftar till att den aktör, som under normala förhållanden, ansvarar för 

en verksamhet även ska ansvara för denna under en krissituation. 
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2. Likhetsprincipen syftar till att en verksamhet ska fungera, så långt som det är möjligt, på 

samma vis under en krissituation som under normala förhållanden. Därutöver ska den även, 

i den mån det är möjligt, bedrivas på samma plats som under normala förhållanden. 

3. Närhetsprincipen syftar till att den uppkomna krisen ska hanteras av där den inträffar, av 

de aktörer som ansvarar för området i fråga. Detta innebär i de flesta fall en kommun. Skulle 

det däremot visa sig att de kommunala resurserna inte räcker till, att krisen är så pass 

omfattande, så kan regionala och statliga resurser användas.83 

4.2 Sektorsansvar och geografiskt områdesansvar 

En genomgående aspekt i det svenska krishanteringssystemet är de sektors- och områdesansvar 

som tydliggör aktörernas respektive geografiska ansvarsområden.  Sektorsansvaret syftar till att 

alla landets myndigheter och organisationer, inom respektive verksamhetsområde, har ansvar över 

detta även under en kris.84 Därtill har vi de geografiska områdesansvaret, som främst tillfaller 

kommunerna, länsstyrelserna, och i sista hand regeringen. Deras uppgifter är att samordna de olika 

sektorernas arbete inom sitt geografiska område, så att detta fungerar väl även under en kris. 

Samordningen ska därför bedrivas så att de aktörerna som är inblandade i den lokala 

krisberedskapen – vare sig det rör sig om myndigheter, privata företag, frivilliga resursgrupper 

(FRG), trossamfund eller föreningar – är medvetna om sina respektive uppgifter och vad som kan 

förväntas av dem. De områdesansvariga ansvarar även för samordningen av den information som 

delges till allmänheten under en kris. De övertar dock inte detta ansvar från någon annan aktör, så 

som myndigheter och organisationer.85 En viktig aspekt för aktörerna inom ett geografiskt område 

under en kris är att skapa sig en gemensam uppfattning om vad som verkligen hänt, tänkbara 

utvecklingar, samt vilka åtgärder och prioriteringar som bör göras. Då kommunerna har de yttersta 

ansvaret på lokal nivå, ansvarar de för att samordna de åtgärder som krävs under en kris.86 

                                                 
83 Krisinformation.se, (2012-12-13) Tre grundprinciper, 

http://www.krisinformation.se/web/Pages/Page____11261.aspx, Hämtad 2014-01-29 
84 Krisinformation.se, (2012-12-13) Sektorsansvar och områdesansvar, 

http://www.krisinformation.se/web/Pages/Page____11262.aspx, Hämtad 2014-01-30 
85 Ibid. 
86 KBM (Krisberedskapsmyndigheten) (2007). Kommunens geografiska områdesansvar – krishanteringsrådets 

samordnande roll. Dnr. 0399/2007 
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4.3 Lagar och förordningar vid en kris 

I Sverige har vi idag ett antal lagar som reglerar vår krishantering. Det handlar främst om Lagen 

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

och höjd beredskap (LEH) och Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Den 

förstnämnda reglerar den lokala krishanteringen som bedrivs i kommuner och landsting. Dessa 

skall, enligt lagen, förbereda sig inför, och ha en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras 

inom respektive områdesansvar. Därtill säger lagen även att alla Sveriges kommuner och landsting 

ska ha en krisledningsnämnd, som under en kris aktiveras och överta de vardagliga uppgifterna 

från de kommunala nämnderna. Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap styr 

hur landets länsstyrelser samt övriga myndigheter ska arbeta med krishantering och de 

förberedelser som krävs runtomkring det.87 

På kommunal nivå agerar de vid kriser eller extraordinära händelser utifrån LEH, som förklarar att 

kommunen ska samverka, både i förberedande syfte och under en kris, med olika aktörer inom 

kommunens geografiska område. Detta ska genomföras för att nå en samordning kring eventuella 

planerings- och förberedelseåtgärder.88 Genom det arbete som kommunerna är skyldiga att göra i 

samband med sina RSA kan en början till samverkan med övriga aktörer inom kommunens 

geografiska område identifieras och påbörjas. Att arbeta med detta i ett tidigt skede, identifieringen 

av övriga samhällsviktiga verksamheter bortom kommunens egna verksamheter, kan skapa en bra 

grund för gynnsam samverkan – speciellt gällande vilka aktörer som bör involveras.89 Av den 

anledningen är det fördelaktigt att tidigt identifiera dessa aktörer, och därefter tillgodose de behov 

som kan tänkas finnas gällande samverkan med dessa.90 

LEH förespråkar att kommunerna, i ett förberedande syfte, inom sitt geografiska område ansvara 

för att en samverkan bedrivs med olika aktörer inom kommunen.91 Vidare finns även 

kommunöverenskommelsen, som är ett avtal mellan MSB och SKL, som preciserar kommunernas 

                                                 
87 Krisinformation.se, (2012-12-23) Lagar och förordningar vid en kris, 

http://www.krisinformation.se/web/Pages/Page____11263.aspx, Hämtad 2014-01-30 
88 SFS 2006:544, Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap. Stockholm, Försvarsdepartementet 
89 KBM (Krisberedskapsmyndigheten) (2008). Handbok i privat-offentlig samverkan inom området krisberedskap. 

Dnr. 1838/2008. ss. 14-15 
90 MSBFS 2010:6, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- 

och sårbarhetsanalyser. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
91 SFS 2006:544, Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap. Stockholm, Försvarsdepartementet 
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ansvar enligt LEH samt reglerar den statliga ersättningen som kommunen erhåller för sitt arbete 

med uppgifterna i lagen.92 Eftersom kommunöverenskommelsen preciserar uppgifterna i LEH, 

finner vi även där att kommunen ska samverka med olika aktörer inom kommunens geografiska 

område. Däremot beskriver kommunöverenskommelsen detta något tydligare, och konkretiserar 

det ytterligare. Ett mål med kommunernas arbete med det geografiska områdesansvaret är delvis 

att kommunen: 

”… ska vara sammankallande för ett samverkansorgan i vilket representanter för kommunen och 

aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område bör 

ingå,”93 

Detta syftar då till de kommunala krishanteringsråd (samt övriga benämningar de kan tänkas ha) 

som kommunerna idag bör ha. Ytterligare ett steg i detta som nämns är att kommunernas 

förberedelser inför en extraordinär ska ha delgetts, och skett i samverkan, med andra kommuner 

samt andra aktörer utanför det egna geografiska området.94 Exakt hur en sådan konstellation, likt 

ett krishanteringsråd, ska se ut och vilka som ska delta, finns det inga tydliga direktiv om, utan det 

är kommunens eget ansvar att utforma och bibehålla ett eventuellt krishanteringsråd. 

5. Kommunal samverkan inom det geografiska områdesansvaret 

Som en del av den empiriska genomgången kommer även analysen att vävas in systematiskt. 

Därigenom kommer först resultaten från informantintervjuerna att presenteras, följt av en analys 

kopplat till respektive område. Detta tillvägagångssätt har valts för att undvika senare upprepningar 

och för att skapa ett bättre flyt i texten. Empiri- och analysdelen kommer att avslutas med ett kortare 

avsnitt där den övergripande analysen sammanfattas i en matris, för att på så sätt ge läsaren en 

tydlig överblick över resultaten. Interdependens kommer inte att inbegripas i den, då begreppet inte 

användes i intervjufrågorna utan applicerades i studien senare. 

5.1 Bakgrund 

I stora drag finner vissa kommuner i Västerbotten, samt Länsstyrelsen Västerbotten, att det finns 

brister gällande det geografiska områdesansvaret på kommunal nivå, och otydligheter kring hur 

                                                 
92 MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) 

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. MSB 2012-5541, SKL 12/615 
93 Ibid. 
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samverkan bör bedrivas samt hur formerna för detta bör bara utformade. Främst har det konstaterats 

att de oftast bara bedömer den egna, kommunala, förmågan, och inte förmågan för hela det 

geografiska området och för de övriga aktörerna som verkar inom kommunens gränser 

(Kommunerna ska i sitt RSA-arbete göra denna bedömning). Västerbottens läns kommuner 

kännetecknas mestadels av relativt låg befolkning och att de är stora till ytan; därmed även till stor 

del glest befolkade. En aspekt som karaktäriserar flertalet av dessa kommuner är att en relativt stor 

del av deras samhällsviktiga verksamhet, likt äldreomsorg, barnomsorg, primärvård och så vidare 

bedrivs av kommunen, och att annan samhällsviktig verksamhet saknar väldigt ofta helt någon 

form av lokal representation.95 Tydligaste exempel på detta är teleoperatörerna, som saknar lokal 

representation i landets flesta kommuner. Detta resulterar i ett begränsat antal samhällsviktiga 

aktörer som finns representerade i kommunen, vilket också försvårar kommunens möjligheter till 

samverkan. 

Som ett led i detta, och under uppföljningen av kommunernas krisberedskapsarbete, har 

Länsstyrelsen Västerbotten under sitt arbete och i avseende stödet till kommunerna i deras arbete 

identifierat en viss problematik kring det geografiska områdesansvaret. Där har det kunnat 

konstateras att gällande kommunernas arbete med LEH och det geografiska områdesansvaret finns 

det områden att utveckla vidare – däribland ett behov av att formalisera den samverkan som 

bedrivs. Detta är även något som har uttryckts av kommunerna som ett område där stöd behövs. 

Diskussionen som har förts kring det geografiska områdesansvaret och samverkan visar många 

gånger en föreställning av att de små kommunerna inte alltid har samma behov av att formalisera 

sin samverkan som exempelvis de befolkningsmässigt större kommunerna har, då de vanligtvis har 

en god lokalkännedom.96 

5.2 Samverkan 

Sett till samverkan som helhet så anser kommunerna att den fungerar relativt väl på det stora hela. 

Visserligen finns det alltid aspekter som de alla vill förbättra och arbeta vidare med, men samtidigt 

anser de flesta att de gör det bästa med de resurser och de förutsättningar som råder i sin kommun. 

I Bjurholm anser man att arbetet inom krisrådet alltid fungerat väldigt bra, och att de aktiviteter 

som genomförts riktat mot medborgarna alltid varit ett gynnsamt inslag i arbetet, och uppskattat av 

                                                 
95 Moberg, Sara (2014-02-07). Uppdragsbeskrivning för uppsats inom området kommunernas geografiska 
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alla parter. Därutöver finns fördelar sett till hur kommunen hanterar kriser, där krisrådet ska fungera 

som en nyttig resurs att använda sig utav.97 Lycksele anser att kommunens samverkan blir bättre 

med tiden, att de inser sin roll allt mer. Idag arbetar de med att medvetandegöra krisberedskap för 

de övriga funktionerna inom kommunen, för att därmed tydliggöra ansvarsfördelningen vid en kris. 

Detta har och är ett problem inom kommunen, att det förebyggande arbetet inte prioriterats då de 

inte sett nyttan i det.98 För Malås del så ser man erfarenhetsutbytet som en utav de främsta 

fördelarna med den samverkan som bedrivs mellan grannkommunerna – att de kan lära av 

varandra, om exempelvis en kommun varit med om en kris som resterande inte upplevt.99 Liknande 

resonemang förs av Vännäs och Umeå, där de lär känna varandra bättre under den samverkan som 

bedrivs – något som gynnar aktörerna i det förebyggande arbetet.100 

”Närhet – det är lättare att hjälpa varandra när man känner varandra. Ta lärdom av varandra – 

man behöver inte uppfinna hjulet igen och igen, utan man delar med sig.”101 

Generellt sett så uppfattas samverkan fungera väl i alla de tillfrågade kommunerna, frånsett att de 

beskriver det utifrån olika perspektiv. En fördel som de flesta pekar på är att det gemensamma 

arbetet kring vissa frågor i det vardagliga arbetet gynnar aktörerna vid en kris, då kommunikationen 

därmed redan är god och aktörerna känner varandra väl. Erfarenhetsutbytet är således en viktig 

aspekt i kommunernas samverkan, att delge de andra aktörerna sina egna erfarenheter, och ta 

lärdom utav detta. Bjurholm sticker ut från de övriga kommunerna sett till sitt arbete gentemot 

kommunens invånare som en betydande del i deras samverkan inom krishanteringsrådet. Däremot 

kan det inte sägas att alla kommunerna initierar och skapar samverkansnätverk, utan vissa utav 

dem deltar endast i redan etablerade nätverk. 

5.3 Strukturella faktorer 

Informanterna framförde en rad olika strukturella faktorer och närliggande omständigheter som 

påverkade den samverkan de skulle vilja bedriva. En strukturell faktor som var relativt 

genomgående i de valda kommunerna var tidsbristen – en konsekvens av att de flesta antingen bara 

jobbade med krisberedskap på halvtid, eller att de hade dubbla roller i flera avseendet, och därmed 

                                                 
97 Informant, Bjurholms kommun. Telefonintervju 2014-03-31 
98 Informant, Lycksele kommun. Telefonintervju 2014-04-08 
99 Informanter, Malå kommun. Telefonintervju 2014-04-03 
100 Informant, Vännäs kommun. Telefonintervju 2014-04-23 och Informant, Umeå kommun. Intervju 2014-04-02 
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inte hann utföra allt de ville i området. Även om detta generellt beror på resursbrist, så hamnar det 

under strukturella faktorer då det är kommunen som sätter ramarna för dess finansiering, och 

således påverkar hur mycket resurser som läggs på krisberedskap. Denna synpunkt framfördes 

speciellt av Vännäs, Malå och Lycksele. 

Bjurholm och Vännäs kommun refererade därefter till lagar och förordningar på frågan om varför 

de valt att skapa ett krishanteringsråd i kommunen. I Bjurholms fall var detta en kvarvarande 

konstellation sedan de hade ett totalförsvarsråd, i enlighet med 2 kap. 2§ i Lag (1994:1720) om 

civilt försvar102. Vännäs kommuns beredskapssamordnare menade att de skapade sitt råd 2009 

eftersom det är ett lagkrav för kommunerna att ha ett krishanteringsråd, i enlighet med LEH.103 

Lycksele kommun menade att det faktum att det är en kommunal verksamhet påverkade arbetet 

med krisberedskap. Problemet låg i att mycket styrdes politiskt och ekonomiskt – att allt skulle ha 

en budget, och fanns inte intresset för en fråga så blev således budgeten lidande.104 För Malås del 

lyftes det även fram att bristen på pengar påverkade, alternativt den kostnad som tillkom vid 

införandet av bland annat Rakel (Rakel är ett nationellt kommunikationssystem för samverkan och 

ledning), som ansågs vara för hög för en mindre kommun. Denna kostnad sätts av MSB på central 

nivå, och en enskild kommun kan inte påverka detta speciellt mycket.105 

Sett till informanternas svar angående de strukturella faktorer som på ett eller annat sätt påverkar 

deras vardag och förmåga att samverka gällande krisberedskap, så framkom en stor variation av 

svar. Lyckseles konstaterande, att den kommunala verksamheten inte alltid gynnar arbetet med 

krisberedskap, var unik för dessa informanter, men aspekten förekommer sannolikt även i andra 

kommuner. De mönster som visade sig kretsar främst kring den tidsbrist som uppstår i arbetet, då 

majoriteten av informanterna endast jobbar med krisberedskapsfrågor på halvtid, och resten av 

tiden med ett annat ansvarsområde. Av den anledningen fann de att de inte hade tid att genomföra 

allt som potentiellt borde göras. Ytterligare ett mönster är de svar som både Bjurholm och Vännäs 

gav, beträffande skapandet av ett krishanteringsråd, då bägge parterna hänvisade till LEH som 

anledning till varför kommunerna hade skapat ett råd, och det lagkrav som det innebar. Denna 

faktor berördes däremot inte av de andra kommunerna, förutom Malå. Där de var medvetna om 

                                                 
102 SFS 1994:1720, Lag (1994:1720) om civilt försvar. Stockholm, Försvarsdepartementet 
103 Informant, Bjurholms kommun. Telefonintervju 2014-03-31 och Informant, Vännäs kommun. Telefonintervju 

2014-04-23 
104 Informant, Lycksele kommun. Telefonintervju 2014-04-08 
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LEH och att kommunen enligt lagen borde ha ett krishanteringsråd, men såg ingen nytta i det då 

det endast skulle innebära dubbelarbete. 

5.4 Interdependens 

Tecken på interdependens visar sig bland kommunerna både sett till interdependens mellan olika 

kommuner, men även en mer asymmetrisk interdependens sett till de privata aktörerna. För 

Bjurholm och Vännäs del ses ett ömsesidigt beroende gentemot Umeå kommun, som är den aktör 

som har mest resurser, men ändå drar nytta av de mindre kommunernas arbete. Detta visar sig 

genom nätverket Umeåregionens beredskapsgrupp, där beredskapssamordnarna kontinuerligt 

träffas och utbyter erfarenheter. Fördelen har främst setts hos de små kommunerna där de jobbar 

ensamma med krisberedskapsfrågor och därmed kan dra nytta utav de övriga i nätverket, vilket gör 

att beroendet mer eller mindre är ömsesidigt.106 Malå har ett ömsesidigt beroende med de 

omkringliggande kommunerna, då man delar flertalet kommunala funktioner med dessa. De drar 

således nytta av varandras resurser, och blir mer kostnadseffektiva.107 Liknande situation är även 

Lycksele i, även om det inte är i samma utsträckning.108 

Gemensamt för majoriteten av dessa kommuner är att de delvis är beroende av exempelvis 

teleoperatörerna och kraftbolagen – att de löpande samverkar med kommunerna kring dessa frågor. 

Däremot har dessa aktörer inte ett likvärdigt beroende utav kommunerna, och en asymmetrisk 

interdependens uppstår mellan dessa – kommunerna behöver de privata aktörerna mer, än vice 

versa. Denna interdependens gäller möjligtvis inte i det vardagliga arbetet, men ett generellt 

beroende existerar från kommunernas sida. Därtill har kommunen inga medel att ta till för att få 

dessa aktörer att samverka mer regelbundet, och formaliserat. Överlag finns det ett ömsesidigt 

beroende mellan i stort sett alla kommunerna, gällande personella och materiella resurser. Detta 

gör att de själva kan bli mer kostnadseffektiva, genom att dra nytta utav varandras resurser och 

därmed öka utbudet. 

5.5 Förtroende 

Överlag konstateras det av kommunerna att deras förtroende gentemot de aktörer de samverkar 

eller arbetar med till vardags är gott. Det motsatta förtroendet, det förtroendet som kommunerna 
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upplever att andra aktörer har för dem, är överlag gott. Däremot ska det sägas att detta överlag var 

svårt att svara på, och att det främst blev uppskattningar av de kommunala beredskapssamordnarna. 

Bjurholms kommun ansåg att förtroendet kunde ha varit ännu bättre, främst genom att oftare 

använda exempelvis FRG, även vid mindre händelser.109 För Lyckseles del så ansågs det att 

förtroendet för kommunen som helhet ibland var mindre bra, men att när en krissituation väl 

uppstår så var förtroendet för kommunens agerande gott, enligt den uppskattning som gjordes.110 

Malås representanter ansåg även de att förtroendet överlag var gott för de övriga aktörerna, men 

att för lite resurser, främst ekonomiska, gör att förtroendet för kommunens arbete med 

krisberedskap och samverkan är något sämre. Detta eftersom de ekonomiska resurserna gör att 

åtgärder och arbete tar mer tid.111 Umeå kommun ansåg att deras förtroende för sina 

samverkansparter var högt, samtidigt som de fått en uppfattning om att förtroendet även var högt 

för Umeå kommun som samverkanspartner.112 Vännäs kommuns beredskapssamordnare påpekar 

främst att förtroendet för de andra förvaltningarnas arbete är bra, samt har förhoppningar om att 

förtroendet för kommunens arbete även det är bra. Därtill påpekas det att förväntningarna på vad 

kommunen ska åstadkomma är stora, och att detta delvis kan resultera i ett bristande förtroende. 

Eftersom detta till viss del grundar sig i felaktigt ställda förväntningar så finns ett behov av att 

minska denna kunskapslucka – att informera om kommunens ansvar och arbetsuppgifter, för att på 

så vis bättra på förtroendet på sikt.113 Sett till det förtroende som informanterna hade gentemot sina 

samverkansparter framgår det överlag att det förtroendet är gott, vilket var genomgående för de 

flesta. Det som främst skiljer sig något åt är istället hur de uppfattar att förtroendet är för 

kommunens arbete, där kommunerna presenterade någorlunda skilda uppskattningar. Överlag ska 

det dock sägas att inga utav kommunerna hade undersökt detta på förhand, utan fick främst gå på 

magkänslan, alternativt något de hört i förbifarten. 

Vännäs synpunkt gällande felaktigt ställda förväntningar var en intressant aspekt som inte lyftes 

av någon utav de andra informanterna. Detta är säkerligen delvis förekommande även hos dessa, 

även om de inte uttryckte det. Det faktum att bristande ekonomiska resurser påverkade de andra 

aktörernas förtroende för kommunen var ett intressant konstaterande från Malås sida, och som 
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troligen har en stor sanningshalt i sig. Har inte kommunen de resurser de behöver för att genomföra 

arbetet som de vill, så påverkar det givetvis även deras samverkansparter. Dessa kan uppleva att 

kommunen genomför sina uppgifter för långsamt eller ofullständigt, men tänker inte på de 

begränsade ekonomiska resurserna, och förtroendet blir således lägre på grund av detta. Lyckseles 

konstaterande att det generella förtroendet för kommunens arbete sällan är det högsta är troligtvis 

överförbart även till de andra kommunerna, om man ser på befolkningens förtroende. 

Generellt ser vi att det finns ett gott förtroende, något som sannolikt byggts upp genom det 

vardagliga arbetet och den kontinuerliga dialog som förs mellan kommunerna och deras 

samverkansaktörer. Däremot sker inte denna problemlösning alltid till vardags, utan främst när 

problem uppstår, vilket gör att förtroendet inte når maximal potential. Därutöver kan det inte 

avgöras huruvida aktörerna är medvetna om de respektive regelverk som styr aktörerna, och hur 

detta påverkar deras agerande. En omedvetenhet kring detta påverkar även förtroendet, och hade 

kunnat undvikas. 

5.6 Gemensamma mål och värderingar 

Sett till huruvida kommunerna försöker skapa gemensamma mål och värderingar i sin samverkan 

med andra aktörer så framgår det utifrån informantintervjuerna att så inte är fallet. Umeå kommun 

är den kommun som främst kan sägas ha gemensamma mål för den samverkan man är involverad 

i. Inom nätverket Umeåregionen sätter de gemensamma mål för verksamheten, samt att man har 

en verksamhetsplanering som styr arbetet. Dessa är då mål som sätts gemensamt av de deltagande 

aktörerna.114 Det närmaste vi därefter kommer gemensamma mål är i Bjurholms kommun, där det 

finns ett övergripande syfte med deras krishanteringsråd: 

”[…] men egentligen kan man säga att kommunen har prioriterat mål under den här 

mandatperioden, och de är att utveckla samverkan. Så det finns övergripande mål, det finns ju 

’syftet med… ‘ själva krisrådet. Men jag kan inte säga att vi har en direkt verksamhetsplan från 

år till år, men vi har ju stående aktiviteter varje år.”115 

Däremot genomförs årligen en rad aktiviteter riktade mot medborgarna, för att informera och 

utbilda. Detta planeras och genomförs inom krishanteringsrådet, och kan till viss del liknas med ett 
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gemensamt mål då de deltagande aktörerna gör detta i samspråk med varandra.116 I likhet med 

Bjurholm så har man i Vännäs kommun har man ett ursprungssyfte till varför man startade ett 

krishanteringsråd, däremot inga nyare typer av gemensamma mål eller värderingar. Av den 

anledningen kan det antas att dessa inte till fullo delas av samtliga aktörer i dagsläget, om de inte 

förnyats sedan starten.117 Sett till både Lycksele och Malå kommuner så finns inget utav detta, 

utan det jobbas generellt med frågorna fortlöpande, och är därmed mestadels behovsstyrt. 

Eventuella mål eller inriktningar bestäms därmed efter händelse eller det behov som adresseras, 

och inga gemensamma mål kan således hittas i dessa kommuners samverkan.118 

”Inga målformuleringar, nä. Men vi jobbar ju hela tiden kontinuerligt med frågorna.”119 

Utifrån informanternas svar angående gemensamma mål och värderingar i den samverkan som 

bedrivs så framgår det tydligt att detta inte är en prioriterad aspekt, då gemensamma mål i de flesta 

samverkansnätverken lyser med sin frånvaro. Förekomsten av gemensamma mål i nätverket 

Umeåregionen, som Umeå nämnde, sticker därmed ut. Till detta nätverk inkluderas givetvis även 

Bjurholm och Vännäs, även om de själva inte utvecklade detta något, då de främst fokuserade på 

respektive krishanteringsråd. De ursprungssyften som återfinns i Bjurholm och Vännäs 

krishanteringsråd kan inte klassificeras som gemensamma mål, utan är mer ett bakgrundssyfte till 

varför råden skapades. Däremot enar det de deltagande aktörerna kring frågan, vilket givetvis är av 

betydelse, men då denna inte förnyats eller justerats så minskar relevansen. Överlag kan det 

konstateras att kommunerna generellt inte ser fördelarna att sätta gemensamma mål för de nätverk 

de deltar i. Till deras försvar ska dock sägas att de inte alltid är den sammankallande aktören, och 

därmed inte den som har det huvudsakliga ansvaret för detta. Dock har alla aktörer en talan i dessa 

nätverk, och en sådan synpunkt kan alltid framföras. Då gemensamma mål överlag inte satts för 

den samverkan som bedrivs så går det inte att fastställa om aktörerna har kompromissat något i sin 

samverkan angående detta, samt huruvida det finns skilda synsätt och utgångspunkter. 
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5.7 Grad av formalisering 

Sett till graden av formaliserad samverkan i kommunerna så visar sig en relativ spridning gällande 

detta. Utav de fem intervjuade kommunerna så är det bara Bjurholm och Vännäs som har ett 

krishanteringsråd i enlighet med LEH, vilket är en typ av formaliserad samverkan. De övriga 

intervjuade kommunerna har i dagsläget ingen sådan konstellation, av olika anledningar, men har 

till viss del formaliserat sin samverkan på andra vis. I Bjurholms kommun har man idag ett 

krishanteringsråd, Bjurholms krisråd, enligt LEH, där kommunen och beredskapssamordnaren är 

den sammankallande aktören. Detta, samt hur ofta rådet ska träffas, är reglerat i styrdokument – 

som dock inte reviderats på länge.120 Detta står bland annat med i Bjurholm kommuns ledningsplan 

från 2007, samt att det tydligt framgår att rådet bör innefatta representanter privata och offentliga 

aktörer, samt att de ska träffas två gånger per år.121 Bjurholms krisråd etablerades 2000, och har 

mer eller mindre haft samma utformning sedan dess. Fram till förra året hette det Bjurholms 

totalförsvarsråd. Deltagande aktörer idag är bland annat civilförsvarsföreningen, 

försvarsutbildarna, hemvärnet, Västanfjällets skoterklubb, räddningstjänsten och deltagare från 

POSOM-gruppen (Psykiskt och socialt omhändertagande) i kommunen. Deltagarna deltar helt på 

frivillig basis, och skriver således inte på något avtal som reglerar sitt deltagande. Förutom detta, 

och samarbetet inom Umeåregionen (berörs mer senare) har kommunen samverkan med gentemot 

andra kommuner, samt övrig samverkan inom länet. Krishanteringsrådet träffas årligen cirka tre 

till fyra gånger, beroende på vilka aktiviteter som inplanerats. För att underlätta för deltagarnas 

engagemang i rådet bekostar kommunen för den tid de lägger ner för att närvara på möten, sam 

betalar ut reseersättning och arvoden för de aktiviteter som genomförs.122 

Sett till huruvida vissa av dessa aspekter har formaliserats i kommunens RSA, så finns det viss 

förankring till krisrådet och andra samverkansaktörer. Där har krisrådet pekats ut som en 

stödfunktion att ta hjälp av under en kris, och ska vid behov ta direktiv från kommunchefen. 

Krisrådet ska även kunna samordna de frivilliga organisationerna under en kris, för att skapa mer 

struktur kring det. Därtill har det i den kommunala RSA:n pekats ut en del brister i kommunens 

samverkan med externa aktörer.123 I krishanteringsrådet är personerna från de deltagande aktörerna 

utbytbara, då detta är överenskommet sedan tidigare – att varje aktör skall ha två representanter 
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121 Bjurholms kommun (2007). Ledningsplan vid extraordinär händelse och höjd beredskap 
122 Informant, Bjurholms kommun. Telefonintervju 2014-03-31 
123 Bjurholms kommun (2011). Risk- och sårbarhetsanalys, Kommunövergripande rapport. November 2011 
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som deltar. Detta för att ständigt ha en ersättare redo. Detta är däremot inte formaliserat, utan mer 

en muntlig överenskommelse.124 

Graden av formaliserad samverkan i Lycksele kommun är överlag låg. Tidigare hade kommunen 

ett lokalt krishanteringsråd, men med tiden dog det ut mer och mer, och i dagsläget står man således 

utan. I övrigt finns idag inga andra existerande samverkansnätverk inom kommunen, utan den 

samverkan som bedrivs kretsar främst kring mellankommunal samverkan. Vidare konstateras det 

att det inte finns mycket formaliserad samverkan över huvud taget, utan de mesta sker 

behovsbaserat, sett till andra aktörer inom kommunen. Detsamma gäller även hur ofta man träffas 

kring dessa frågor – även det sker främst utefter behov, och utan förutbestämda rutiner eller 

intervaller på träffarna.125 I den kommunala RSA:n framgår det att kommunen har en ambition om 

att skapa ett nätverk där olika aktörer som verkar inom kommunens geografiska område ska 

deltaga, även om detta ännu inte har blivit en realitet. Planen att skapa ett lokalt krishanteringsråd 

innefattar även potentiella deltagare, däribland företrädare för myndigheter, trossamfund, 

näringsliv och frivilliga organisationer.126 Däremot nämns det i kommunens Plan för extraordinära 

händelser att kommunen, utifrån sitt ansvarsområde, under en kris kan bilda en samverkansgrupp 

med både interna och externa representanter, utifrån vilka som drabbas och den extraordinära 

händelsens unika karaktär.127 Beträffande personernas utbytbarhet för Lyckseles lägger vi istället 

fokus på de som har viktiga befattningar ur ett krishanteringsperspektiv, bland annat inom de 

kommunala förvaltningarna. På den punkten finns idag vissa svårigheter inom vissa förvaltningar, 

där viss information eller kunskap ofta är allt för knutet till en person. Är denne frånvarande eller 

sjuk så uppstår således problem, då det inte finns någon större tydlighet kring vem som har det 

sekundära ansvaret.128 

I Malå kommun saknar man också ett lokalt krishanteringsråd. Där bedrivs det främst 

mellankommunal samverkan med de omkringliggande kommunerna, samt på länsnivå. 

Kommunerna delar vissa nämnder med varandra, och har även gemensam växel och gemensamt 

personalsystem med flera utav dessa kommuner. För räddningstjänstens del samverkar de med 

                                                 
124 Informant, Bjurholms kommun. Telefonintervju 2014-03-31 
125 Informant, Lycksele kommun. Telefonintervju 2014-04-08 
126 Lycksele kommun (2010). Risk- och sårbarhetsanalys 2010. Dnr. 2010-190 
127 Lycksele kommun (2008). Plan för extraordinära händelser – Lycksele kommun. Rev. Förslag 2008-09-25. Dnr. 

2006. 693 170 
128 Informant, Lycksele kommun. Telefonintervju 2014-04-08 
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Lycksele, Storuman, Sorsele, Arjeplog och Arvidsjaur, där de delar chef i beredskap. Sett till 

företag som de bedriver samverkan med så handlar det främst om Skellefteåkraft, som ansvarar för 

kommunens fjärrvärmesystem. Denna samverkan sker i det dagliga arbetet, och är ej mer 

formaliserat än så. Däremot har kommunen, tillsammans med Norsjö och Skellefteå, en gemensam 

pool med reservkraft som är placerad på Skellefteåkraft i Skellefteå. Avtalet för detta kvarstår dock, 

då arbetet har stagnerat något den senaste tiden. Samverkan bedrivs även med fokus på vägarnas 

säkerhet, där aktörer som lokala bussbolag, Svevia, Trafikverket och åkeriföretag deltar i nätverket. 

Där träffas man tre till fyra gånger per år. Den samverkan som bedrivs där kommunen är delaktig 

är överlag inte formaliserad, utan de frågor som eventuellt kunde beröras i ett lokalt 

krishanteringsråd tas löpande upp i de konstellationerna som finns.129 Då kommunens inte har en 

aktuell RSA kan vi endast utgå från ett utkast. Sett till vad som beskrivs i utkastet angående 

kommunens roll och ansvarsområde, och att kommunen inom sitt geografiska område främja 

samverkan och samordning i planeringsarbetet, så framgår det utifrån det som beskrivits ovan att 

kommunen gör vad som krävs.130 Samma resonemang förs även i Krisledningsplanen, förutom att 

de specificeras tydligare – att denna samverkan ska innefatta såväl offentliga som privata aktörer.131 

Malå påpekar även att de finns flera aktörer, som de skulle vilja samverka med, men som inte är 

anträffbara på den lokala nivån. Detta då dessa aktörer inte har lokala representanter, även fast de 

på något sätt bedriver sin verksamhet inom kommunen. Några utav dessa aktörer deltar däremot i 

Länsstyrelsen Västerbottens regionala råd, och det är därigenom den kontakten kan tas. Det har 

diskuterats i kommunen om att starta upp ett lokalt krishanteringsråd, men de insåg snabbt att de 

potentiella deltagarna i en sådan konstellation redan satt med i de andra nätverken som kommunen 

deltog i, förutom någon enstaka person. Därmed skulle det endast bli ännu ett samverkansnätverk, 

och med begränsad arbetstid fanns det helt enkelt inte plats för ytterligare ett. Sett till personernas 

utbytbarhet i de olika samverkansnätverken så är den överlag god, och exemplet chef i beredskap 

symboliserar detta väl, där de flesta kan hoppa in oavsett område och göra ett fullgott arbete. Därtill 

är både de i kommunen och företagen van att hjälpas åt och överlappa gällande arbetsuppgifter, så 

de flesta uppgifter är inte allt för beroende av specifika personer.132 
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Gällande formalisering av samverkan i enlighet med LEH så har Umeå kommun idag inget 

krishanteringsråd. Däremot finns en rad andra nätverk och samverkansgrupper som kommunen 

deltar i, där vissa av dessa är av mer permanent karaktär, och andra mer projektbaserade och 

tidsbundna. Några exempel på dessa samverkansnätverk är; 

 SÄKSAM: representanter från varje verksamhetsområde i kommunen, bland annat Umeå 

Energi och Umeva, vars uppdrag är att samordna och driva kommunens säkerhetsarbete, 

 Beredskapsgruppen: representanter från Länsstyrelsen, polisen, Säpo, Telia, med mera, 

 Umeåregionens beredskapsgrupp: där beredskapssamordnarna från Bjurholm, Nordmaling, 

Robertsfors, Umeå, Vindeln, Vännäs och Örnsköldsvik deltar, 

 Samt samverkan med bland annat frivilliga organisationer, Swedavia, Länsstyrelsen, Umeå 

Universitet, bland annat.133 

I Umeå är det främst ett samverkansnätverk som är mer formaliserat än de övriga nätverken som 

de deltar i, och det är samarbetet Umeåregionen, som beskrivs ovan. Detta nätverk har samverkan 

kring dessa frågor sedan 2010, och man träffas cirka sex gånger per år – något som kan variera 

beroende på vad som är planerat för året. Umeåregionen är inte ett tidsbegränsat nätverk, till 

skillnad från de andra mer projektorienterade nätverk som löpande skapas och avslutas. Överlag 

kan det sägas att den samverkan som bedrivs i kommunen inte är mer formaliserad än att olika 

nätverk har skapats utifrån olika behov, och dessa är antingen tidsbegränsade eller inte.134 I Umeå 

kommuns RSA påpekar de att det idag saknar tydliga riktlinjer för det arbete som privata aktörer 

genomför åt kommunen inom samhällsviktig verksamhet, samtidigt som denna betydelse starkt 

understryks. Därtill understryks vikten av att även de privata aktörerna som bedriver samhällsviktig 

verksamhet inom kommunen är väl förberedda, samt deltar i tänkbara förebyggande åtgärder. För 

att säkerställa att detta fungerar avser man att fastställa detta när avtal skrivs med externa aktörer, 

så att deras åtaganden också gäller vid större störningar.135 Hur detta skulle gå till specificeras inte 

vidare i RSA:n. I kommunens Ledningsplan skriver de att kommunen ska vara sammankallande 

för ett krishanteringsråd med representanter från lokala aktörer inom krisberedskapsområdet, för 

att samordna planerings- och förberedelsearbetet.136 Däremot har kommunen idag inget lokalt 
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krishanteringsråd, som nämnts tidigare. Sett till personernas utbytbarhet i dessa nätverk så anses 

så vara fallet för de flesta samverkansnätverken – att de i hög grad är utbytbara. Främst ligger fokus 

på funktion istället för på personen i sig. De har med tiden insett att de måste kunna hoppa in för 

varandra vid behov, så att ett arbetsområde inte släpar efter.137 

Vännäs kommun har alltså ett krishanteringsråd enligt LEH, som de kallar Vännäs KrisForum. 

Detta har funnits i kommunen sedan 2009, och har idag deltagare som Röda Korset, hemvärnet, 

kyrkan och polisen.138 Kommunen har tidigare försökt att bjuda in representanter från de lokala 

näringslivet, men utan någon större framgång hittills. Detta är dock fortfarande aktuellt, och jobbas 

delvis med idag. Kommunen är i detta fall sammankallade för rådet, och de träffas vanligtvis två 

gånger per år. Därtill finns viss samverkan med kommunens FRG, men denna är inte formaliserad, 

utan samtal förs någorlunda regelbundet mellan parterna. Det finns däremot ett avtal med FRG, 

som garanterar kommunen tillgång till dem och deras resurser vid en kris.139 Detta återfinns i 

kommunens Krislednings- och infoplan, där det även framgår hur dessa larmas, samt en lista på 

uppgifter de kan vara aktuella för.140 Förutom krishanteringsrådet, och den samverkan som bedrivs 

mellan beredskapssamordnarna i Umeåregionen, så finns ingen formaliserad samverkan inom 

kommunen. Därutöver finns mer behovsinriktad samverkan, som till stor del helt saknar 

formalisering. Sett till de deltagande aktörernas utbytbarhet i Vännäs KrisForum så är det muntligt 

bestämt att varje aktör ska ha två representanter – utifall att en av dessa inte kan närvara. Detta är 

inte formaliserat, utan är mer utav en muntlig överenskommelse. Men överlag har det inte varit 

några problem på denna punkt, och har någon person lämnat en förening så har denne blivit ersatt 

i rådet utan problematik.141 

Graden av formalisering i de samverkansnätverk som informanterna presenterade är överlag 

väldigt låg, däribland de lokala krishanteringsråden som Bjurholm och Vännäs har. Däremot deltar 

kommunerna i en mängd olika samverkansnätverk inom olika områden, där Umeå är den kommun 

som är involverad i flest. De flesta utav de samverkansnätverk som kommunerna deltar i kan 

karaktäriseras som icke-tidsbegränsade men informella, alternativt väldigt begränsade gällande 
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formalisering. Finansiering eller liknande aspekter är vad som är formaliserat, medan resterande 

bitar i nätverket är lösare till strukturen. Detta är sannolikt fallet eftersom majoriteten av dessa 

grupperingar är av nätverkskaraktär. Utifrån de samverkansnätverk som Umeå är involverad i 

framgår det att flera utav dessa är av projektkaraktär, och således tidsbegränsade. Även där skiljer 

sig graden av formalisering åt, från informella projekt till mer formaliserade. 

En bidragande orsak till varför graden av formalisering är låg i de samverkansnätverk som 

kommunerna deltar i är sannolikt att fokus främst ligger på andra aspekter, så som planering, 

övning, och så vidare. Detta då tidsbristen är så betydande för de kommunala 

beredskapssamordnarna, och aspekter som formalisering av samverkan inte har kunnat prioriteras. 

Lycksele kommun sticker i detta fall ut, som jämfört med resterande kommuner har betydligt färre 

samverkansnätverk inom kommunens gränser. Visserligen involverar Lycksele sig i 

mellankommunal och regional samverkan, men sett till den inomkommunala så lyser den 

formaliserade samverkan med sin frånvaro. Däremot behöver detta inte betyda att eventuella kriser 

inte hanteras väl, men risken finns att uppstartsperioden vid en kris förlängs, och eventuella 

problem gällande ansvarsfördelning kan uppstå. Överlag kan det ses som svårare i de 

befolkningsmässigt, och till ytan, mindre kommunerna att uppnå en personell utbytbarhet i 

nätverken, då det helt enkelt finns färre nyckelpersoner att tillgå. Detta klarar man bäst i Umeå, 

som föga förvånande har de största personella resurserna, och kan således lättare byta ut eventuella 

nyckelpersoner. I de kommunerna med krishanteringsråd, Bjurholm och Vännäs, har detta till viss 

grad formaliserat med en muntlig överenskommelse om att alla aktörer skall ha två representanter. 

5.8 Kommunala förutsättningar 

Sett till de olika kommunala förutsättningarna som de valda kommunerna har, så uppkom det vissa 

likheter, och givetvis även tydliga skillnader. Genomgående hos de befolkningsmässigt, och till 

ytan, mindre kommunerna – det vill säga alla de valda kommunerna utom Umeå – menade att den 

goda lokalkännedomen var en stor fördel sett till samverkan och krisberedskap. Angående 

tillgängliga materiella resurser i Bjurholm så ansågs de vara hyfsade, även om de fanns områden 

som behövde ses över. Gällande de icke-kommunala resurserna så fanns en god överblick över vad 

som fanns tillgängligt, i form av bränsle, elverk och så vidare. Däremot var inga avtal skrivna på 

förhand gällande detta, men överlag ansåg man sig veta vilka kontaktvägarna var till dessa resurser. 

Gällande de personella resurserna så framgick det att kommunen hade rätt begränsade resurser, 
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främst på grund av sin storlek. Flertalet personer satt på dubbla poster ur ett 

krisberedskapsperspektiv, vilket ökar sårbarheten och minskar uthålligheten över tid. Detta 

illustreras i detta citat: 

”[…] vi har representanter från räddningstjänsten och polisen i vår POSOM-grupp, men om de 

väl inträffar någonting så kommer de ju inte kunna vara aktiva i POSOM, för då har dom sina 

vardagliga uppgifter.”142 

Den goda lokalkännedomen återkom även på frågan om kommunens storlek var en för- eller 

nackdel, där den ansågs vara en fördel. Uthålligheten, som nämndes ovan, ansågs vara den största 

nackdelen med att vara en mindre kommun sett till befolkning. Kommunens storlek påverkade 

även vilka aktörer som kunde tänkas delta i ett krishanteringsråd, då dessa blir mer begränsade. 

Därtill ansågs det vara svårare att få personer att ställa upp ideellt i dessa frågor.143 

För Lyckseles del så påpekas det att de ständigt är beroende utav andra när det gäller resurser, då 

de inte längre har några egna depåer eller större materiella tillgångar inom kommunens ägo. 

Gällande icke-kommunala resurser så är situationen liknande, då de privata företagen inte heller 

har några större depåer, vare sig det handlar om matvarubutiker eller bensinstationer. Även dessa 

är beroende utav andra och att leveranser kommer i tid. Detsamma gäller de personella resurserna, 

som även de behöver hjälp om en händelse drar ut över tid, då räcker de egna resurserna allt för 

länge. Sett till kommunens storlek så ansågs kommunen ha bra förutsättningar, och överlag 

förskonat från de värsta kriserna. Storleken på kommunen ansågs vara hanterbar – främst då 

majoriteten av befolkningen är centrerad till tätorten Lycksele, vilket gör det lättare att prioritera 

resurser och insatser. Däremot betyder detta att antalet samverkansaktörer blir mindre, och man 

måste söka sig bortanför kommungränsen för att hitta aktörer.144 

De materiella resurserna i Malå ansågs ligga på en relativt bra nivå. Därtill fanns en god översikt 

över andra tillgängliga resurser inom kommunen – oftast bara ett telefonsamtal bort. Detta ansågs 

vara den lilla kommunens fördel, att det sällan var svårt att få hjälp med resurser, samt att det fanns 

en bra bild över vilka som skulle kontaktas. Sett till de personella så hade uthålligheten över tid 

förbättrats genom att slå samman vissa enheter med andra kommuner, så som delad växel, 
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personalsystem och IT-hantering. På detta vis ökades både svarstid för eventuella ärende, samt 

utökade personalpoolen, då de involverade kommunerna generellt täckte upp för varandra om så 

behövdes. Däremot uppstod även här problemet om att vissa personer hade dubbla poster, vilket 

inte alltid var lätt att lösa. Sett till kommunens storlek så påpekades det även här att den goda 

lokalkännedomen var en stor fördel, då ”man känner alla”, vilket underlättar vid problemlösning. 

Men den mindre befolkningen resulterar även i ett sämre underlag till de föreningar som finns i 

kommunen. Detta gör att det oftast är samma personer som är med i alla föreningar, vilket 

begränsar deras och eventuella samverkansdeltagande. Därtill ansåg de att nackdelen med att vara 

en befolkningsmässigt mindre kommun var att ekonomin begränsade de arbete man ville göra.145 

I Umeå kommun ansågs förutsättningarna överlag vara goda sett ur ett krisberedskapsperspektiv. 

Sett till kommunens befolkningsmässiga storlek och dess yta, så lyftes både för- och nackdelar 

fram. Fördelarna ansågs vara att det överlag fanns mer resurser att tillgå, både materiellt som 

personellt. Däremot, sett till det personella, så hjälpte det inte alltid att vara fler som arbetade med 

krisberedskapsfrågor inom kommunen, då tiden sällan räckte till ändå. Detta var en av nackdelarna 

med att vara en befolkningsmässigt större kommun, att det var fler personer att ansvara för, samt 

att de inte uppstod samma närhet till varandra som det möjligtvis gör i en mindre kommun.146 

För Vännäs kommuns del så uppstod samma problematik gällande de personella resurser som för 

de övriga mindre kommunerna, att de flesta personerna hade dubbla roller, vilket påverkade 

kommunens uthållighet över tid. Detta kunde även skapa en tidsbrist i arbetet, då 

beredskapssamordnaren, likt de andra mindre kommunerna, oftast bara arbetade med 

krisberedskapsfrågor på halvtid. Sett till de materiella resurserna så fanns det en kommunal budget 

för detta, även om den var något begränsad. Kommunen har även, i samspråk med de övriga 

kommunerna i Umeåregionen, diskuterat möjligheten att gemensamt köpa in nödvattenlösningar. 

Dessa skulle då kunna täcka upp för alla de kommunerna, och därmed spara pengar genom att inte 

alla kommuner behöver köpa egna resurser. Sett till kommunens yta så ansågs det finnas flera 

fördelar med den, främst gällande evakuering och informationsspridning – något som underlättades 

då kommunen är den minsta i Västerbottens län sett till ytan. Detta skapade även en god 

lokalkännedom inom kommunen, även om befolkningen sett till övriga länet är den fjärde största. 
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Ytterligare en fördel med kommunens storlek var det begränsade antalet samhällsviktiga 

verksamheter som fanns inom kommunen, vilket överlag kan minska risken för allvarliga 

händelser.147 

Utifrån de skilda kommunala förutsättningarna som de valda kommunerna har uppenbarade sig 

vissa tydliga likheter, men även några skillnader. Den största likheten mellan de 

befolkningsmässigt mindre kommunerna, jämfört med Umeå, var att de alla tryckte på den goda 

lokalkännedomen som en betydande fördel i arbetet. Både gällande det personella och det 

materiella. Överlag visste man vem som borde kontaktas och hur, samt vem som kunde tänkas ha 

vissa resurser, såsom reservkraft och så vidare. Närheten till sina invånare blev således en fördel 

för både de befolkningsmässigt mindre kommunerna så som Malå, som är något större till ytan, 

som för de till ytan mindre kommunerna sås om Bjurholm och Vännäs. Lycksele gynnas i detta fall 

av att majoriteten av befolkningen är koncentrerad kring tätorten. Så även om kommunen är stor 

till ytan så bor de flesta inom samma område, vilket skapar en känsla av närhet. 

Sett till kommunernas personella resurser skiljer det sig något åt. Umeå har överlag de bästa 

förutsättningarna sett till uthållighet över tid, då man är en större organisation. Resterande är 

däremot mer sårbara på denna punkt, då det är färre nyckelpersoner som arbetar med 

krisberedskapsfrågor. Detta beror främst på det faktum att Umeå kommun har en betydligt större 

befolkning är de övriga kommunerna i länet, vilket gör att de personella resurserna är större – även 

om arbetsbördan kan vara densamma, samt att situationen överlag i kommunen kan vara mer 

komplex på grund av befolkningsstorleken. Kommunernas egna materiella resurser kan överlag 

sägas vara övervägande lika, då få av kommunerna idag har speciellt mycket egna resurser sett till 

hur situationen var förut. Däremot skiljer sig det sig åt sett till vilka resurser som generellt finns 

tillgängliga inom kommunens gränser. Detta är även något som Umeå belyste, att resurserna inom 

kommunen var fler. Malå är den kommun av informanterna som ingått driftsällskap med sina 

omkringliggande grannar, något inga utav de andra informanterna gjort. De områdena som berörs 

är omnämnda under grad av formalisering, i detta avsnitt. Detta har kommunen gjort för att vara 

mer kostnadseffektiva, och öka den personella resurspoolen genom att dra nytta av de andra 

kommunernas personal och kompetens. 

                                                 
147 Informant, Vännäs kommun. Telefonintervju 2014-04-23 
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5.9 Sammanfattande resultat 

Nedan följer en sammanfattande matris över kommunernas svar utifrån de olika teman som studien 

fokuserat kring. En övergripande sammanfattning, och vidare resonemang, av analysen följer i 

slutsatserna. 

 Bjurholm Vännäs Lycksele Malå Umeå 

Krishanteringsråd  Ja: Bjurholms krisråd 
 Ja: Vännäs 

KrisForum 
 Nej  Nej  Nej 

Gemensamma mål 

& värderingar 

 Övergripande syfte 

med rådet – prioriterat 
mål under 

mandatperiod: 

utveckla samverkan 

 Aktiviteter årligen 

 Delvis, främst 

generellt vad man 

håller på med/ett 
ursprungssyfte 

 Nej, främst 

behovsstyrd 

verksamhet 

 Nej, jobbas 

kontinuerligt med 

frågorna 

 Ja, inom 

Umeåregionen, plus 

verksamhetsplanering 

Förtroende 

 För andra: Bra 

deltagande 

 För kommunen: 

Förhoppningsvis bra. 
Kommunen kan bli 

bättre på att använda 

andra organisationer 

 För andra: 
Förvaltningar, bra 

 För kommunen: 
Hoppas bra. Skeva 

förväntningar på 

kommunens ansvar 
– kan resultera i 

bristande förtroende  

 För andra: Stort, ser 

inte alltid sin roll bara 

 För kommunen: 

Ibland dåligt för 

kommunen, dock inte 
vid en kris 

 För andra: Gott. 
Förtroendebrist 

generellt, p.g.a. 
pengabrist 

 För kommunen: 

Förhoppningsvis 
gott, pengar igen – 

åtgärder tar tid. 

 För andra: Högt 

 För kommunen: 

Överlag, tror att det 

är bra 

Grad av 

formalisering 

 Kommunen 
sammankallande.  

 Inga styrdokument, 
förutom ”syftet 

med…” 

 Träffas 3-4 gånger/år 

 2 representanter från 

varje aktör 

 Inga avtal med icke-

kommunala aktörer 
om resurser 

 Träffas 2 gånger/år, 
kommunen 

sammankallar 

 Andra nätverk; 
Umeregionen bl.a.  

 Avtal med FRG 

 2 representanter. 

från varje aktör, 
muntligt bestämt 

 Inga andra nätverk, 

förutom mellan 
kommuner 

 Tröghet i 

förvaltningar, 

kunskap ofta knutet 

till 1 person 

 Inga avtal eller 
formalisering i övrigt 

 Mellankommunal 

samverkan 

 Avtal om reservkraft 

med Skellefteå kraft 

 Viss formalisering 

angående träffar i 

nätverk 

 Van att täcka upp 

för varandra, tack 
vare god 

kommunkunskap  

 Massa andra nätverk: 

Umeåregionen, 
SÄKSAM m.m. 

 Behov uppstår-
nätverk skapas 

 Viss samverkan 

formaliserad, annan 
inte 

 Personer är utbytbara 
– handlar främst om 

funktion 

Strukturella 

faktorer 

 Svårt att engagera och 

få in näringslivet 

 Började med 

totalförsvarsrådet (lag 
om civilt försvar) 

 Tidsbrist ett problem 

 Bristande intresse 
hos andra för 

krisberedskap 

 Lagkrav på att ha 
krishanteringsråd 

 Kommunal 
verksamhet är 

politiskt- och 

budgetstyrt  

 Dubbla stolar – för få 

nyckelpersoner 

 Lokal representation 

finns sällan (företag) 

 Tidsbrist: sitter på 

dubbla roller 

 Eventuellt krisråd – 
bara tids ineffektivt 

 Inget svar 

Kommunala 

förutsättningar 

 Materiellt: Hyfsat  

 Personellt: få 

personer, dubbla 

poster, sårbara 
gällande uthållighet  

 Kommunstorlek: God 
lokalkännedom, 

(resurser, personer) 

 Personellt: personer 
har dubbla roller, 

tidsbrist i arbetet.  

 Materiellt: finns 

budget, dock 

begränsad 

 Goda förutsättningar 

generellt 

 Liten kommunyta, 
lätt att evakuera, bra 

för infospridning  

 God lokalkännedom 

 För förskonade, ser 
inte nyttan i 

förebyggande arbete 

 God person-

kännedom, centrerat 

alla till tätort 

 Personellt/materiellt: 

beroende av andra. 
Har inga egna depåer 

 Hanterbar 
kommunstorlek 

 Materiellt: Har lite, 
bra koll på övriga 

resurser 

 ”Man känner alla” 

 Mindre kommun, 
mindre pengar 

 Lokalkännedom en 
fördel 

 Samma personer är 
med i alla föreningar 

 

 Överlag bra 
förutsättningar 

 Svårt med stor 

kommun att få tiden 
att räcka till 

 Fördel: fler resurser, 
både materiellt och 

personellt 

 Nackdel: blir inte 
samma närhet som i 

en liten kommun 
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6. Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att undersöka på vilket sätt kommunerna arbetar med samverkan 

inom ramarna för det geografiska områdesansvaret, och hur detta påverkas av formaliseringsgrad 

och kommunstorlek. Därtill fanns ett sekundärt syfte, med ambitionen att bidra till 

samverkansteorin när det gäller diskussionen kring interdependens och formalisering. Utifrån de 

studerade kommunerna skulle det därmed framgå hur deras samverkan inom sitt geografiska 

område ter sig, kopplat till kommunernas storlek, och huruvida de är i behov av formaliserad 

samverkan eller inte. De frågeställningar som formulerades syftade till att ge svar på detta, med 

fokus på grad av formalisering gällande samverkan, och om den samverkan som bedrivs kan 

klassificeras som framgångsrik utifrån rådande förutsättningar. 

Sammanfattningsvis, gällande analysen, kan det konstateras att det är svårt att avgöra om det är 

lättare eller svårare för en mindre respektive en större kommun att skapa en gynnsam och 

framgångsrik samverkan inom sitt geografiska område. Storleken på kommunen kan således inte 

sägas ha en direkt avgörande betydelse – däremot påverkar kommunstorleken förutsättningarna för 

samverkan generellt sett. Utifrån denna undersökning framgår det av informanterna att den 

samverkan de bedriver, eller på något vis deltar i, överlag fungerar väl – oavsett om graden av 

formalisering är hög eller låg, eller om de har ett lokalt krishanteringsråd eller ej. De strukturella 

faktorerna som berör kommunernas samverkan är sällan faktorer som kommunerna själva kan 

påverka, och blir främst förutsättningar de arbetar utefter och gör det bästa med vad de har. 

Huruvida detta påverkar kommunernas förtroende för andra, och vice versa, är svårt att se några 

tydliga tecken på. En aspekt som bidrar till detta är möjligtvis att länet överlag är relativt förskonat 

från allvarligare händelser, och aktörernas samverkan har sällan eller aldrig satts på extrema prov 

– och därmed inte påfrestat förtroendet nämnvärt. Då förtroendet för varandra överlag är gott finns 

förutsättningar för att enas kring gemensamma mål och värderingar kring verksamheten, för att på 

så vis ytterligare stärka banden och de samarbeten som existerar – både till vardags och under en 

kris. Frånvaron av detta kan sannolikt främst förklaras som en resursbrist – att aktörerna inte alltid 

har tiden som krävs att enas kring dessa frågor, utan fokuserar på den faktiska verksamheten. De 

potentiella fördelar som därmed förbises kan eventuellt påverka hanteringen av en kris negativt, 

likt det resonemang som fördes i teoriavsnittet gällande detta. 
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Vidare kan en intressant observation göras angående de lokala krishanteringsrådens vara eller inte 

vara i kommunerna. Varför har exempelvis Bjurholm och Vännäs krishanteringsråd men inte de 

andra som undersökts? En aspekt som är gemensam för dessa två är att de bägge två är mindre 

kommuner, Bjurholm sett till befolkning och Vännäs till ytan. Dessa faktorer kan säkerligen 

underlätta vid skapandet av ett lokalt krishanteringsråd då det sannolikt är lättare att identifiera 

vilka relevanta aktörer som borde deltaga, samt att ha kännedom om kontaktvägar och liknande 

relevanta aspekter. Detta gäller delvis främst frivilliga organisationer, då de privata aktörerna inte 

alltid finns närvarande i samma utsträckning i dessa mindre kommuner, och därmed inte alltid är 

valbara. Detta är troligen svårare i exempelvis Umeå där fler relevanta aktörer verkar, och att sålla 

ut rätt samt att regelbundet lyckas samla alla bör därmed vara mer komplicerat. Ytterligare en 

aspekt kring detta är kommunernas närhet till Umeå kommun, och det faktum att de bägge är så 

kallade pendlingskommuner. Den närheten påverkar de privata aktörerna, som troligen hellre 

placerar sig i Umeå, och reducerar antalet aktörer att samverka med lokalt för Bjurholm, Vännäs, 

och de övriga mindre kommunerna i Umeås närhet. 

Ett tydligt exempel på en aktör som vissa kommuner sannolikt skulle vilja ha med i ett lokalt 

krishanteringsråd, samt samverka med mer regelbundet, är teleoperatörerna. Dessa saknar överlag 

lokal representation i det flesta av landets kommuner, i motsats till exempelvis kraftbolagen som i 

högre utsträckning finns på fler orter. Detta begränsar därmed de antal aktörer som kommunen 

skulle vilja samverka med inom ramarna för ett lokalt krishanteringsråd. Resultatet av detta är att 

det sätts ramar för hur samverkan potentiellt kan bedrivas inom det geografiska området, samt att 

förutsättningarna kan skilja sig en del åt mellan kommunerna – gällande vilka de kan samverka 

med och hur. Kommunerna kan tyvärr inte tvinga dessa aktörer att samverka lokalt, även om de så 

hade velat, då det inte finns något utrymme i lagtexterna kring detta. De privata aktörerna sitter 

därmed på makten att välja – vill vi samverka eller inte. Det existerar därmed inget ömsesidigt 

beroende mellan de större privata aktörerna inom näringslivet och kommunerna, utan mer utav ett 

ensidigt beroende från kommunernas sida. Sett till de undersökta kommunerna så är det enbart 

Umeå som regelbundet samverkar med en utav teleoperatörerna, Telia. Är beroendet inte 

ömsesidigt, eller väldigt asymmetriskt som i detta fall, uppstår ingen formaliserad och kontinuerlig 

samverkan mellan dessa, då bara en utav parterna har det intresset. Det som däremot framkom 

tydligt i undersökningen är kommunernas ömsesidiga beroende gentemot varandra. Från 

inlandskommunernas driftsällskap av personalsystem, växel, och så vidare, till delad räddningschef 
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i beredskap, till Umeåregionens beredskapsgrupp – kommunerna är i hög grad beroende utav 

varandra, och utnyttjar varandras resurser både för att spara pengar själva, men även för att dra 

lärdom av varandra. 

Vad är det då som gör att samverkan fungerar eller inte fungerar? Den ”goda lokalkännedomen” 

som de flesta utav kommunerna hänvisade till, framstår som en genomgående faktor i de mindre 

kommunerna, och kan delvis påverka de tillvägagångssätt som kommunerna valt gällande 

samverkan. Detta kan även till viss grad påverka graden av formalisering i dessa kommuner, då 

behovet av att formalisera samverkan inte ses som lika stort jämfört med i en större kommun. Det 

faktum att befolkningen jämförelsevis är så pass mycket lägre kan i vissa fall innebära att 

samverkan inte behöver vara formaliserad för att ändå vara gynnsam. En kunskap om vilka resurser 

som finns, materiella och personella, och vart de återfinns kan till synes ersätta en högre grad av 

formalisering i de mindre kommunerna. Därmed kan det inte fastställas att den ena kommunens 

arbete med samverkan är mer framgångsrik än de andras. Risken är dock att denna kunskap fastnar 

vid enstaka nyckelpersoner och inte förs vidare. Ett system som enbart är uppbyggt på god 

lokalkännedom riskerar även att vara mindre transparent utifrån sett, i motsats till en högre grad av 

formalisering och tydligare dokumentation. Utifrån det resonemang som fördes i inledningen, att 

samverkan bör vara formaliserad för att vara långlivad och framgångsrik, har därmed vissa belägg. 

Den goda lokalkännedomen räcker lång väg och kan vara en bra grund till en framgångsrik 

samverkan – men i det långa loppet finns som sagt betydande risker att ta i beaktning. 

Även om det utifrån LEH inte framgår ordagrant att kommunerna skall ha ett samverkansorgan likt 

ett lokalt krishanteringsråd, så ställs kravet att kommunerna inom sitt geografiska område ska 

samverka i fråga om extraordinära händelser. Innan den senaste kommunöverenskommelsen 

fastställdes framgick det därmed inte tydligt vad som exakt menades med detta – skulle 

kommunerna ha ett lokalt krishanteringsråd eller inte? Ser man till vad som uttrycks i den senaste 

kommunöverenskommelsen så framgår det däremot tydligt att kommunen ska ha ett lokalt 

krishanteringsråd, då det är ett av målen för kommunernas arbete med det geografiska 

områdesansvaret. Hur detta ska vara organiserat, samt övriga aspekter som kan anses relevanta, 

beskrivs inte. Däremot behöver detta inte vara ändamålsenligt för landets alla kommuner, då 

samma förutsättningar inte råder överallt. Stora kommuner, likt Umeå i Västerbottens läns fall, har 

sannolikt kanske redan flertalet samverkansnätverk som tillsammans uppnår de mål som ett lokalt 
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krishanteringsråd är tänkt att uppnå – varpå ännu ett nätverk endast blir överflödigt och 

kostnadsineffektivt för alla parter. Detta argument, samt Malås resonemang gällande diskussionen 

om att starta upp ett lokalt krishanteringsråd i kommunen, och att de inte ansåg att det var 

nödvändigt, utan mest ineffektivt, går att koppla till kritiken som finns mot samverkan – att vi 

kanske samverkar för mycket i vissa fall. För just Malås del så hade ett krishanteringsråd endast 

inneburit detta, och att det därmed bara skulle samverka för sakens skull. Detta då de flesta frågor 

gällande krisberedskap redan berördes, antingen i de andra nätverken som fanns, eller i den 

vardagliga och mer informella konversationen. 

7. Avslutande reflektioner 

Vi kan ställa oss frågan om det är just de specifika karaktärsdrag och förutsättningar som 

karaktäriserar Västerbottens läns kommuner som de utgår ifrån på central nivå när det gäller vilka 

krav som ska ställas på kommunen gällande samverkan inom det geografiska områdesansvaret. 

Troligtvis är så inte fallet. Det vore inte heller rimligt att sätta sådana krav utifrån endast ett fåtal 

kommuntyper – vilket kanske är anledningen till varför kraven idag är något vaga. Givetvis är det 

svårt att fastställa övergripande krav som överensstämmer lika väl med landets alla olika 

kommunala skillnader och förutsättningar – men om inte samma förutsättningar råder i alla 

kommuner, bör då kraven på samverkan vara lika? Det är en fundering som genomsyrat delar av 

denna undersökning – men kanske utan att komma till en konkret lösning. Det vore således 

önskvärt, från MSB: sida, att ytterligare tydliggöra hur det är tänkt att kommunerna ska forma sina 

lokala krishanteringsråd för att uppnå de mål som preciseras i kommunöverenskommelsen. 

Eftersom en stor del av den samhällsviktiga verksamheten inom länets kommuner bedrivs 

kommunalt finns det därmed oftast ett begränsat antal aktörer som kommunerna kan samverka 

med. En fråga som uppstår utifrån detta är; från centralt håll, vilka är det egentligen tänkt att 

kommunerna ska samverka med inom ramarna för ett lokalt krishanteringsråd? Är det FRG, övriga 

kommunala förvaltningar eller kommunalt ägda företag, teleoperatörer, kraftbolag, trossamfund, 

polisen? Kommunerna i länet har gjort vad de kan angående detta, och sett till de undersökta 

kommunerna så är det främst frivilliga organisationer som deltar i de lokala krishanteringsrådet, 

frånsett övriga inomkommunala aktörer såsom räddningstjänsten, samt polisen. Att MSB ska 

tillgodose detta behov är givetvis ett orimligt krav att ställa på dem, då det helt enkelt inte går att 

fastställa detta till fullo – vilka kommunerna ska samverka med. 
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Den korrekta formen för en formaliserad samverkan på kommunal nivå, vare sig det handlar om 

ett lokalt krishanteringsråd eller exempelvis tydliga styrdokument inom existerande 

samverkansnätverk, är därmed svårt att fastställa. Kommunernas egna förutsättningar är vad som 

karaktäriserar den enskilda kommunen, och dessa bör även få forma den samverkan som bedrivs 

inom kommunens gränser. En ”god lokalkännedom” ska därmed inte underskattas, och kan räcka 

långt vid kriser och extraordinära händelser – i vissa fall kan det även lämpa sig bättre än en hög 

formaliseringsgrad och tydliga riktlinjer för samverkan. Men som tidigare nämnts, den goda 

lokalkännedomen innebär vissa risker som kan undvikas genom att skapa en tydligare 

formalisering av verksamheten. 

Förhoppningen med denna undersökning är att resultaten delvis ska vara överförbara till kommuner 

med liknande förutsättningar, och att de kan ta lärdom utav de resonemang som förs av de 

tillfrågade kommunerna. Även om resultaten inte till fullo är generaliserbara, sett till landets alla 

kommuner, så ska förhoppningsvis vissa aspekter vara relevanta även för andra kommuner med 

skilda förutsättningar. För framtiden vore det även intressant att genomföra liknande studier fast 

gentemot andra typer av kommuner, och inte bara kring de förutsättningar som råder i norra delarna 

Sverige. Därtill vore det även intressant att undersöka hur de kommunala beredskapssamordnarna 

ser på de lagar och förordningar som ställer krav på deras samverkan – hur de tolkar dessa, och hur 

det formar sin samverkan därefter. Detta skulle eventuellt skapa en tydligare bild över hur olika ett 

lagkrav eller en förordning kan tolkas, samt hur de skilda kommunala förutsättningarna påverkar 

detta. Ytterligare en typ av undersökning som hade varit av intresse är en landsomfattande 

undersökning, där alla landets kommuner tillfrågats om de har ett lokalt krishanteringsråd, vilka 

som deltar i detta, och hur de valt att organisera sig. 

Slutligen vill jag bara tillägga en sista reflektion; att samverkan som koncept allt för ofta idag tas 

för givet, och att de aktörer som samverkar till vardags i större utsträckning borde sätta sig ner och 

diskutera detta – vad betyder samverkan för oss, och vad vill vi få ut av det? Att göra detta kan 

förhoppningsvis förtydliga arbetet, och kringgå de felaktigt ställda förväntningar som aktörer 

ibland kan ha på varandra.  
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Bilaga 1: Intervjumall – informantintervjuer 

Frågeområde 0: Inledande frågor 

0.1 Namn och kommun? 

0.2 Hur länge har du arbetat i just denna kommun? 

0.3 Hur länge har du arbetat med krisberedskapsfrågor generellt? 

Frågeområde 1: Syn på samverkan 

1.1 Hur samverkar ni i er kommun idag (angående krisberedskap)? Lokalt krishanteringsråd? 

1.2 Vilka icke-kommunala aktörer samverkan ni med? (och inomkommunala?) 

1.3 Inom ramarna för er kommunala samverkan, har ni uppsatt gemensamma mål? (i samspråk med 

övriga aktörer?) (hur har detta förmedlats?) 

1.4 Hur uppfattar ni att er samverkan fungerar? 

1.5 Hur arbetar ni idag för att uppnå en gynnsam samverkan? 

1.6 Vilka faktorer har påverkat den samverkan ni potentiellt skulle vilja ha? (lagar/förordningar) 

1.7 Vilka svårigheter gällande samverkan uppstår i just er kommun? (Sett till vilka aktörer ni kan 

samverka med osv?) 

1.8 Vad ser du är vinsterna med samverkan inom er kommun? 

1.9 Vilket förtroende har du för de andra aktörerna? Har du mer eller mindre förtroende för vissa 

än andra? 

1.10 Vilket förtroende tror du att övriga aktörer har för dig/er? (kan då vara kommunen eller någon 

annan aktör, beroende på vem som intervjuas) 

1.11 I det nätverk ni har, (krishanteringsråd t.ex.) är personerna utbytbara? (Fråga om 

organisationsnätverk vs. personnätverk) 

Frågeområde 2: Samverkan – grad av formalisering 

2.1 Hur länge har ni samverkat kring dessa frågor? Hur länge har ett ev. krisberedskapsråd funnits? 

2.2 I vilken utsträckning är er samverkan med övriga aktörer formaliserad? (Hur, varför? Avtal, 

styrdokument, planer, osv?) 

2.3 Hur ofta träffas ni? Hur är det reglerat? Vem kallar till träffarna? 

2.4 Är den samverkan ni bedriver tidsbegränsad? 

2.5 Hur följs samverkan upp? 

2.6 Hur uppfattar ni att er samverkan har utvecklats över tid? 

2.7 Vad är det som driver/styr hur ni valt att organisera er? 
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Frågeområde 3: Kommunala förutsättningar 

3.1 Hur ser du på de resurser ni har tillgängliga?(kommunala, både materiella och personella) (även 

samma fråga gällande icke-kommunala aktörer) 

3.2 Hur tycker du att kommunens förutsättningar är generellt (både sett till kommunala och icke-

kommunala aktörer), gällande krisberedskap? 

3.3 Tycker du att det är en fördel att vara en befolkningsmässigt (eller storlek?) mindre/större 

kommun? (vad är det i en liten kommun som gör det begränsande?) (Att samverka, m.m.) 

Frågeområde 4: Övrigt? 

4.1 Något i övrigt som jag glömt att fråga om, eller som du vill ta upp? 
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Bilaga 2: Befolkning, landareal och befolkningstäthet i Västerbottens 

läns kommuner 

Tabellen visar Västerbottens läns kommuner, deras befolkningstäthet (2013), och deras befolkning. 

Befolkningstäthet i kommunerna är hämtad/skapad från SCB:s (Statistiska centralbyrån) 

Statistikdatabas, där tabellen är genererad av författaren, och där enbart denna variabel har 

använts.148 Landarealen har även den skapats i SCB:s Statistikdatabas, där Västerbottens 

kommuner använts, och variabeln landareal.149 

Kommun Befolkningstäthet  
(invånare per km2) 

Befolkning  

(30/9 2013)150 
Landareal  

(km2) 
Bjurholm 1,8 2 442 1 306,75 

Dorotea 1,0 2 769 2 764,92 

Lycksele 2,2 12 292 5 518,49 

Malå 2,0 3 170 1 598,95 

Nordmaling 5,7 7 019 1 229,42 

Norsjö 2,4 4 168 1 739,45 

Robertsfors 5,2 6 374 1 292,21 

Skellefteå 10,5 71 927 6 802,85 

Sorsele 0,3 2 620 7 368,44 

Storuman 0,8 5 973 7 303,53 

Umeå 50,6 118 034 2 316,61 

Vilhelmina 0,8 6 924 8 047,87 

Vindeln 2,0 5 330 2 629,37 

Vännäs 16,0 8 578 529,49 

Åsele 0,7 2 887 4 223,79 

  

                                                 
148 Statistiska centralbyrån (2014), Statistikdatabasen, befolkningsstatistik, http://www.scb.se/sv_/Hitta-

statistik/Statistikdatabasen/TabellPresentation/?rxid=0fc8e666-5872-4e6d-ae09-

c3fb757fe7d2&productcode=&menu=1&layout=tableViewLayout1, Skapad 2014-02-13 
149 Statistiska centralbyrån (2014) Statistikdatabasen, Miljö, Land- och vattenarealer, http://www.scb.se/sv_/Hitta-

statistik/Statistikdatabasen/TabellPresentation/?layout=tableViewLayout1&rxid=87a2177f-7ffc-49c9-b4f1-

227fd7230618 Skapad 2014-03-31 
150 Statistiska centralbyrån (2013-11-11). Befolkningsstatistik – Folkmängd i riket, län och kommuner 30 september 

2013 och befolkningsförändringar 1 juli-30 september 2013, http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Kvartals--och-halvarsstatistik---

Kommun-lan-och-riket/Kvartal-3-2013/, Hämtad 2014-02-13 
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http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistikdatabasen/TabellPresentation/?rxid=0fc8e666-5872-4e6d-ae09-c3fb757fe7d2&productcode=&menu=1&layout=tableViewLayout1
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http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Kvartals--och-halvarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/Kvartal-3-2013/
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Bilaga 3: SKL:s kommungruppsindelning 

Tabellen är tagen från SKL:s kommungruppsindelning (2011).151 Sedan har Västerbottens läns 

kommuner lagts in i respektive kategori för att skapa en tydligare bild. 

 

Klass (inom parentes, 

antalet kommuner i 

Sverige) 

Beskrivning 
Kommuner i 

Västerbottens län 

1 Storstäder (3 kommuner) 
Kommuner med en folkmängd som 

överstiger 200 000 invånare 
 

2 
Förortskommuner till 

storstäder (38 kommuner) 

Kommuner där mer än 50 % av 

nattbefolkningen pendlar till arbetet i 

någon annan kommun. Det vanligaste 

utpendlingsmålet ska vara någon av 

storstäderna 

 

3 Större städer (31 kommuner) 

Kommuner med 50 000-200 000 

invånare samt en tätortsgrad 

överstigande 70 % 
Umeå, Skellefteå 

4 
Förortskommuner till större 

städer (22 kommuner) 

Kommuner där mer än 50 % av 

nattbefolkningen pendlar till arbetet i en 

annan kommun. Det vanligaste 

utpendlingsmålet ska vara någon av de 

större städerna i grupp 3 

 

5 
Pendlingskommuner (51 

kommuner) 

Kommuner där mer än 40 % av 

nattbefolkningen pendlar till annan 

kommun 
Bjurholm, Vännäs 

6 
Turism- och 

besöksnäringskommuner (20 

kommuner) 

Kommuner där antalet gästnätter på 

hotell, vandrarhem och campingar 

överstiger 21 per invånare eller där 

antalet fritidshus överstiger 0,2 per 

invånare 

Dorotea, Storuman 

7 
Varuproducerande kommuner 

(54 kommuner) 

Kommun där 34 % eller mer av 

nattbefolkningen mellan 16 och 64 år är 

sysselsatta inom tillverkning och 

utvinning, energi och miljö samt 

byggverksamhet 

Malå, Norsjö 

8 
Glesbygdskommuner (20 

kommuner) 

Kommun med tätortsgrad understigande 

70 % och mindre än 8 invånare per 

kvadratkilometer 

Nordmaling, 

Robertsfors, Sorsele, 

Vilhelmina, Vindeln, 

Åsele 

9 
Kommuner i tätbefolkad 

region (35 kommuner) 

Kommun med mer än 300 000 personer 

inom en radie på 112,5 kilometer 
 

10 
Kommuner i glesbefolkad 

region (16 kommuner) 

Kommun med mindre än 300 000 

personer inom en radie på 112,5 

kilometer 
Lycksele 

 

                                                 
151 SKL (Sveriges kommuner och landsting) (2013-10-15). Kommungruppsindelning, 

http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/fakta_om_kommuner/kommungruppsindelning, Hämtad 2014-02-13 

http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/fakta_om_kommuner/kommungruppsindelning

