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Förord 

Arbetet med uppsatsen har varit utmanande. Det har tillkommit utredningar och rapporter 

samtidigt som det varit politiskt turbulent där statsministern, efter att regeringens budget 

röstades ner i Riksdagen, aviserade att de skulle avgå. Det är ett ämnesområde där det händer 

mycket vilket gjort att jag hela tiden fått nytt material att förhålla mig till vilket påverkat 

uppsatsen. 

Jag vill tacka Länsstyrelsen i Jönköpings län, och speciellt Maria Gromer som låtit mig sitta 

hos dem och skriva uppsatsen. Jag har fått många givande diskussioner som drivit mitt arbete 

vidare och som breddat min syn på civilt försvar. Vid Umeå universitet vill jag tacka min 

handledare Jan Engberg som genom diskussioner hjälpt mig utforma studien och som kommit 

med bra råd. Jag vill även rikta ett stort tack till alla från länsstyrelserna och från Militärregion 

syd som ställt upp att bli intervjuade. Slutligen vill jag tacka Tomas Sandström – min största 

och bästa kritiker – som varit mitt ständiga bollplank under skrivarprocessen och som fått 

tillbringa många timmar att diskutera och resonera runt uppsatsen.  

Ni har alla varit ett värdefullt stöd och denna slutprodukt skulle inte finnas här idag utan er 

hjälp. Tack! 
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Abstrakt 

Denna uppsats är en fallstudie som undersöker samverkan för civilt försvar inom typfallet 

Militärregion syd (MR S). Uppsatsen bygger på semi-strukturerade intervjuer med fem 

länsstyrelser inom i MR S samt med två representanter från MR S. Materialet har kategoriserats 

utifrån en analysmodell skapad utifrån Emerson et als teoretiska ramverk Collaborative 

Governance. Ramverket lyfter fram viktiga förutsättningar för samverkan och visar på 

beroenden mellan dessa förutsättningar. Förutsättningar används för att kategorisera och 

jämföra svaren från länsstyrelserna och MR S samt för att undersöka hur väl dessa 

förutsättningar uppfylls och om de har samma syn på förutsättningarna. Utifrån detta går att 

konstatera att det råder till stor del samsyn mellan länsstyrelserna och MR S vilket ses som en 

god möjlighet för samverkan. Andra viktiga möjligheter för samverkan är att det finns ett 

ömsesidigt beroende mellan länsstyrelserna och MR S, det förändrade säkerhetspolitiska läget 

ökar motivationen för samverkan gällande civilt försvar samt att det finns en vilja att använda 

kunskap förvärvad från samverkan för civilt försvar inom andra samverkansområden. De största 

bristerna anses vara den omgivande kontexten där arbetet med civilt försvar försvåras av att det 

saknas styrning och direktiv från central nivå samt att det inte tilldelats resurser för arbetet. Det 

saknas incitament för privata aktörer att ingå samverkan för civilt försvar och lagar behöver 

moderniseras då de till stor del härrör från tiden med det gamla civilförsvaret. På regional nivå 

behöver ett gemensamt syfte utarbetas, kunskap om lagstiftningen behöver utökas samt att det 

behöver klargöras vilka mandat som gäller och vem som har rätt att besluta om vad. Utifrån 

resultatet från intervjuerna finns det kritik mot modellen vilken beskriver beroendet och 

förhållandena mellan kategorierna, då det i detta fall inte förefaller vara helt korrekt. 

 

Nyckelord: Civil-militär samverkan, Militärregion syd, civilt försvar, totalförsvar, 

försvarsplanering, Collaborative Governance 
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1 Inledning 

I Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid, konstaterar Försvarsberedningen att 

världsläget har förändrats. Vi står inför en tid med problem till följd av snabba politiska och 

sociala förändringar vilket ökar kraven på beslutsfattande och krishantering. Utvecklingen inom 

säkerhetspolitik sker hastigare än tidigare vilket gör att säkerhetsläget i världen är snabbt 

föränderligt. En händelse på lokal nivå kan få omfattande och oförutsedda konsekvenser i andra 

delar av världen. Osäkerheten i Europa har även starkt påverkats av Rysslands annektering av 

Krim och anses vara den största utmaningen mot den europeiska säkerhetsordningen sedan den 

etablerades för ett kvarts sekel sedan.1 

Regeringen beslutade den 25 april 2013 att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) i uppdrag att återuppta planeringen för ett civilt försvar.2 På slutet av 1990-talet 

avvecklades det gamla civilförsvaret och många som var involverade i arbetet med 

civilförsvaret har pensionerats. Det saknas kunskap hur ett nytt civilt försvar ska fungera och 

utformningen av det nya civila försvaret kommer i stor omfattning skilja sig från det gamla. 

Några av delarna som ändrats är insatsförsvar, regelverk och nya inblandade aktörer. 

Världsbilden och världsläget är också ett annat mot hur det såg ut under kalla kriget. Hårda hot 

som missiler och raketer har kompletterats med mjuka hot såsom IT-angrepp, desinformation, 

ryktesspridning och propaganda. Det finns inga riktlinjer för hur organisationsöverskridande 

samverkan ska utformas med civila och militära aktörer, samtidigt som det saknas tydligt 

definierade mål.3 

1.1 Problemformulering 

Enligt likhetsprincipen ska verksamheter vara organiserade och fungera liknande i vardag som 

i kris och därför bör samverkan mellan Försvarsmakten och civila myndigheter fungera 

liknande under högsta beredskap som det gör i fredstid. Det råder en osäkerhet på grund av 

bristande kunskap vad civila myndigheter ska hjälpa Försvarsmakten med och det saknas 

direktiv för hur samverkan ska utformas. Det finns beskrivet när och hur Försvarsmakten kan 

ge stöd till civila aktörer genom lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och förordning 

                                                 
1 Ds 2014:20. Försvaret av Sverige – Starkare försvar i en osäker tid. Stockholm: Försvarsdepartementet. s.10-

14 
2 Regeringsbeslut Fö2013/918/SSK. Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd i beredskap avseende 

planering inför höjd beredskap (civilt försvar). Försvarsdepartementet: Stockholm 
3 Forsström, Anna. Frelin, Jan. och Lagerström, Maria. Försvarsmakten och civil-militär samverkan – Förslag 

på studieområden för samverkansfunktionernas vidareutveckling. FOI-R--3539—SE. (2012) s.27 
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(2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet, men det finns inte reglerat när civila 

aktörer ska bistå Försvarsmakten. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har i en utredning 

fastslagit 11 studieområden där det krävs ökad kunskap.4 Denna uppsats sammanfaller med ett 

av dessa områden: ”Försvarsplanering idag – förutsättningar och utmaningar”.  Ansatsen för 

området ska enligt FOI vara att i ett första steg klarlägga det civila försvarets förhållande till 

Försvarsmakten inom ramen för försvarsplaneringen.5  

Det saknas forskning inom ämnet och det finns ännu inga direktiv för hur samverkan för civilt 

försvar ska se ut eller fungera. Det finns kunskap om hur det tidigare civilförsvaret fungerade 

vilket inte är tillämpbart i dagsläget då samhället och krisberedskapen förändrats, samt att civilt 

försvar ska följa de tre grundprinciperna för svensk krisberedskap. 

1.2 Syfte 

Uppsatsen har som syfte att klargöra militärregioners samt länsstyrelsers syn på samverkan 

inför det civila försvaret och undersöka vad det finns för möjligheter och brister. Studien bidrar 

även till att pröva en teori gällande samverkan för att undersöka om den kan precisera viktiga 

förutsättningar för lyckad samverkan. 

1.3 Frågeställningar 

 Vad finns det för skillnader i synen på civilt försvar mellan berörda aktörer? 

 Vilka konsekvenser framkommer av att synen på civilt försvar varierar? 

 I det aktuella fallet, vilka är de framträdande möjligheterna för samverkan? 

 I det aktuella fallet, vilka är de framträdande bristerna i samverkan? 

 Hur väl förklarar modellen hur samverkan fungerar? 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen undersöker endast samverkan under högsta beredskap då det kan antas att, om 

samverkan fungerar under högsta beredskap fungerar samverkan under skärpt beredskap. 

Uppsatsen tar inte hänsyn till det nationella perspektivet, utan fokuserar på det regionala med 

länsstyrelserna i sin egenskap av högsta civila totalförsvarsmyndighet. Detta för att det – då 

                                                 
4 11 studieområden enligt FOI: Utvärdering av befintliga samverkansstrukturer, FM:s roll i regelverk och praxis, 

FM:s roll i internationell kontext – en behovsanalys utifrån försvarsmaktsperspektiv, Samverkansteori, 

Jämförande studie av J9 med motsvarande funktioner i andra länder, Roller och ansvar i HKV, 

Ledningsförhållanden i samverkan, Försvarsplanering idag – förutsättningar och utmaningar, Privat-offentlig 

samverkan i försvarsplaneringen, Internationellt stöd till FM, Hur kan FM:s samverkansförmåga utvecklas?. 
5 Forsström, Anna. Frelin, Jan. och Lagerström, Maria. Försvarsmakten och civil-militär samverkan – Förslag 

på studieområden för samverkansfunktionernas vidareutveckling. FOI-R--3539—SE. (2012) s.27-28; 

Riksrevisionen. Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser. RiR: 2011:15 
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ämnet är nytt och komplext – är mer genomförbart att studera en del av problematiken och bidra 

med en djupare förståelse för vald del än att ha som ansats att försöka förklara hela bilden. 

1.5 Begreppsförklaring och definitioner 

Ett antal begrepp är viktiga för uppsatsen. Definitionerna kommer från lag (1992:1403) om 

totalförsvar och höjd beredskap, Försvarsberedningens rapport Försvaret av Sverige – Starkare 

försvar för en osäker tid, regeringens skrivelse Samhällets krisberedskap – stärkt samverkan 

för ökad säkerhet, MSB:s publikation Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid 

samhällsstörningar, MSB:s hemsida, Försvarsmaktens doktrin Militärstrategisk doktrin med 

doktrinära grunder samt Försvarsmaktens hemsida. 

Internationella begrepp används när det saknas vedertagna begrepp på svenska.  

Höjd beredskap  

Höjd beredskap är enligt lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 1§: ”[…]antingen 

skärpt beredskap eller högsta beredskap. Under högsta beredskap är totalförsvar all 

samhällsverksamhet som då skall bedrivas.”6 

Lagen beskriver höjd beredskap i 3§: ”Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana 

utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller 

av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen besluta om skärpt eller högsta 

beredskap.”7 

Totalförsvar  

Totalförsvaret består av det militära försvaret och det civila försvaret.8 Totalförsvaret kallas 

ibland ”det samlade försvaret”.9 

 

 

                                                 
6 SFS 1992:1403. Lag om totalförsvar och höjd beredskap. Stockholm: Försvarsdepartementet. 1§. 
7 Ibid., 3§. 
8 Ibid., 1§. 
9 Se: Ds 2014:20. Försvaret av Sverige – Starkare försvar i en osäker tid. Stockholm: Försvarsdepartementet.; 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Så kan det civila försvaret utvecklas och stärkas – Redovisning 

av regeringsuppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om det civila försvaret inför den 

planerade försvarspolitiska inriktningspropositionen 2015. (2014-12-16) Diarienr: 2014-3277.; Larsson, Per. 

Det samlade försvaret. Tjugofyra7. 2014-12-09. http://www.tjugofyra7.se/msb/Avdelningar/Nyhet/Det-samlade-

forsvaret/ (Hämtad:2014-12-15) 
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Civilt försvar 

Inom civilt försvar ingår statliga myndigheter, landsting samt kommuner. Det civila försvaret 

är den verksamhet som syftar till att möjliggöra samhällets förmåga att hantera situationer vid 

höjd beredskap. I fredstid ska planering ske för att skapa och vidmakthålla samhällets förmåga 

att motstå ett väpnat angrepp. Vid höjd beredskap organiseras det civila försvaret utifrån de 

förmågor, strukturer och principer som gäller för krisberedskapen i fredstid. MSB har ett 

samordnande ansvar för det civila försvaret. I Försvaret av Sverige – Starkare försvar i en 

osäker tid skrivs det att: ”Det civila försvaret ska stödja och samverka med det militära 

försvaret för att kunna motstå ett väpnat angrepp, hantera samhällskonsekvenser och 

upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt kunna bidra till att återuppbygga och återställa 

samhällets funktionalitet efter ett sådant angrepp.”10 

Militärt försvar 

Försvarsmakten genomför försvarsplanering där de formulerar operativa planer för att 

säkerställa deras möjlighet att genomföra uppgifterna som är ålagda dem.11 ”Försvarsmakten 

ska enligt sitt uppdrag ha en aktuell försvarsplan för hur alla dess uppgifter ska lösas i 

praktiken, både de nationella och de internationella. En planering görs även för kriser som kan 

tänkas uppkomma i framtiden.”12  

Militärregioner  

Sverige är indelat i fyra militärregioner, nord (MR N), mitt (MR M), väst (MR V) och syd (MR 

S). I MR S ingår Jönköpings, Skånes, Blekinges, Kronobergs, Kalmars och Östergötlands län.13 

Samverkan 

Samverkan är ett begrepp som ofta har varierande betydelse beroende på kontext. 

Definitionerna från MSB och Försvarsmakten skiljer sig inte mycket åt, Försvarsmakten är lite 

mer utvecklade i sin definition än MSB. 

                                                 
10 Ds 2014:20. Försvaret av Sverige – Starkare försvar i en osäker tid. Stockholm: Försvarsdepartementet. s.104, 

106-107 
11 Försvarsmakten. Försvarsplanering. http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/vart-

arbetssatt/strategisk-planering/forsvarsplanering/ (Hämtad 2014-12-12) 
12 Försvarsmakten. Strategisk planering. http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/vart-

arbetssatt/strategisk-planering/ (Hämtad 2014-12-12) 
13 Försvarsmakten. Militärregioner. http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/militarregioner/ (Hämtad: 

2014-10-23); Försvarsmakten. Militärregion syd. 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/militarregioner/militarregion-syd/ (Hämtad: 2014-10-23) 
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Enligt MSB:s är samverkan ”En funktion som, genom att aktörer kommer överens, 

åstadkommer inriktning och samordning av tillgängliga resurser.”14 

Enligt Försvarsmaktens är samverkan: ”[…] verksamhet som bedrivs tillsammans med andra i ett 

visst syfte och/eller för att uppnå eftersträvade mål. Den omfattar bland annat utbyte av information, 

tydliggörande av ansvar och identifiering av samarbetsområden.”15 

Samverkan kan således ses som att aktörer kommer överens och åstadkommer inriktning och 

samordning av tillgängliga resurser runt gemensamma mål. 

Samordning  

MSB definierar samordning som: ”Anpassning av aktiviteter och delmål så att tillgängliga 

resurser kommer till största möjliga nytta. Samordning handlar om att aktörer inte ska vara i 

vägen förvarandra, och hjälpa varandra där det går. Samordning är en effekt hos de resurser 

som hanterar samhällsstörningar.”16  

Försvarsmakten definierar egentligen inte samordning i nedanstående citat, men det framgår att 

det är genom förhandling och samverkan som samordning uppnås. ”När man samarbetar med 

andra organisationer och aktörer, vilka formellt inte ingår i den egna organisationen, behöver 

samordningsbehoven ofta lösas genom samverkan och förhandling.[…] Samverkan genom 

förhandling fokuserar inte primärt på hur något ska göras utan snarare på vad som ska göras. 

Syftet är att få harmoni mellan olika organisationer/aktörer och acceptera att de arbetar på 

olika sätt.”17 

Ansvars-, närhets- och likhetsprincipen 

De grundläggande principerna ansvars-, närhets- och likhetsprincipen utgör grunden för 

samhällsskydd och beredskap. Ansvarsprincipen innebär enligt MSB: ”… att den som har 

ansvar för en verksamhet i normala situationer också har motsvarande ansvar vid en störning 

                                                 
14 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid 

samhällsstörningar. 2014. s.207 
15 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin med doktrinära grunder (MSD 12). 2012. M7739-354023. s.152 
16 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid 

samhällsstörningar. s.207 
17 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin med doktrinära grunder (MSD 12). s.122 



6 
 

i samhället. […]Ansvarsprincipen innebär också att aktörerna ska stödja och samverka med 

varandra, detta brukar kallas den utökade ansvarsprincipen.”.18  

Närhetsprincipen innebär: ”[…] att samhällsstörningar ska hanteras där den inträffar och av 

de som är närmast berörda och ansvariga.”.19   

Likhetsprincipen innebär: ”[…] att aktörer inte ska göra större förändringar i organisationen 

än vad situationen kräver. Verksamheten under samhällsstörningar ska alltså fungera som vid 

normala förhållanden, så långt det är möjligt.”.20 

Anslag 2:4 Krisberedskap 

Anslag 2:4 Krisberedskap är pengar som Riksdagen årligen beslutar ska gå till att förstärka 

effekten av samhällets samlade krisberedskap och förmågan att hantera kriser. Pengarna går till 

MSB, länsstyrelser, kommuner, landsting, myndigheter och frivilligorganisationer.21  

1.6 Disposition 

Uppsatsen är indelad i åtta avsnitt. Inledningen presenterar forskningsproblemet tillsammans 

med syfte, frågeställningar, avgränsningar samt begrepp och definitioner. Teorin består av en 

teorigenomgång följt av en teoridiskussion. Metoden presenterar vald metod, val av fall, 

intervjumetod och urval, analysmetod, validitet, reliabilitet, generaliserbarhet samt 

operationalisering. Resultatdelen inleds med en genomgång av relevanta lagar, propositioner 

och rapporter vilka påverkar System Context samt intervjumaterialet som berör System Context. 

Det efterföljs av det kategoriserade intervjumaterialet från länsstyrelserna respektive MR S. I 

analysen jämförs materialet från länsstyrelserna med MR S för att undersöka grad av samsyn. 

Analysen efterföljs av en diskussion där möjligheterna och bristerna i samverkan, samt den 

teoretiska modellen diskuteras utifrån teorin, empirin samt analysen. I slutsatser presenteras 

och besvaras frågeställningarna samt avslutande resonemang och förslag på fortsatta studier. 

De avslutande resonemangen behandlar samhällsmässiga aspekter utifrån svaren på 

frågeställningarna och förslag på fortsatta studier behandlar de vetenskapliga aspekterna. 

Slutligen presenteras en sammanfattning av uppsatsen.  

                                                 
18 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid 

samhällsstörningar. s.24 
19 Ibid., s.24 
20 Ibid., s.26 
21 Myndigheten i samhällsskydd och beredskap. Anslag 2:4 krisberedskap. https://www.msb.se/sv/Produkter--

tjanster/Stod-och-ersattningar/Anslag-24-krisberedskap/ (Hämtad: 2014-12-03) 
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2 Teori 
Den valda teorin är ett ramverk skapat av Emerson et al för att studera 

organisationsöverskridande samverkan (Collaborative Governance) med ansatsen att vara mer 

generaliserbar och applicerbar än tidigare ramverk för samverkan. Ramverket bygger på 

tidigare teorier inom samverkansämnet där två exempel är Ring och Van de Ven vilka 

undersöker affärstransaktioner samt Koppenjan och Klijn vilka studerar problemlösning och 

beslutsfattande i nätverk. Dessa teorier härrör från olika forskningstraditioner och politiska 

arenor och är mer tillämpbara i de egna sammanhangen.22 

Två andra teorier som undersökts för studien – men som valts bort – är Organizational Behavior 

och Governmental Politics, vilka behandlar samverkan inför beslutsfattande. Organizational 

Behavior förklarar hur organisationer ser problem och skapar alternativ för att lösa dessa. 

Organisationerna tar fram handlingsplaner och förslag och de olika handlingsplanerna 

diskuteras. Efter diskussioner och argumentationer för respektive handlingsplan tar 

beslutsfattaren ställning och fattar beslut. Lojalitet mot beslutet krävs av alla parter även om det 

finns missnöje.23  

Inom Governmental Politics finns det olika aktörer där alla samlar på sig information vilken de 

använder för att positionera sig sinsemellan varandra och beslutsfattaren. Aktörerna har egna 

agendor som de arbetar för att lyfta. Det som tidigare hänt i samverkan och resultat från tidigare 

beslut förstärker och försvagar aktörerna. Förhandlingarna pågår fram till att beslutsfattaren 

fattar beslut. När det finns ett beslut ska alla vara lojala mot beslutet. Efter beslutet påbörjas ett 

nya förhandlingar inför nästa beslut.24  

Det som teorierna faller på är att de handlar om samverkan i en hierarkisk organisation. De 

kräver en beslutsfattande funktion vilket det svenska krishanteringssystemet i stora delar saknar 

på regional nivå, myndigheterna i Sverige är fristående och har inte beslutsrätt över varandra. 

Modellerna hade fungerat bra för att studera samverkan för ett beslut inom och mellan 

organisationer där det finns en tydlig hierarkisk struktur och där det är tydligt vem som är 

                                                 
22 Emerson, Krik. Nabatchi, Tina. och Balogh, Stephen. An Integrative Framework for Collaborative 

Governance. Journal of Public Administration Research and Theory. 22 no 1 (2012): 1-29. 

doi:10.1093/jopart/mur011. s.5,14  
23 Graham, Allison. och Zelikow, Philip. Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis. 2.uppl. New 

York: Longman, 1999. s. 379-391 
24 Ibid., s. 379-391, 307-308 
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beslutsfattare. Det är dessutom enklare att använda teorierna för att se tillbaka på ett fattat beslut 

och spåra vägen fram till beslutet än vad det är att använda teorierna för pågående händelser. 25  

2.1 Collaborative Governance 

Genom studier av olika teorier har Emerson et 

al identifierat viktiga kategorier och 

dimensioner för samverkan. För att undvika 

att ramverket i sin strävan att bli 

generaliserbart, blir allt för förenklat eller 

variabeltungt har Emerson et al valt ett fåtal 

dimensioner som de arbetar med. I dessa 

dimensioner finns det variabler som fungerar 

tillsammans i ett icke-linjärt och interaktivt 

arbetssätt för att producera handling och 

åtgärdsförslag som leder till anpassning. 

Författarna lyfter att deras ramverk behöver 

testas för att utvärderas. I Bilaga C återfinns 

författarnas modeller för ramverket.26 Teorin 

innehåller flera faktorer som används för att 

mäta effekter, men då samverkan för civilt 

försvar mellan MR S och länsstyrelserna är i ett tidigt stadium finns det ännu inga mätbara 

effekter. Därför utgör endast System Context och Collaborative Dynamics (CD) (se Figur 1) det 

teoretiska ramverket för uppsatsen.  

2.2 System Context 

Ytterst i modellen för ramverket finns System Context vilket är kontexten inom vilken 

samverkan inryms. Samverkan initieras och utvecklas inom bland annat politiska, 

socioekonomiska och rättsliga sammanhang. Denna blandning av sammanhang bidrar till att ge 

olika typer av möjligheter, begränsningar och infallsvinklar vilket i sin tur påverkar hela 

samverkansprocessen. System Context är föränderlig då lagändringar, världspolitik, kriser i 

samhället och ekonomisk tillbakagång är några exempel som kan förändra spelplanen för 

samverkan. Kontexten skapar förutsättningar för samverkan. Viktiga delar i System Context 

vilka kan påverka samverkan är bland annat resursförhållandet, politiska och rättsliga ramar 

                                                 
25 Graham, Allison. och Zelikow, Philip. Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis. s.379-391 
26 Emerson et al. An Integrative Framework for Collaborative Governance. s.5 

Figur 1. Modell över Collaborative Governance. 
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samt politisk dynamik och maktrelationer inom samhället. Inom System Context finns så kallade 

drivers vilka skapar incitament för samverkan och driver arbetet framåt. Drivers kan vara 

ledarskap, incitament, ömsesidigt beroende samt osäkerhet.27 

2.3 Collaborative Dynamics 

Inom Collaborative Dynamics finns tre viktiga 

övergripande kategorier som driver på och 

utgör förutsättningar för samverkan. Dessa är 

Principled Engagement (PE), Shared 

Motivation (SM) och Capacity for Joint Action 

(CJA).  

För att sammanfatta Collaborative Dynamics 

kan sägas att det är Principled Engagement 

som initialt driver Shared Motivation, men 

efterhand bidrar även Shared Motivation till att förstärka Principled Engagement. Detta 

samspel resulterar i Capacity for Joint Actions, som i sin tur förstärker och förbättrar Principled 

Engagement och Shared Motivation. Det sker en växelverkan mellan dessa tre övergripande 

kategorier där de påverkar och förstärker varandra cykliskt (se Figur 2).28   

2.3.1 Principeld Engagement 

 

Figur 3. Principled Engagement. Modell över kategorierna som tillsammans ger Principled Engagement. Det finns en form 

av tidsaxel där upptäckt kommer först och fastställande sist, men det är inte lika bundet som vid Shared Motivation. 

Principled Engagement handlar om att få aktörer att tillsammans arbeta mot gemensamma 

mål. Samverkan sker över tid och kan bestå av flera olika sorters aktörer och kan ske på olika 

sätt.  Deltagarna i samverkan kan representera sig själv, en beslutsfattare, ett samhälle, en 

myndighet etc., och variera från två till flera tusen deltagare. Det är viktigt att ta hänsyn till att 

varje deltagare för med sig en egen uppsättning av värderingar, intressen, kunskap, kulturer 

och mandat från aktören denne representerar. Genom Principled Engagement arbetar olika 

aktörer tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Samverkan ska vara öppen och 

                                                 
27 Emerson et al. An Integrative Framework for Collaborative Governance. s. 8-9 
28 Ibid., s.13-14 

Figur 2. Collaborative Dynamics. En modell som visar 

Collaborative Dynamics de tre övergripande kategorierna: 

Principled Engagement, Shared Motivation och Capacity 

for Joint Action, samt hur de samspelar med varandra. 
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inkluderande för deltagarna för alla intressen ska finnas representerade, samt att alla deltagare 

har kunskap om varandra.29 

Det finns fyra olika kategorier inom Principled Engagement: upptäckt (discovery), definition 

(definition), övervägande (deliberation) och fastställande (determination) (se Figur 3). 

Upptäckt varseblir deltagarna om varandras individuella och delade intressen, svårigheter och 

normer. Deltagarna ska samtidigt identifiera och analysera relevant och betydelsefull 

information och dra slutsatser om dess konsekvenser. I början kan upptäckt vara fokuserat på 

att identifiera gemensamma intressen, senare kan det observeras i gemensam faktainsamling 

och mer analytisk undersökning. Definition är processen där deltagarna ska bygga upp 

gemensam betydelse av syfte och mål, begrepp och terminologi, förtydliga förväntningarna på 

varandra, och sätta upp gemensamma kriterier för att bedöma information och alternativ.30 

Övervägande behandlar kommunikationen mellan deltagarna som bör vara uppriktig och 

motiverad. Inom samverkan bör det vara ett öppet klimat där alla kan komma till tals och där 

diskussioner ska kunna äga rum. Deltagarna måste vara ärliga och ha förståelse för att det finns 

olika åsikter och perspektiv sinsemellan. Slutligen handlar fastställande om processen att 

tillsammans fastställa gemensamma beslut. Det kan exempelvis handla om hur 

beslutsprocessen ser ut och vem som sätter agendan för arbetet.31 

2.3.2 Shared Motivation 

 

Figur 4. Shared Motivation. Modell som visar hur kategorierna inom Shared Motivation ger varandra och resulterar i Shared 

Motivation. 

Den andra övergripande kategorin i samarbetsdynamiken belyser relationerna mellan 

deltagarna. Shared Motivation är uppdelad i fyra kategorier: ömsesidigt förtroende (mutual 

trust), förståelse (understanding), intern legitimitet (internal legitimacy) och åtagande 

(commitment) (se Figur 4). Ömsesidigt förtroende är det förtroende som byggs upp mellan 

deltagare när de lär känna varandra och arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Det 

ömsesidiga förtroendet genererar i sin tur förståelse – att deltagarna ser och respekterar 

varandras skillnader och uppmärksammar hur skillnaderna kan bidra till bättre samverkan. 

                                                 
29 Emerson et al. An Integrative Framework for Collaborative Governance. s.10-11 
30 Ibid., s.12 
31 Ibid., s.12 



11 
 

Förståelsen skapar acceptans vilket ger en känsla av intern legitimitet hos deltagarna. 

Bekräftelsen att deltagarna är trovärdiga och pålitliga med gemensamma målsättningar 

legitimerar deras samverkan. I och med den legitimerade samverkan följer den fjärde kategorin, 

gemensamt åtagande, vilket möjliggör organisationsöverskridande arbete. Åtagande handlar 

om att parterna kan korsa de organisatoriska och sektorsvisa gränserna som finns mellan 

deltagarnas organisationer.32 

2.3.3 Capacity for Joint Action 

Emerson et al ser den tredje 

övergripande kategorin Capacity for 

Joint Action som en samling av 

kategorier som kommer samman för 

att skapa möjligheter för att vidta 

effektiva åtgärder – en länk mellan 

strategi och presterande. I Capacity 

for Joint Action återfinns fyra kategorier: Processuella och institutionella strukturer, 

(procedural and institutional arrangements) ledarskap (leadership), kunskap (knowledge) och 

resurser (resources) (se Figur 5). Processuella och institutionella strukturer omfattar styrande 

dokument och organisatoriska strukturer som krävs för att hantera upprepade interaktioner över 

tid. Större och mer komplexa samverkansnätverk, som sträcker sig över lång tid, behöver 

tydligare strukturer för administration och förvaltning. Processuella och institutionella 

strukturer måste vara tydlig definierade både internt hos deltagarna (hur deltagarna agerar i sin 

egen grupp) och externt mellan de olika deltagarna (hur de olika grupperna ska organiseras och 

arbeta tillsammans).33  

Ledarskap är av stor vikt för samverkan och kan, förutom att vara en drivkraft, vara en väsentlig 

beståndsdel och ett resultat av samverkan. Olika typer av ledarskap fyller olika roller i 

samverkan, beroende på var samverkansprocessen befinner sig. Några exempel på ledarroller 

är sponsorer, representant för en organisation, tekniker och sammankallande. Vissa ledarroller 

är speciellt viktiga i början av processen medan andra bli mer viktiga i kritiska stunder av 

övervägande eller konfliktlösning.34  

                                                 
32 Emerson et al. An Integrative Framework for Collaborative Governance. s.14 
33 Ibid., s.15 
34 Ibid., s.15 

Figur 5. Capacity for Joint Action. Modell över kategorierna som 

tillsammans ger Capacity for Joint Action. Till skillnad från Principled 

Engagement och Shared Motivation finns det ingen tidsaxel eller 

ordningsföljd för dessa delar, utan de existerar oberoende av varandra 
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Aktörer blir mer och mer specialiserade inom sina områden samtidigt som den organisatoriska 

strukturen blir mer komplex och beroenden ökar. Det medför att behovet av att dela kunskaper 

och skapa en bredare bild av situationen ökar. Den tredje kategorin, kunskap, kan ses som 

valutan i samverkan. Det är deltagarnas mål att tillsammans skapa en bredare förståelse för att 

sedan agera utifrån detta. Samverkan kräver sammanfogning av olika aktörers befintliga 

kunskap och möjlighet att tillsammans skapa ny kunskap.35  

Den sista kategorin är resurser. En av fördelarna med samverkan är möjligheten att dela 

resurser mellan varandra vilka är ojämnt fördelade bland deltagarna. Resurser kan bestå av 

bland annat tid, teknik, finansiering, administrativt och organisatoriskt stöd, erforderlig 

kompetens för analys, expertis och makt. Hur skillnaderna mellan resurserna hanteras kan få 

direkt påverkan på den faktiska och den upplevda rättvisan, legitimiteten och effektiviteten på 

samverkan. Resurshanteringen kan således bli ett kritiskt element för om samverkan kommer 

fungera eller inte.36 

2.4 Nio påståenden för lyckad samverkan 

Emerson et al listar 10 påståenden som de anser viktiga för en lyckad samverkan, varav nio är 

relevanta för denna studie. Den tionde är inriktad på effekter av samverkan vilket denna studie 

inte undersöker. Dessa nio påståenden visar på ett bra sätt hur samverkan teoretiskt fungerar, 

vilka delar som påverkar varandra och hur de påverkar varandra:37 

1. En eller flera drivers (ledarskap, incitament, ömsesidigt beroende samt osäkerhet) 

behövs för att samverkan ska initieras. Fler drivers ökar sannolikheten för lyckad 

samverkan. Exempelvis kan ett spänt säkerhetspolitiskt läge ses som en osäkerhet, vilket 

motiverar parter att ingå samverkan för att arbeta mot osäkerheten. 

2. Principled Engagement genereras och upprätthålls av samspelet mellan upptäckt, 

definition, övervägande och fastställande. När parterna lär känna varandra och förstår 

varandras behov kan de diskutera och bestämma gemensamt syfte och kriterier för 

arbetet där alla parter drar nytta av samverkan. Parterna förstår behovet av att 

tillsammans arbeta för en gemensam lösning på problemet. 

3. Upprepat och kvalitativt samspel genom Principled Engagement främjar ömsesidigt 

förtroende vilket leder till förståelse. Förståelse skapar intern legitimitet vilket ger ett 

gemensamt åtagande. Därför skapar och upprätthåller Principled Engagement Shared 

                                                 
35 Emerson et al. An Integrative Framework for Collaborative Governance.  s.16 
36 Ibid., s.16 
37 Ibid., s.10-20 
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Motivation. Det fungerar som en positiv spiral där kategorierna förstärker varandra – 

parter som samverkar och ser ett värde med samverkan blir bättre allteftersom de 

arbetar tillsammans.  

4. Shared Motivation bidrar till Principled Engagement, och vice versa i en form av cykel. 

När parterna lär känna varandra och ökar förståelsen och förtroendet för varandra skapar 

det incitament för att hitta gemensamma och individuella intressen inom Principled 

Engagement och lösa eventuella skiljaktigheter.  

5. Principled Engagement och Shared Motivation kommer stimulera utvecklingen av 

processuella institutionella strukturer, ledarskap, kunskap och resurser, och därigenom 

skapa och upprätthålla Capacity for Joint Action. När parterna lär känna varandra och 

sätter upp gemensamt syfte och kriterier för arbetet skapas rutiner för arbetet och 

utvecklar strukturer att hantera frågor som uppstår, såsom att dela kunskap och jämna 

ut skillnader i resurser. 

6. Syftet med samverkan, samt uppsatta mål, bestämmer nivåerna för kategorierna i 

Capacity for Joint Action. Utifrån målsättningen bestäms vilken nivå som behövs för 

att uppnå målet. Är det ett stort och komplicerat samverkansområde med många aktörer 

blir det viktigare med tydliga strukturer för administration och förvaltning vilket ställer 

högre krav på kategorierna inom Capacity for Joint Action. 

7. Kvalitén och omfattningen av Collaborative Dynamics beror på samspelet mellan 

Principled Engagement, Shared Motivation samt Capacity for Joint Actions (se Figur 

2). En starkare kategori kommer bidra med att lyfta de andra, vilket stärker helheten. 

8. Med ett gemensamt syfte, som vuxit fram ut en gemensam strategi, minskar 

sannolikheten för negativa konsekvenser. 

9. Över tid kommer samverkan förbättras och kategorierna inom samverkan finjusteras.38 

2.5 Teorisammanfattning 

Från teorin används System Context för att studera kontexten för samverkan samt en modell 

över hur de övergripande kategorierna Principled Engagement, Shared Motivation och 

Capacity for Joint Action samspelar med varandra. Enligt teorin samspelar Principled 

Engagement, Shared Motivation och Capacity for Joint Action och förstärker varandra cykliskt 

(se Figur 2). Principled Engagement driver initialt Shared Motivation, men efterhand bidrar 

även Shared Motivation till att förstärka Principled Engagement. Samspelet resulterar i 

                                                 
38 Emerson et al. An Integrative Framework for Collaborative Governance. s.10-20 
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Capacity for Joint Actions, som i sin tur förstärker och förbättrar Principled Engagement och 

Shared Motivation.39 

De övergripande kategorierna har fyra kategorier vardera: Principled Engagement (upptäckt, 

definition, övervägande och fastställande), Shared Motivation (ömsesidigt beroende, 

förståelse, intern legitimitet och åtagande) och Capacity for Joint Action (processuella och 

institutionella strukturer, ledarskap, kunskap och resurser).40 Dessa kategorier används för att 

studera hur MR S och länsstyrelserna ser på samverkan och för att undersöka hur långt de 

kommit i samverkan för civilt försvar. System Context används för att undersöka hur MR S och 

länsstyrelserna ser på den omgivande kontexten för samverkan, för att undersöka vad lagar och 

propositioner bidrar med till kontexten, samt för att undersöka hur kontexten påverkar 

samverkan. 

2.6 Teoridiskussion 

Ramverket behandlas som ett framväxande system och innefattar en bredare syn på samverkan. 

Ramverket preciserar komponenterna i samverkan på ett sätt som integrerar en rad olika 

faktorer och ger sedan både generella och specifika orsakssamband dem emellan. Emerson et 

al nämner att andra ramverk bekräftar orsakssambanden, men att det inte finns lika inbyggt i 

ramverkens konstruktion som det gör i deras. Teorin lämpar sig bäst för uppsatsen då den inte 

endast syftar till att visa att det finns ett orsakssamband, utan vill visa hur orsakssambandet ser 

ut. Uppsatsen undersöker hur väl modellen förklarar samverkan och gör det genom att studera 

orsakssambanden mellan de övergripande kategorierna Principled Engagement, Shared 

Motivation och Capacity for Joint Action. Det bidrar med en djupare förklaring till hur delarna 

inom samverkan förhåller sig till varandra. Modellen för Collaborative Dynamics används för 

att beskriva vad som behövs för samverkan och kan ge indikationer på briser i samverkan.41 

Eftersom Principled Engagement är förutsättningen för att driva Shared Motivation och 

Principled Engagement tillsammans med Shared Motivation behövs för Capacity for Joint 

Action, bör Principled Engagement vara en grundförutsättning för samverkan. Således bör 

Principled Engagement vara den övergripande kategori där arbetet kommit längst. 

 

                                                 
39 Emerson et al. An Integrative Framework for Collaborative Governance. s.13-14 
40 Ibid., s.12,14,15 
41 Ibid., s.21 
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3 Metod 

Studien är en kvalitativ teorikonsumerande fallstudie av ett typfall. Studien är kvalitativ då det 

råder stor osäkerhet kring ämnet och det pågår fortfarande utredningar för hur ett nytt civilt 

försvar kommer se ut och MSB arbetar för tillfället42 med tydligare inriktning och underlag för 

arbetet. Således fungerar en kvalitativ studie bättre då det ännu inte finns några mätbara 

effekter. En kvalitativ studie kan bidra med en ökad förståelse kring ämnet och visa där det 

råder samsyn mellan aktörerna på vad som ska göras, och där det saknas samsyn. Det skulle i 

detta fall inte lämpa sig med enkätundersökningar då ämnet är nytt, stort och komplicerat. Det 

finns strukturella skillnader mellan Försvarsmakten och de civila myndigheterna vilket orsakar 

att synen på civilt försvaret och samordningen av denna kan att skilja sig åt. En kvalitativ studie 

är att föredra då intervjuer gör det möjligt att med hjälp av det teoretiska ramverket studera 

förutsättningarna för en lyckad samverkan. Studien kan endast undersöka förutsättningarna som 

finns för samverkan och inte själva samverkan då det civila försvaret befinner sig i ett tidigt 

stadium.43 

Genom en tvådelad materialinsamling används olika rapporter och dokument för att öka 

förståelsen gällande syfte, planering och problematik gällande ett nytt civilt försvar. Detta 

genomförs för att få en god kunskap inför intervjuerna. Eftersom intervjupersonerna, speciellt 

från MR S, är experter inom försvarsfrågor krävs en god förkunskap innan intervjuerna 

genomförs. När intervjuaren visar på god kunskaper inom ämnet utstrålar denne säkerhet och 

visar på intresse för intervjupersonens kunskap och vinner därigenom även respekt.44  

3.1 Fallstudie 

Fallstudier strävar efter att belysa samspel mellan viktiga faktorer som kännetecknar det 

studerade fallet. Fallstudier kan definieras som en intensiv helhetsinriktad redogörelse och 

analys av en enda företeelse. En fallstudie lämpar sig bra för studien då informationen som 

framkommer ur intervjuerna inte kan bedömas utifrån ett sanningsvärde, utan istället utifrån 

trovärdighet. Syftet med en fallstudie är inte att komma fram till den ”sanna” tolkningen utifrån 

empirin, utan istället är syftet att undanröja de felaktiga slutsatserna för att erhålla den bästa 

                                                 
42 Januari 2015 
43 Ritchie, Jane. och Lewis, Jane. (red.). Qualitative research practice – A Guide for Social Science Students and 

Researchers. London: SAGE Publications, 2003. s.32-33; Merriam, Sharan. Fallstudien som forskningsmetod. 

Lund: Studentlitteratur, 2011. s.63; Regeringsbeslut. Fö2014/1217/SSK. Uppdrag till Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap att redovisa underlag om det civila försvaret inför den planerade försvarspolitiska 

inriktningspropositionen 2015. 
44 Steinar, Kvale. Doing Interviews. Thousand Oaks: SAGE publications, 2007. s.70 
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och mest övertygande tolkningen. Då det nya civila försvaret är en ny företeelse är det svårt att 

bedöma vad som är den ”korrekta” tolkningen, men det går att närma sig en trolig tolkning.45 

Samverkan för civilt försvar kommer inbegripa flera olika aktörer på olika nivåer och olika 

strukturer. Fallstudier ger en möjlighet att studera företeelser med komplexa sociala enheter 

som består av multipla variabler, vilket gör metoden lämplig för studien. Studien är deskriptiv 

och analytisk vilket innebär att företeelsen som studeras, i det här fallet samverkan gällande det 

civila försvaret, ges en omfattande beskrivning och innehåller många variabler där samspelet 

mellan dem beskrivs. Detta samspel förklaras med hjälp av teorin då den preciserar hur 

samverkan fungerar mellan olika aktörer. Ofta sträcker sig fallstudier över en lång tidsperiod, 

men då syftet med uppsatsen är att studera samverkan i dagsläget kommer studien inte 

genomföras longitudinellt. 46 

En av utmaningarna med kvalitativa fallstudier är att de tenderar att generera en stor mängd 

empirisk data i sin strävan att nå en fullständig beskrivning av fallet. Till skillnad från 

kvantitativa studier är det inte mängden data som är det intressanta i en kvalitativ studie utan 

det intressanta är istället innehållet och variationer i materialet.47  

3.1.1 Val av fall 

Fallet MR S ses som ett typfall då militärregionen till stor del anses kunna representera de fyra 

militärregionerna. MR S får således representera en bredare kategori vilket är av intresse då det 

nya civila försvaret är tidigare outforskat.48 Eftersom syftet är att undersöka hur militärregioner 

och länsstyrelser ser på samverkan och civilt försvar är det inte av lika stort intresse att studera 

synen på central nivå. En annan typ av studie skulle vara att intervjua centrala aktörer för att 

undersöka deras syn på samverkan, men då själva arbetet med civilt försvar kommer ske på 

lägre nivå är det inte lika intressant för syftet.49 En annan studie hade varit att välja två typfall 

och jämföra dem, men då ämnet är nytt är det av större intresse att få en djupare bild istället för 

att undersöka variationerna mellan olika militärregioner. 

                                                 
45 Merriam, Sharan. Fallstudien som forskningsmetod. s.25,29, 44 
46 Ibid., s.25-28, 46 
47 Ibid., s.47 
48 Ibid., s.63 
49 Steinar, Kvale. och Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. 3.uppl. Lund: Studentlitteratur, 

2014. s.187 
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3.2 Intervjumetod 

Intervjuer är en process där kunskap konstrueras mellan den intervjuande och den intervjuade. 

Det är ett samspel dem emellan för att bygga upp ny kunskap. Kvale och Brinkman använder 

två metaforer för att beskriva två olika typer av intervjuer: malmletare och resenär. Dessa 

symboliserar två olika epistemologiska föreställningar där malmletaren samlar in kunskap 

medan resenären konstruerar kunskap. Resenären fokuserar på samtalet i sig och uppmuntrar 

den intervjuade att berätta sin egen historia. Malmletaren blir mer av en grävande journalist där 

ett förarbete med rapporter inom ämnet studeras innan intervjun genomförs. Medan 

malmletaren samlar in data för senare analys sker resenärens intervju och analys samtidigt för 

kunskapsskapande. Denna studie använder sig av intervjuer som är malmletande. Studien syftar 

till att samla in kunskap för att öka förståelsen för militärregioners och länsstyrelsers syn på det 

civila försvaret samt att pröva teorin i detta sammanhang. Studien blir således 

teorikonsumerande.50  

Intervjuformen för studien har varit informantintervjuer. Det betyder att specifika aktörer valts 

ut för att de besitter den kunskap som eftertraktas och undersöks, till skillnad från 

respondentintervjuer där större fenomen undersöks.51 Formen för intervjuerna varit semi-

strukturerade då de har utgått från en färdig mall, där vissa frågor tagits bort och 

uppföljningsfrågor lagts till under intervjuernas gång. Det ger en bredare och mer nyanserad 

bild där intervjuaren kan styra frågorna beroende av intervjupersonens svar. Detta är en fördel 

som enkätundersökningar saknar då de är mer bestämda och strukturerade i sin utformning. 

Intervjumallarna ska därför ses mer som guider än som bestämda strukturer. Intervjuguiderna 

återfinns i Bilaga B. Semi-strukturerade intervjuer ger större förståelse och större möjlighet till 

klargöranden samt förtydliganden, och används för att förstå motivationer, beslut, samt 

undersöka effekter och resultat. Det gör att semi-strukturerade intervjuer lämpar sig bra för 

undersökningens syfte att öka förståelsen för det civila försvaret och förstå hur synen på 

samverkan skiljer sig mellan aktörerna. Fokusgrupper har valts bort då det är svårare att nå mer 

detaljerad information och det är svårare att få klarhet i mer komplicerade företeelser.52 

                                                 
50 Steinar, Kvale. och Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun s.19, 24, 71-72 
51 Ahrne, Göran och Svensson, Peter. Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber, 2011. s. 40 
52 Ritchie, Jane. och Lewis, Jane. (red.). Qualitative research practice – A Guide for Social Science Students and 

Researchers. s.58; Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena. Metodpraktikan: 

konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4 uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 2012. s. 260-262    
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3.2.1 Urval 

För intervjuerna har ett målinriktat urval används där urvalet baserats på vad som önskas 

upptäckas, förstås och få insikt om. För att studera MR S är studiens design en totalstudie. 

Förutom intervjuer med representanter från MR S har målsättningen varit att intervjua 

representanter från alla sex länsstyrelser som ingår i MR S, vilka är Jönköpings län, 

Östergötlands län, Kalmar län, Kronobergs län, Blekinge län samt Skånes län.53 Av dessa sex 

har alla utom Länsstyrelsen i Skåne län intervjuats. Försök till upprepade kontakter togs både 

via telefon och mail, men utan någon respons. En bedömning är ändå gjord att materialet har 

en empirisk tyngd då liknande svar förekommer flera gånger. Intervjuerna med MR S skedde 

med två samverkansofficerare och intervjuerna med länsstyrelsen skedde med 

beredskapsdirektör (eller motsvarande), alternativt till hänvisad handläggare. Urvalet är således 

aktörer och inte enskilda personer, vilket har öppnat upp för möjligheten att intervjua flera 

personer från samma aktör om intervjumaterialet varit bristfälligt. För denna studie blev det 

aldrig aktuellt att genomföra intervjuer med fler representanter än vad det från början var 

planerat då materialet ansågs utförligt. Från MR S intervjuades två representanter för att väga 

upp för fem intervjuer från länsstyrelser.  

För att komplettera urvalet har även ett snöbollsurval tillämpas.54 Identifierade intervjupersoner 

har fått hänvisa vidare till personer av intresse för studien vilket medförde att en Landshövding 

för ett av länen intervjuades.55 Landshövdingen har en viktig roll att lyfta upp civilt försvar på 

agendan och representera länets intressen i möten med Försvarsmakten i befintliga nätverk. För 

uppsatsen har inte materialet från intervjun med Landshövdingen använts då det inte kunde 

användas enligt kategorierna från teorin. Svaren som framkom var intressanta och bekräftade 

att samverkan är viktigt och att det inte finns några större problem gällande samverkan med 

Försvarsmakten. Det finns intressanta aspekter att följa upp och se på Landshövdingens roll i 

civilt försvar då länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet och Landshövdingen dess 

högste chef.  

Alla intervjudeltagare har i ett inledande skede kontaktats via telefon med förfrågan om att delta 

i intervjun. Därefter har en tid bestämts samt ett informationsbrev skickats ut med förtydligande 

om uppsatsens syfte, definition av höjd beredskap och civilt försvar, samt praktisk information 

                                                 
53 Försvarsmakten. Militärregioner. http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/militarregioner/ (Hämtad: 

2014-10-23); Försvarsmakten. Militärregion syd. 
54 Ritchie, Jane. och Lewis, Jane. (red.). Qualitative research practice – A Guide for Social Science Students and 

Researchers. s.94; Merriam, Sharan. Fallstudien som forskningsmetod. s.61 
55 Intervju med Landshövding, Länsstyrelsen Jönköpings län. 
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om bland annat inspelning. Informationsbrevet återfinns i Bilaga D. Intervjuerna har tagit 

mellan 20 – 45 minuter och genomförts både på plats och via telefon och har i samtliga fall 

spelats in.56 

3.3 Analysmetod 

Analysmetoden grundar sig på den analysmetod som Ritchie och Lewis använder sig av i 

Qualitative research practice – A Guide for Social Science Students and Researchers, men 

skiljer sig åt i vissa avseenden. Istället för att bygga kategorierna utefter de kategorier som går 

att utläsa i materialet som Ritchie och Lewis, har kategorierna på förhand bestämts utifrån den 

teoretiska modellen (se Figur 2). De tre övergripande kategorierna tillsammans med System 

Context fungerar som fyra analyskategorier. Principled Engagement, Shared Motivation, 

Capacity for Joint Action har respektive fyra kategorier som sorteras in under dem. De tre 

övergripande kategorier med sina 12 kategorier, tillsammans med System Context bildar 

grunden för analysverktyget (se Bilaga A). Till skillnad från Ritchie och Lewis analysmodell 

är ramverket statiskt och förändras inte under analysens gång.57  

Intervjumaterialet har först transkriberats och sedan har varje del i materialet studerats för att 

undersöka om, och var olika delar passar in. En mening behöver inte nödvändigtvis sorteras in 

under endast en kategori utan kan tillhöra flera. I transkriberingen har inte pauser och 

betoningar markerats ut då tyngden för denna studie ligger på att fånga innebörden av intervjun 

och dess innehåll. För att göra materialet mer lättbegripligt har även strukturen på meningar 

ibland förändrats samt att vissa ord som exempelvis ”ju”, ”så” och ”liksom” tagits bort i de fall 

då det inte tillfört något för betydelsen av materialet. Dessa mindre förändringar anses inte 

påverka resultatet. Efter att materialet kategoriserats för länsstyrelserna och MR S jämförs 

materialet för att undersöka i vilket grad samsyn råder mellan länsstyrelserna och MR S.  

3.4 Validitet 

Validitet handlar om giltigheten och riktighet, och om studien undersöker det som den syftar 

till att undersöka. I detta fall handlar det om kategorierna från teorin, som använts för att 

konstruera intervjufrågorna, lyckas mäta samverkan mellan aktörerna och om intervjuerna ger 

svar på de ställda frågorna. Validiteten genomsyrar hela processen från början till slutet av 

studien. För att stärka validiteten finns det en genomgående argumentation för vald teori och 

                                                 
56 Förutom med Landshövdingen då intervjun inte spelades in. 
57 För att läsa vidare om deras analysmetod, se: Ritchie, Jane. och Lewis, Jane. (red.). Qualitative research 

practice – A Guide for Social Science Students and Researchers. s.202, 219-229 
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metod som visar varför dessa val lämpar sig bäst för undersökningen. Till det har även 

intervjupersonerna valts ut för deras kunskap och trovärdighet inom ämnet och under 

intervjuerna har frågor följts upp med följdfrågor för att tydligt klargöra svaren. Möjligheten 

har även funnits för att intervjua fler personer inom organisationerna för att komplettera 

materialet, då det inte är intervjudeltagarna i sig utan organisationerna som är av intresse.58 

Inför varje intervju har intervjupersonen tillfrågats om intervjun får spelas in. Intervjupersonen 

har blivit informerad om att intervjun varit frivillig och att personen har möjlighet att avbryta 

när som helst i pågående intervju. Intervjupersonen har informerats om att personens funktion 

och länsstyrelse kommer presenteras i en referenslista, men att citaten i uppsatsen behandlas 

anonymt. Slutligen har även intervjupersonen informerats om att transkriberingen kommer 

skickas över för påseende där det finns möjlighet att påpeka om något blivit fel eller om något 

behöver förtydligas. Detta för att minska risken för missförstånd och för att skapa trygghet hos 

intervjupersonen då personen har möjlighet att påpeka om något blivit fel.  

3.5 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i forskningsresultatet, om resultatet kan reproduceras 

vid andra tidpunkter av andra forskare. Reliabilitet handlar både om den som intervjuar och den 

intervjuade. Den som intervjuar kan på grund av ledande frågor påverka svaren. Vad gäller den 

intervjuade handlar det om ifall personen kommer ge olika svar till olika intervjuare.59 

För denna studie är det svårt att upprepa studien och få samma resultat då arbetet ligger i ett 

förberedande stadium och troligen kommer förändras mycket i den närmaste framtiden. Det är 

svårt att förutspå exakt hur ett samarbete kommer fungera, men denna studie ger en inblick i 

möjligheter och brister med samverkan för civilt försvar. För att undvika ledande frågor har 

intervjuguiden använts under intervjuerna (se Bilaga B). 

3.6 Generalisering 

Då planeringen av civilt försvar kommer gälla hela Sverige är denna uppsats generaliserbar till 

den grad att samma brister till stora delar kan uppstå i flera av militärregionerna och inte endast 

i MR S. Typerna av aktörer som intervjuas återfinns inom alla fyra militärregioner och bör 

således kunna generaliseras för Sverige på regional nivå. Det kan förekomma skillnader då 

studien bygger på intervjuer med individer som får representera sin respektive aktör. Det kan 

                                                 
58 Steinar, Kvale. och Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. s.296-299 
59 Ibid., s.295-296 
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även finnas skillnader mellan militärregionerna då de exempelvis skiljer sig i storlek och 

befolkningstäthet. Det kan även finnas skillnader i resurser hos länsstyrelserna inom 

militärregionerna vilket kan få påverkan på generaliserbarheten.  Däremot bör liknande System 

Context gälla för alla militärregionerna och bidra med liknande möjligheter och svårigheter.  

Ansvars-, likhets-, och närhetsprincipen bidrar till att göra studien mer generaliserbar eftersom 

ansvaret för verksamheter ska vara detsamma och skötas likadant i vardagen som i kriser samt 

att det ska ske på lägsta möjliga nivå.60 

3.7 Operationalisering   

För materialinsamlandet används fyra analyskategorier; Principled Engagement, Shared 

Motivation, Capacity for Joint Action samt System Context. Dessa fyra analyskategorier 

används för att studera hur samverkan inför civilt försvar fungerar i dagsläget och vad det finns 

för förutsättningar för arbetet. System Context ingår inte i den huvudsakliga modellen som 

används för analysen, utan är ett komplement för att förstå inom vilken kontext samverkan 

inryms. Således behandlas inte System Context som de övriga tre analyskategorierna.  

Analyskategorierna används förutom för analysen även för att skapa ramar för insamlandet av 

materialet, men då intervjuerna inte är strukturerade utan semi-strukturerade finns en viss 

variation. Till skillnad från Principled Engagement, Shared Motivation samt Capacity for Joint 

Action innehåller inte System Context uteslutande intervjumaterial utan även lagtexter och 

propositioner. Det medför att intervjumaterialet för System Context inte jämförs mellan 

länsstyrelserna och MR S på samma sätt som för övriga analyskategorier. 

Enligt modellen bör inte Shared Motivation 

(SM) och Capacity for Joint Action (CJA) 

genereras utan Principled Engagement 

(PE). Alltså blir Principled Engagement en 

grundförutsättning för de båda. Vidare 

behövs både Principled Engagement och 

Shared Motivation för att initiera Capacity 

for Joint Action. Det blir således en byggande spiral där de olika delarna förstärker varandra (se 

                                                 
60 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra 

händelser – en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd. 2013-03. s.23; Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap. Rapportering av uppdrag avseende planering inför höjd beredskap (civilt försvar) Fö2013/918/SSK. 

Diarienr. 2013-2330. s.5 

Figur 6. De övergripande kategorierna. Modell över hur 

Principled Engagement, Shared Motivation och Capacity for 

Joint Action samspelar med varandra. 
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Figur 6). Om någon av dessa bitar saknas kommer det kraftigt försvåra eller till och med 

omöjliggöra samverkan. Då kommer aktörer sakna incitament för att samverka och istället lösa 

problemen individuellt inom den egna organisationen, alternativt samverka inom mindre 

grupperingar.61 

Det kategoriserade materialet presenteras separat för länsstyrelserna respektive MR S, förutom 

vad gäller System Context och varje del belyses med citat. Då citaten är avidentifierade är 

refereras länsstyrelserna med ”Länsstyrelse” och en siffra (1-5), och MR S med ”MR S” och en 

siffra (1-2).  

I analysen jämförs 

länsstyrelsernas svar från 

kategorierna med MR S:s svar 

för att undersöka till vilken 

grad det råder samsyn gällande 

möjligheter, brister och synen 

på samverkan för civilt försvar. En arbetshypotes är att hög grad av samsyn där uppfyllandet av 

kategorierna är låg är bättre för samverkan, än låg grad av samsyn där parterna uppfyller 

kategorierna väl. Graden av samsyn mäter endast i vilken grad parterna är överens och behöver 

nödvändigtvis inte avspegla hur väl kriterierna för en kategori är uppfylld. För bedömningen av 

samsyn används fem klassificeringar (se Tabell 1). En individuell bedömning genomförs för 

varje kategori vilket sammanställs för Principled Engagement, Shared Motivation och Capacity 

for Joint Action i analysen. 

                                                 
61 Emerson, Krik. Nabatchi, Tina. och Balogh, Stephen. An Integrative Framework for Collaborative 

Governance. s.10-20  

Tabell 1. Bedömning av samsyn. 
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4 En fallstudie av Militärregion syd 

MR S omfattar Skåne, Blekinge, Kronobergs, Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län. 

Överste Michael Nilsson är chef för MR S och staben är belägen vid Södra skånska regementet, 

P7, på Revingehed. I regionen finns enheterna: Södra skånska regementet, Göta 

ingenjörsregemente, SWEDEC, Helikopterflottiljen, Blekinge flygflottilj, Marinbasen, Tredje 

sjöstridsflottiljen, Första ubåtsflottiljen samt Sjöstridsskolan. Förutom dessa enheter finns även 

hemvärnsförband och andra frivilliga försvarsorganisationer. De huvudsakliga uppgifterna för 

militärregionen är att leda insatsförband, samverka med samhället regionalt, leda säkerhets- och 

underrättelsetjänst, genomföra regional försvarsplanering samt stödja samhället.62  

4.1 System Context 

System Context är kontexten inom vilket samverkan inryms. Samverkan initieras och utvecklas 

ur en kontext med flera skikt inom bland annat politiska, socioekonomiska och rättsliga 

sammanhang vilket ger System Context många olika typer av möjligheter, begränsningar och 

infallsvinklar vilket i sin tur påverkar hela samverkansprocessen.63 Här redogörs kontextuella 

faktorer som identifierats från lagar, förordningar, propositioner samt från intervjuerna. 

4.1.1 Lagtext och propositioner 

Det finns ett omfattande regelverk med åtskilliga lagar och förordningar som reglerar planering, 

förberedelser samt förhållanden vid höjd beredskap.64 Länsstyrelsens roll under höjd beredskap 

är enligt förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion 56§:  

”Länsstyrelsen ska som högsta civila totalförsvarsmyndighet inom länet verka för 

att största möjliga försvarseffekt uppnås. Länsstyrelsen ska särskilt 

1. samordna de civila försvarsåtgärderna, 

2. verka för att sådan verksamhet hos civila myndigheter och andra civila organ 

som har betydelse för försvarsansträngningarna bedrivs med en enhetlig 

inriktning, 

3. i samråd med Försvarsmakten verka för att det civila och det militära försvaret 

samordnas, och 

                                                 
62 Försvarsmakten. Militärregion syd. 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/militarregioner/militarregion-syd/ (Hämtad 2014-12-22); 

Försvarsmakten. Frivilliga försvarsorganisationer. http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/frivilliga-

forsvarsorganisationer/ (Hämtad: 2012-12-22); Försvarsmakten. Hemvärnet. 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/verksamhetsomraden/hemvarnet/ (Hämtad: 2014-12-22) 
63 Emerson et al. An Integrative Framework for Collaborative Governance. s.8-9 
64 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid 

samhällsstörningar. 2014. s.190 
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4. verka för att länets tillgångar fördelas och utnyttjas så att 

försvarsansträngningarna främjas.”65  

Enligt försvarsberedningens rapport Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid 

är målsättningarna för Sveriges säkerhet och civilt försvar: 

 att värna befolkningens liv och hälsa, 

 att värna samhällets funktionalitet och 

 att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, 

rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.66 

Enligt Proposition 2013/14:144 Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av 

krisberedskapens utveckling råder följande mål för civilt försvar: 

 att värna civilbefolkningen,  

 säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och  

 bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.67 

4.1.2 Intervjuer med länsstyrelserna och MR S 

Länsstyrelserna och MR S ser liknande brister med System Context. Det saknas styrning från 

central nivå: uppgiften står inte med i regleringsbrevet och länsstyrelserna har inte fått någon 

styrning eller budget för att utföra planeringen. Det efterfrågas således en budget för att 

genomföra planeringen och konkreta uppgifter. De ekonomiska resurserna de lagt för 

planeringen i dagsläget finansieras genom anslag 2:4 Krisberedskap som de sökt genom projekt.  

”Det står inget i regleringsbrev att vi ska titta på eller arbeta aktivt med civilt 

försvar.”– Länsstyrelse 1 

”Idag har vi inga resurser avsatta för att jobba med det här, utan det är eventuella 

2:4-medel som vi kan få från MSB som vi kan få för uppbyggnaden av civilt försvar.” 

– Länsstyrelse 2 

”I och med att vi inte har något uttalat uppdrag förutom det samverkansuppdrag 

som vi alltid har, så har vi ju inte några extra resurser till detta.” – Länsstyrelse 4 

”Det är problematiskt för tar man inte de här frågorna på central nivå, 

myndighetsnivå och departementsnivå, blir det väldigt svårt för länsstyrelsen att 

jobba vidare med det.” – MR S 1 

                                                 
65 SFS 2007:825. Förordning med länsstyrelseinstruktion. Stockholm: Socialdepartementet 56§ 
66 Ds: 2014:20. Försvaret av Sverige – Starkare försvar i en osäker tid. s.21 
67 Proposition 2013/14:144. Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling. 

Stockholm: Försvarsdepartementet. s.18 
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”Den största möjligheten eller en förutsättning för möjligheten på regional nivå är 

som jag nämnde innan att, styr- eller regleringsbreven som kommer in är 

koordinerade från Regeringskansliet. Ställer man ett visst krav på en myndighet att 

genomföra en planering så finns det likadant för de andra myndigheterna i deras 

styrningar så att vi jobbar utifrån samma uppgiftsnivå och samma ekonomiska 

förutsättningar för att nå ett bra slutresultat.” – MR S 2 

Det finns önskemål om en tydligare samordning av länsstyrelserna på central nivå. Om det blir 

höjd beredskap kommer en samordning behöva ske över gränserna för militärregionerna. 

”[…] men det här är något som måste samordnas nationellt för det kan inte se olika 

ut per län. Styrningen måste framförallt komma uppifrån. Det är ingenting som vår 

länsstyrelse kan hitta på hur det ska se ut, utan det måste ensas.” – Länsstyrelse 1  

”[…] den civila gränsdragningen inte nödvändigtvis behöver vara som den militära. 

Man har samarbetsorgan i sydlänen här i södra Sverige som inkluderar län som inte 

är med i Militärregion syd, Halland exempelvis. Östergötland uppe i norra delen 

har samarbete med angränsande län som är längre norrut och inne i Militärregion 

mitt.” – MR S 1 

”När vi nu aktiverar detta, om vi hamnar i en kris, höjd beredskap och krig måste 

man från central nivå koordinera alla länen. Det är man inte riktigt van vid att göra. 

Eftersom man inte har regionindelning civilt finns det ingen naturlig koppling 

mellan länen utan man improviserar fram det. Det märks inte så mycket nu i fred 

för det går alltid att få det att fungera, men i det scenariot vi pratar om som är 

mycket värre kan det nog bli en brist.” – MR S 1 

Länsstyrelserna och MR S uttrycker att det behöver ske en modernisering av lagar och 

förordningar. Samhället har genomgått stora förändringar sedan civilförsvaret avvecklades och 

några lagar är därför omoderna. Bland annat efterfrågas lagar som ger incitament till privata 

aktörer att skriva avtal för att ingå i civilt försvar och bistå med resurser vid höjd beredskap. 

Det anses problematiskt att majoriteten av samhällets resurser finns lokaliserade hos privata 

aktörer. De privata aktörerna är många och det är svårt att få dem att skriva avtal om att bistå 

med resurser vid höjd beredskap. Ytterligare en problematik är att ägandeskapet av bolag ofta 

inte är svenskt vilket kan få betydelse vid höjd beredskap. 

”Det finns massor med lagar och förordningar som inte är uppdaterade. De ligger 

i grund och botten från kalla krigets tid och sen har vi inte tillämpat de här lagarna 

på väldigt många år vilket göra att vi kanske inte har hittat riktigt alla fällor än. När 

de här lagarna konstruerades såg samhället väldigt annorlunda ut än vad det gör 

idag, men vi har hittills inte uppfattat att lagarna ställer hinder i arbetet för det vi 

gör nu. Däremot är jag ganska säker på att vissa lagar behöver modifieras senare 

när man kommer in mer på detaljerna, men där är vi inte än.” – MR S 1 

”Det är en köpetjänst så det kan likväl vara vår fiende som köper tjänsterna från 

dem. Det här kanske inte är ett bolag som har sitt styre i Sverige utan det kan vara 
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ett internationellt bolag och då kanske den personalen får andra direktiv. ’Nu 

arbetar ni inte för Sverige utan nu arbetar ni för en annan stat och om ni inte gör 

det får ni ingen lön.’ Rent krasst kan det ju vara så. Därför måste det vara någon 

form av lagtvång.” – Länsstyrelse 1 

”Utmaningarna är väl att många civila aktörer som vi utifrån försvarsplanering kan 

ha ett framtida behov av, inte alltid har svensk nationalitet i sitt ägarförhållande 

utan kan ha andra ägare också som gör att man får titta både två och tre gånger 

hur man kan göra ett antagande att de disponerar sina resurser i händelse av höjd 

beredskap.” – MR S 2 

4.2 Intervjuer – Länsstyrelsen 

Materialet består av intervjuer med fem personer från länsstyrelser inom MR S. Personernas 

funktionstitlar inom länsstyrelserna är beredskapsdirektör, RSA-handläggare, 

funktionsansvarig, försvarsdirektör samt krisberedskapssamordnare.  

4.2.1 Principled Engagement 

Inom Principled Engagement ingår upptäckt, definition, övervägande samt fastställande. För 

upptäckt är den generella åsikten från länsstyrelserna att det finns en medvetenhet mellan 

länsstyrelse och MR S gällande likheter och skillnader sinsemellan. Det finns en uppfattning 

att länsstyrelserna och MR S har närmat sig varandra och att det råder en samsyn, men det finns 

fortfarande några frågetecken hur MR S tänker gällande resurser. Länsstyrelserna ser att det 

finns en problematik att samordna resurser när de i stor utsträckning finns hos privata aktörer, 

och några länsstyrelser undrar om MR S är medvetna om hur mycket arbete denna svårighet 

kommer kräva.  

”På vissa nivåer kan det nog vara så att Försvarsmakten har en större tro att vi kan 

lösa vissa uppgifter än vad vi faktiskt kan.” – Länsstyrelse 2 

Fokus för samverkan ligger idag på ett kunskapsutbyte där parterna lär känna varandra och där 

intressen och svårigheter diskuteras. Det är en viktig förutsättning för definition. Länsstyrelsen 

och MR S har samverkat tidigare, så de har redan från början viss kunskap om varandra. Det 

sker ett kontinuerligt kunskapsutbyte där länsstyrelserna visar vilka förutsättningar de har för 

att stödja MR S och vad det finns för förutsättningar för att bygga samverkan på. De 

gemensamma intressena bottnar även i att länsstyrelsen enligt lag är den högsta civila 

totalförsvarsmyndigheten på regional nivå och att försvarsplaneringen tillsammans med civilt 

försvar tillsammans bildar totalförsvaret. 
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”Vi är i ett initialt grundläggande skede där vi pratar lite med Försvarsmakten om 

hur deras organisation ser ut idag och där vi berättar lite om hur vår organisation 

ser ut idag.” – Länsstyrelse 1 

”[…] vi kommit så pass långt att vi kartlagt samhällsviktig verksamhet i detalj och 

kategoriserat, karterat och geografiskt placerat. Så vi har en väldigt bra koll på det. 

Sen har vi även påbörjat informationsutbyte med Försvarsmakten så de kan dra 

nytta av den här karteringen och kartläggningen.” – Länsstyrelse 1 

”Visst, synen kan nog skilja sig, men ’var vi befinner oss i dagsläget’ är en av de 

grundläggande sakerna som vi talar om för varandra.” – Länsstyrelse 1 

Det anses viktigt att nå fram till en gemensam vision för civilt försvar för att kunna rikta 

resurserna mot ett gemensamt mål. Länsstyrelserna arbetar tillsammans med MR S för att 

gemensamt bygga upp en grund att stå på vad gäller syfte och mål, men de anser att det saknas 

styrning från central nivå. 

”Det här är helt nya tankar och ett nytt sätt att se på saken och det gäller att vi 

börjar den här resan någonstans och jag känner att vi inte kommit så långt i det här 

så det är svårt att säga var man hamnar i de här visionerna också. Vad är det vi vill 

egentligen?” – Länsstyrelse 2  

För att länsstyrelserna ska ha något att utgå från i sitt arbete med civilt försvar arbetar de med 

att ta fram ett gemensamt scenario tillsammans med MR S. En viktig del i arbetet är att lämna 

idéerna och resonemangen från det gamla civilförsvaret, alla är överens att det inte kommer gå 

tillbaka till det.  

”[…] alla olika aktörer som är inblandade i det här krisberedskapssystemet måste 

förstå att nu ska vi arbeta med civilt försvar och vi ska inte göra det som vi gjorde 

förut, utan vi ska ta vår utgångspunkt i krisberedskapssystemet. Det tror jag är en 

mognadsprocess som tar lite tid.” – Länsstyrelse 5 

Vad gäller uttalade förväntningar och kriterier för civilt försvar ligger arbetet i sin linda och har 

ännu inte arbetats fram. Vid frågan om länsstyrelsen pratat med MR S om förväntningar på 

varandra blev svaret:  

”Ja, det är på väldigt grundläggande nivå. Det är inte i detalj med ’de och de 

förmågorna’ och ’si och så mycket’, som transportkapacitet till exempel. […] 

Generellt så är det att försvarsplaneringen hos Försvarsmakten pågår och än så 

länge har det inte kommit så jättemycket direktiv från Försvarsmakten gällande 

exakta förmågor och sådana saker.” – Länsstyrelse 5 

Vad gäller övervägande framkommer att länsstyrelserna och MR S har kontinuerlig kontakt 

med varandra och att de för tillfället ser över hur de ska kommunicera med varandra. I övrig 

anses det vara ett öppet klimat mellan representanter från länsstyrelse och MR S.  
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”För att vi ska kunna kommunicera med Försvarsmakten på ett bra sätt ställs ju helt 

andra krav på oss att kunna bedöma hur informationen ska hanteras; om den är 

känslig eller inte, om den är hemlig eller inte, om den ska innefattas av sekretess 

eller inte, och här behöver vi höja vår kunskap kring hanteringen. Vi har upptäckt 

och ser att vi saknar och måste bli bättre på informationshanteringen.” 

– Länsstyrelse 2 

”Jag ser inga jättehinder, utan vi får som nu, i vår första gemensamma workshop, 

tillsamman gå igenom respektive lagar och föreskrifter som vi har att förhålla oss 

till för att titta på ’hur kan vi kommunicera’, för det är ju ändå vår ambition att vi 

ska kunna kommunicera och då gäller det att hitta vägarna utifrån de lagar och 

föreskrifter som finns för att kunna kommunicera på ett bra och säkert sätt.” 

– Länsstyrelse 2 

”[…] jag anser att det är ett öppet klimat mellan vår länsstyrelse och de 

kontaktpersoner som jag har mött och som företräder MR S.” – Länsstyrelse 2 

Länsstyrelserna strävar efter att behålla deras nuvarande länsstruktur för samverkan inom vilket 

det finns deltagare från olika aktörer med mandat att fatta beslut. Till denna struktur tillkommer 

även arbetsgrupper och nätverk som kan användas för att skapa underlag till beslutsfattandet. 

Det finns således struktur för beslutsfattande vilket faller in under fastställande. Problem kan 

uppstå om parterna blir oense i ett beslut, vilket hittills inte inträffat. Några länsstyrelser hävdar 

att det vid höjd beredskap är MR S som har det slutgiltiga ordet medan andra länsstyrelser 

menar att man i så fall får lyfta frågan till departementsnivå.  

”Om man inte kommer överens där får man väl vända sig uppåt mot sina 

departement och så får de avhandla detta och så får vi en styrning.” – Länsstyrelse 1 

Det råder en osäkerhet vad lagar säger om beslutsfattande om parterna blir oense. Det ses 

däremot inte som något större problem, utan de flesta är överens om att oenigheter skulle kunna 

lösas. Det är tydlig att länsstyrelserna är eniga om att det bästa alternativet är att komma fram 

till beslut gemensamt.  

”Det beror på vilket lagrum som berörs. De kan bestämma vissa saker och vi kan 

bestämma andra saker. Det är nog så att vi måste komma överens. Annars får man 

väl driva det till regeringsnivå. Vi har ett gemensamt ansvar för att komma överens 

och det vore bedrövligt om vi inte kan ta det ansvaret.” – Länsstyrelse 4 

”Nu kan jag inte det här i detalj, men det är frågan om vi överhuvudtaget kan 

ifrågasätta. Vi ska nog bara verkställa det som kommer om det är höjd beredskap. 

Är det höjd beredskap är vi ett stöd till Försvarsmakten. Rent juridiskt är jag osäker 

på om vi överhuvudtaget kan göra det.” – Länsstyrelse 3 
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4.2.2 Shared Motivation 

Inom Shared Motivation ingår ömsesidigt förtroende, förståelse, intern legitimitet samt 

åtagande. Det pågår ett arbete för att bygga upp ett ömsesidigt förtroende mellan länsstyrelse 

och MR S. Genom de gemensamma träffarna och genom dialog lär parterna känna varandra 

och skapar en personkännedom. Det verkar däremot finnas delade meningar om hur viktigt det 

är med ett ömsesidigt förtroende. 

”Jag upplever också att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan de 

kontaktpersoner som företräder MR S och oss på Länsstyrelsen. Jag kan inte uttala 

mig för MR S i sin helhet som organisation då jag inte har någon erfarenhet av 

detta.” – Länsstyrelse 2 

”Förtroende är viktigt men i grund och botten är vi byråkratier och myndigheter 

som bygger på olika funktioner och strukturer och så vidare. Förtroende mellan 

medarbetare är viktigt, men jag tycker ändå man ska beakta funktionerna och det 

tycker jag också att man gör. Man accepterar varandras roller i det här nätverket 

av olika krisberedskapsaktörer.” – Länsstyrelse 5 

Det är ett pågående arbete att öka förståelsen sinsemellan, men det är ett arbete som går stadigt 

framåt. 

”Försvarsmakten upplever jag har varit ganska okunniga om hur det civila systemet 

är uppbyggt idag, men det håller vi ju på att jobba med och åtgärda.” 

– Länsstyrelse 4 

Vad gäller åtagande är samverkan mellan länsstyrelse och MR S inte något nytt initiativ. Det 

som är nytt är att samverkan ska ske inom ett civilt försvar. Då samverkan gällande civilt försvar 

befinner sig i ett tidigt stadium finns det osäkerheter hos länsstyrelserna när det gäller lagar och 

förordningar. Ingenting tyder på att det finns problematik för aktörerna att korsa sina respektive 

organisationsgränser.  

”Finns det lagar som försvårar samverkan får man titta på de lagarna och samtidigt 

hitta möjligheter att kunna samverka.” – Länsstyrelse 2 

4.2.3 Capacity for Joint Action 

Inom Capacity for Joint Action ingår processuella och institutionella strukturer, ledarskap, 

kunskap samt resurser. Vad gäller processuella och institutionella strukturer anser samtliga 

länsstyrelser att strukturen för samverkan gällande civilt försvar ska likna deras respektive 

struktur för länssamverkan som de har idag. Länsstyrelserna har redan en struktur för 

samverkan där MR S är en naturlig part. De har därför förhoppningar att strukturen inte ska 
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ändras. Något som nämns är också MSB:s koncept för regional ledning och samverkan som ska 

påbörjas 201568 vilket kan förändra strukturen.  

”Det är så vi jobbar idag så jag tror vi kommer fortsätta så länge som möjligt i den 

funktionen. Sen har vi börjat jobba i ett nytt koncept utifrån MSB med regional 

ledning och samverkan som påbörjas nu under 2015. Vi får se vad som kommer att 

utmynna ifrån det här arbetet, det är mycket möjligt att vi hittar nya sätt att 

samverka kring […] och vidareutvecklar det här.” – Länsstyrelse 2 

”Det som skiljer fredstid från höjd beredskap är våra mandat att fatta beslut som 

länsstyrelse. Vi har helt andra befogenheter, det är det som skiljer sig åt. I övrig 

måste det bygga på samverkan precis som det gör under fredstida 

förhållanden.” – Länsstyrelse 3 

En av länsstyrelserna har en fundering gällande samordningen av militärregionerna när 

Försvarsmakten inte längre är nationellt samordnade.  

”Försvarsmakten är inte nationellt samordnade som de var förut. Nu har man tryckt 

ner ansvaret på militärregionen så vi arbetar mot Militärregion syd och där har 

man en syn på vad som ska samordnas och vilka förutsättningar som ska skapas, 

men det är inte säkert att de har samma syn och förutsättningar som region väst, 

eller mitt eller norr. Så det är lite intressant.” – Länsstyrelse 1 

Strukturerna för samverkan finns, men det finns osäkerhetsmoment för det praktiska arbetet vid 

höjd beredskap. Vad finns det för tjänstgöringsplikt hos personal vid höjd beredskap? 

Länsstyrelse 1 lyfte problematiken: 

”Sen kan man ju fråga sig vilken personal som kommer. Hur ser det ut med 

krigsplacering och tjänstgöringsplikt? Är det något som är inskrivet i folks kontrakt 

eller är de hemma med sina egna familjer för de tycker det är viktigare? Vad gör 

man av barnen om man ska åka hit och jobba när det är krig och man är 

ensamstående? Förr kunde man lämna över dem till förskolor som hade särskilt 

öppet för detta. All sådan här planering saknas i samhället, så jag tror bara det är 

en vision att vi skulle kunna verka i händelse av krig. Det skulle bli 

kaos.” – Länsstyrelse 1 

Vad gäller ledarskap framgår tydligt att ingen myndighet kan styra över någon annan, utan 

varje myndighet har ansvar över sitt ansvarsområde. En av länsstyrelserna uttrycker sig att det 

inte heller alltid är önskvärt att någon behöver gå in och ta på sig ledarrollen, vilket kan kopplas 

till ansvarsprincipen. Det är en ”näst bästa lösning”. Länsstyrelse 5 uttryckte att: 

”Det man kan säga är att även om en aktör kan, säg att länsstyrelsen kan styra 

räddningstjänst under en kärnteknisk olycka, så är det ju inte önskvärt att man ska 

                                                 
68 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Implementering av gemensamma grunder. 

https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Ledning--samverkan/Gemensamma-grunder-for-samverkan-och-

ledning/Implementering-av-gemensamma-grunder/ (Hämtad 2014-12-10) 
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behöva göra det. Länsstyrelsen har inte förmågan att driva en räddningstjänst. Då 

får man gå in och utse andra räddningsledare. Generellt sett så är det en ’näst bästa 

lösning’ att gå in och köra över och ta över.” – Länsstyrelse 5 

Det efterfrågas styrning uppifrån, men i själva samverkan verkar det inte finnas någon utpekad 

ledare. Synen på MR S varierar lite mellan länsstyrelserna. En länsstyrelse anser att MR S är 

en kund i det civila försvaret där de fungerar som kravställare på förmågor och 

inriktningsområden. En annan länsstyrelse anser att MR S ska ses som vilken partner i 

samverkan som helst och inte särbehandlas.  

”De blir egentligen en kund i det civila försvaret. Vår uppgift är att stödja dem så 

långt som möjligt för att Sverige ska ha en god försvarsförmåga. […] de är någon 

form av kravställare av vilka förmågor och inriktningsområden som vi ska fokusera 

på.” – Länsstyrelse 1 

”Vi tycker att Försvarsmakten är en av de samverkansparter som vi pratar med, sen 

så finns det viss speciell lagstiftning som rör höjd beredskap och krig, men i grund 

och botten är det väldigt viktigt att Försvarsmakten är en av spelarna och inte en 

särbehandlad part.” – Länsstyrelse 5 

Vad gäller kunskap pågår det enligt länsstyrelserna ett kunskapsuppbyggande arbete 

tillsammans med MR S där båda sidor samarbetar. Det har skett stora förändringar i samhället 

sedan det var aktuellt med civilt försvar för 10 – 20 år sedan, vilket medför att det inte går att 

gå tillbaka till det gamla civilförsvaret. Således har båda parter en viktig roll i att skapa kunskap 

samt värdera den. 

”Jag tror det handlar mycket om det här med kunskapsuppbyggnad: att förstå vilka 

personella och materiella resurser det finns i det civila samhället för att kunna 

stödja Försvarsmakten. Hittar man den kunskapsöverföringen tror jag visst det finns 

möjligheter.” – Länsstyrelse 3 

”Vi har klart en gemensam uppgift att göra den här kunskapsuppbyggnaden. Det är 

jätteberoende och kan inte bygga en försvarsplanering om de inte vet hur det civila 

försvaret kan matcha med sina resurser. Det här är ju en gemensam process.” 

– Länsstyrelse 3 

Länsstyrelserna påtalar att de saknar resurser för planeringen av civilt försvar. En av 

länsstyrelserna tillfrågades om det fanns möjligheter att utbyta resurser mellan varandra för att 

jämna ut behovet där svaret blev:  

”Det finns inte så stora praktiska möjligheter och göra det som det ser ut nu, men 

jag tycker att man borde diskutera det eller komma dit.” – Länsstyrelse 4 

Det finns en skillnad mellan MR S:s och länsstyrelsernas resurser och det anses vara ett hot 

för samverkan. 
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”[…] jag tror den absolut största utmaningen tyvärr eller det största problemet är 

resurser. Vi måste gå lite i takt med resurserna. Därför att vi är väldigt beroende av 

varandra och om den ena parten har massa tid och resurser och den andra inte så 

drabbar det hela arbetet. Det är ett allvarligt hot då vi kan ha hur mycket god vilja 

som helst, men hela deras resurs blir också nästan meningslös om inte vi kan svara 

upp helt enkelt.” – Länsstyrelse 4 

”I dagsläget har vi inga resurser. Det är en uppgift som vi ska kunna lösa, men som 

det ser ut nu har vi inga handläggare som jobbar med det.” – Länsstyrelse 1 

”Den här byråkratiska delen kommer att ta sin tid och i och med att vi inte har 

resurserna och det utpekat på oss riktigt att göra detta, så ser jag svårigheten att 

Försvarsmakten tittar på oss och förväntar sig att Länsstyrelsen snabbt ska 

samordna resurserna; ’nu ska vi ha alla de här sakerna; vi vill ha bränsle nu ganska 

snabbt, vi vill ha livsmedel ganska snabbt, vi vill ha det, kan inte ni fixa det?’. Så 

jag tror det är där svårigheten är att kunna få resurser att jobba med att konkretisera 

’hur och på vilket sätt gör vi detta?’.” – Länsstyrelse 2 

En resurs som båda sidorna utbyter med varandra är som tidigare nämnt kunskap. Länsstyrelsen 

beskriver för MR S hur krishanteringssystemet fungerar samtidigt som MR S beskriver hur de 

arbetar.  

”Vi är i ett initialt grundläggande skede där vi pratar lite med Försvarsmakten om 

hur deras organisation ser ut idag och där vi berättar lite om hur vår organisation 

ser ut idag.” – Länsstyrelse 1 

”[…] vi kommit så pass långt att vi kartlagt samhällsviktig verksamhet i detalj och 

kategoriserat, karterat och geografiskt placerat. Så vi har en väldigt bra koll på det. 

Sen har vi även påbörjat informationsutbyte med Försvarsmakten så de kan dra 

nytta av den här karteringen och kartläggningen.” – Länsstyrelse 1 

4.3 Intervjuer – Militärregion syd 

Materialet består av intervjuer med två samverkansofficerare från MR S. Samverkansofficerare 

arbetar som länken mellan MR S och länsstyrelsernas organisation. 

4.3.1 Principled Engagement 

Vad gäller upptäckt berättar MR S att de har ett kontinuerligt kunskapsutbyte där parterna får 

ökad kunskap om varandra. Det finns bland annat en förståelse hos MR S att länsstyrelserna 

upplever att resursfrågan med privata aktörer är problematiskt.  

”Jag vet att länsstyrelserna upplever att det inte är helt enkelt att göra det och det 

är för att det finns så många olika privata aktörer.” – MR S 1 

Det finns ett gemensamt intresse tillsammans med länsstyrelserna att bygga upp ett bra civilt 

försvar för att även i fredstid få användning av det. Det finns en tydlig skillnad mellan MR S 

försvarsplanering som är militär och planeringen av civilt försvar som är civil, men dessa två 
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kommer i slutändan ”gifta ihop sig” som en representant från MR S uttryckte det. De uttrycker 

sig att de är i stort behov av den civila sidan på samma sätt som den civila sidan är beroende av 

det militära. Det finns även en uppfattning att arbetet för att lära känna varandra har kommit 

väldigt långt.  

”Civilt försvar är kopplat till höjd beredskap och krig, men om vi gör det rätt så 

kommer vi kunna använda detta i fred.” – MR S 1 

”Som jag ser det just nu har nog det civila försvaret svårt att allena nå effekt vid en 

högre beredskap, även om man skulle vara färdigplanerad.” – MR S 2 

”[…] Försvarsmakten har sagt att vi är oerhört beroende av de civila 

myndigheterna och det civila samhället överhuvudtaget när det gäller förnödenheter 

och hela logistikbiten. Vi har behov av och ett jättestort intresse av att det civila 

försvaret byggs upp och att man får rätt effekt av det.” – MR S 1 

Det finns en god förståelse för vikten av en gemensam definition och arbetet för en gemensam 

förståelse för terminologi anses kommit långt. 

”Den största svårigheten är egentligen att de som träffas bör ha någon form av 

gemensam förståelse för nomenklatur, att vi värderar ord och begrepp likadant, och 

att man har samma kunskapsnivå eller humankapital med sig in i diskussioner när 

det gäller lagar och förordningar och liknande så att man har en gemensam 

språngbräda när man går in i diskussionerna. Det krävs några förmöten om detta 

för att säkerställa om vi menar samma sak. En extraordinär händelse, en större 

händelse, uppfattas det likadant?” – MR S 2 

”Här nere, utifrån vårt perspektiv, tycker jag vi har kommit väldigt långt i detta. Vi 

har haft ett flertal möten med länsstyrelserna och några andra aktörer så där tycker 

jag vi har kommit en väldigt god bit på väg. Vid MSB:s kurser inom ramen för 

samverkan och de regionala risk- och sårbarhetskurserna som har funnits, har vi 

hela tiden blivit inbjudna, både som föreläsare och för att sitta med som elever. Jag 

tycker att den integreringen går över förväntan.” – MR S 2 

Det sker även ett arbete för att ta fram ett gemensamt scenario som länsstyrelserna kan 

förhålla sig till. 

”Det som länsstyrelserna behöver ha när de ska börja arbeta med civilt försvar är 

en beskrivning av hotbilden och scenariot som man ska jobba mot, och det hjälper 

vi länsstyrelserna med.” – MR S 1 

Vad gäller övervägande anses det finnas ett öppet klimat där det är lätt att kommunicera med 

länsstyrelserna. På frågan hur kommunikationen fungerar mellan MR S och länsstyrelserna är 

svaret: 

”Riktigt bra faktiskt. Militärregion syd valde tidigt att kontakta försvars- och 

beredskapsdirektörerna inom vårt ansvarsområde och hittade ett tillfälle då vi alla 
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kunde träffas i Alvesta där vi då presenterade vår syn och vår uppfattning för 

försvarsplanering. Det uppfattar jag togs väldigt bra emot. Utifrån det har vi en till 

två tillfället per år träffas för att bygga arbetet för försvarsplanering, så det ser 

riktigt bra ut.” – MR S 2 

För fastställande finns det ingen myndighet som är överordnad någon annan i samverkan vilket 

medför att det kan uppstå problem om parterna blir oense om ett beslut, vilket i dagsläget aldrig 

blivit aktuellt. I övrigt ska beslut fastställas genom samverkan.  

”En del som är en intressant utmaning är rätten att ta beslut mellan myndigheter, 

där ingen myndighet är överordnad någon annan i vägen framåt. Allt ska ske genom 

samordning och samverkan, och där kan man ju tänka sig att man får titta på olika 

scenario. Vad innebär det om vi har olika syn på prioriteringar men vi har inte tid 

att prata med varandra utan måste komma fram till ett avgörande? Där kan det 

kanske finnas tillfällen där någon säger att "nu måste vi bestämma oss vilken 

riktning vi ska gå" och kanske är det MSB i framtiden som kan vara överordnad 

mellan myndigheter att bestämma vilken riktning man ska gå åt.” – MR S 2 

4.3.2 Shared Motivation 

Det framgår att MR S anser att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan länsstyrelse och MR S.  

”Från vår sida finns det inga dubier alls att kompetensen och viljan hos den enskilde 

befattningshavaren skulle göra att det här arbetet skulle få friktioner på vägen 

fram.” – MR S 2 

Vad gäller förståelse finns det en strukturell skillnad mellan länsstyrelserna och 

Försvarsmakten, men hur omfattande denna strukturella skillnad är, råder delade meningar. Det 

framgår att Försvarsmakten är mer hierarkiskt och fyrkantigt än de civila myndigheterna där en 

stor skillnad är vägen fram till beslut. Med en gemensam förståelse för varandras olikheter anser 

MR S att skillnaderna mellan strukturerna inte är av betydelse för samverkan. Det pågår ett 

gemensamt arbete för att öka förståelsen mellan myndigheterna för att minska sannolikheten 

för olika målbilder vilka kan orsaka kraftsplittring av resurserna. MR S anser att de kommit 

långt i arbetet med länsstyrelserna och att det finns goda förutsättningar för fortsatt arbete. 

”Det är två helt skilda sätt […] vi är mer hierarkiska, vi är mer fyrkantiga och har 

en tydlig struktur som nästan är pyramidformad, medan det är en väldigt platt 

struktur för det civila. Vi har inte uppfattat att det är några bekymmer när vi pratar 

med varandra. Det är två olika kulturer, men jag tycker de gifter ihop sig ganska 

väl. […] Men båda sidorna har sina styrkor och svagheter och båda varianterna 

kan, om man driver det till ytterligheterna, vara väldigt dåliga. Oavsett vilken 

variant man väljer, om man bara har i tanken att man ska ha en väl fungerande 

ledning, man ska kunna fatta beslut snabbt och man ska kunna avkräva ansvar, då 

kommer nog de här två strukturerna kunna jobba ihop ganska väl.” – MR S 1 
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”Vi har nog rätt så lika struktur. Den stora skillnaden är nog vägen fram till ett 

beslut. Inom Försvarsmakten har vi det gamla klassiska sättet med målgivning och 

där kanske man är friare ute på de civila myndigheterna. Men med en gemensam 

förståelse för hur vi jobbar ser jag det inte som något problem alls.” – MR S 2 

Vad gäller åtagande framkommer det inte att det skulle finns några problem att korsa 

organisationsgränserna för samverkan. Bland annat så ser MR S inte att det skulle finnas några 

lagar som försvårar samverkan med länsstyrelserna.  

”När de här lagarna konstruerades såg samhället väldigt annorlunda ut än vad det 

gör idag, men vi har hittills inte uppfattat att lagarna ställer hinder i arbetet för det 

vi gör nu.” – MR S 1 

4.3.3 Capacity for Joint Action 

Vad gäller processuella och institutionella strukturer finns det en förhoppning och en 

uppfattning från MR S att strukturen för samverkan för civilt försvar kommer likna dagens 

rådande struktur, men att det kommer behövas mer personal för att arbeta med frågorna. 

”Jag tror att organisationsmässigt så ser det nog ut ungefär som det gör idag, fast 

jag tror att man måste ha lite större bemanning på länsstyrelserna än vad man har 

idag. Den personalen räcker inte till.” – MR S 1 

”Jag tror nog och hoppas att den ska byggas på den organisation och struktur som 

vi redan har idag så att den inte förändras för att man påbörjar ett annat arbete, 

utan att man använder precis samma struktur i organisationen som finns idag. Det 

är min förhoppning.” – MR S 2 

Det ses som problematiskt att beredskapsenheterna på länsstyrelserna är betydligt mindre än 

vad det var under civilförsvaret. Enheterna skulle behöva utökas organisatoriskt för att hantera 

uppgifterna som tillkommer vid planeringen av ett civilt försvar. 

”Idag är beredskapsenheterna små och har mycket andra frågor att jobba med så 

då måste man utöka organisatoriskt.” – MR S 1 

Vad gäller samordningen av militärregionerna finns det en ambition, då Högkvarteret och de 

fyra regionala staberna inte hunnit genomföra en gemensam planering.  

”Vi är fyra militärregioner och dessa sattes upp som en start i ett uppbyggnadsskede 

2012. Samtidigt som vi skulle planera vår verksamhet hamnade vi också 2013 i ett 

skarpt genomförande att vara stöd vid olika händelser gentemot samhället. 

Högkvarteret och de fyra regionala staberna har inte hunnit göra en fullt ut 

gemensam planering, men den håller på att växa fram.” – MR S 2 

Ledning (ledarskap) på regional nivå bör enligt MR S vara ordnad enligt grundkonceptet att 

varje myndighet ansvarar för sitt område och att myndigheterna sedan samverkar runt det. Det 

är ordnat så i dagsläget och det fungerar bra. Det finns däremot en ledningsproblematik på 
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central nivå. Det finns ingen paraplyorganisation för den civila sidan såsom Överbefälhavare 

finns för den militära. Det saknas en naturlig ledning för samordning av länsstyrelserna. 

”Det kan vara att man tar på sig en ledarroll med ett tydligare mandat på central 

nivå, alltså, det kan vara så att MSB eller någon annan myndighet får uppgiften att 

koordinera på central nivå med större mandat än vad man har idag. Men kommer 

man ner på lite mer lokal nivå, kommuner och länsstyrelser, tror jag nog att 

grundkonceptet vi har, där var och en ansvarar för sin bit och sen samverkar är bra. 

Men på central nivå behöver man nog något som håller ihop alla myndigheter.” 

– MR S 1 

”Ledningsmässigt är det inte helt enkelt att få till detta eftersom det inte finns 

Civilbefälhavare idag. Det fanns det förr. Under kalla kriget var Civilbefälhavare 

paraplyorganisation för alla civila myndigheter och länsstyrelser. Alltså lite 

motsvarande Överbefälhavare i det militära. Den nivån har man rationaliserat bort 

så idag finns det bara länsstyrelser som agerar enskilt. Där tror jag vi har ett 

bekymmer, för militären har börjat organisera sig regionalt i fyra regioner men den 

koordineringen finns inte på den civila sidan. Det är en ledningsproblematik som 

jag tror vi kommer se, varje enskilt län kommer inte kunna hantera exempelvis ett 

angrepp på egen hand utan man kommer behöva hjälp av sidolänen och det finns ju 

idag inte någon naturlig ledning för detta. […] Eftersom man inte har 

regionindelning civilt finns det ingen naturlig koppling mellan länen utan man 

improviserar fram det. Det märks inte så mycket nu i fred för det går alltid att få det 

att fungera, men i det scenariot vi pratar om som är mycket värre kan det nog bli en 

brist.” – MR S 1 

Vad gäller kunskap finns det ett utbyte mellan MR S och länsstyrelserna. MR S ser det som en 

fördel att de kommit längre i sin försvarsplanering då det skapar möjlighet att hjälpa 

länsstyrelserna med deras planering av det civila försvaret. 

”Nu ska inte det styra hur planeringen ska gå fram men det är ändå ett 

erfarenhetskapital som vi kan använda oss av och i och med att vi har kommit en bit 

längre på vägen tror jag att vi kan vara en resurs för länsstyrelsen när uppgiften att 

bygga upp det civila försvaret trillar ner hos dem.” – MR S 2 

MR S har till skillnad från länsstyrelserna försvarsplaneringen som en av sina huvuduppgifter. 

Jämfört med personalen på länsstyrelserna är MR S stab relativt liten, men då de har 

försvarsplanering som en av sina huvuduppgifter har de mer resurser att investera i arbetet.  

”Länsstyrelserna är en betydligt större organisation än vad vår lilla stab är, så 

utifrån det är det mer resurser på den civila sidan. Däremot så har ju vi fått 

försvarsplaneringen som en av våra huvuduppgifter nu, vilket gör det lättare att 

prioritera att hela staben jobbar i den riktningen, medan det inte har fallit ner så 

tydligt hos länsstyrelsen än.” – MR S 2 
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”Vi har ju förmodligen mer resurser personalmässigt att avsätta till detta än vad 

den enskilda länsstyrelsen har, eftersom länsstyrelserna har så många andra 

uppgifter.” – MR S 1 

Majoriteten av resursutbytet handlar om kunskapsöverföring. En annan intressant aspekt som 

lyfts är skillnaderna mellan länsstyrelserna. Till exempel är Skåne ett större län än Kalmar och 

har mer resurser att investera i planeringen för civilt försvar. Det kan därför bli problematiskt 

för länsstyrelserna att upprätthålla en gemensam nivå för arbetet. 

”Nu ska inte det styra hur planeringen ska gå fram men det är ändå ett 

erfarenhetskapital som vi kan använda oss av och i och med att vi har kommit en bit 

längre på vägen tror jag att vi kan vara en resurs för länsstyrelsen när uppgiften att 

bygga upp det civila försvaret trillar ner hos dem.” – MR S 2 
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5 Analys 

Sammantaget för alla kategorier framkommer att det råder till stor del samsyn mellan 

länsstyrelserna och MR S (se Tabell 2). Kategorierna presenteras ämnesvis med både en 

sammanvägd bedömning och en kategorivis bedömning. Bedömningen är gjord utifrån Tabell 

1 där klassificeringen förklaras.  

Tabell 2. Bedömning av graden av samsyn. 

 Sammanvägd bedömning  Kategorivis bedömning 

   Till stor del samsyn Upptäckt 

PE Till stor del samsyn  Till stor del samsyn Definition 

   Fullständig samsyn Övervägande 

   Delvis samsyn Fastställande 

     

   Fullständig samsyn Ömsesidigt förtroende 

SM Fullständig samsyn  Till stor del samsyn Förståelse 

   - Intern legitimitet 

   Fullständig samsyn Åtagande 

     

   Till stor del samsyn Proc. inst. strukturer 

CJA Till stor del samsyn  Till stor del samsyn Ledarskap 

   Fullständig samsyn Kunskap 

   Till stor del samsyn Resurser 

 

5.1 Principled Engagement 

En sammantagen bedömning för Principled Engagement är att det råder till stor del samsyn. 

För övervägande råder det fullständig samsyn vilket kompenserar för fastställande där den 

endast råder delvis samsyn.  

Det råder till stor del samsyn gällande upptäckt. Parterna har sedan tidigare samverkat och 

arbetar aktivt med ett kunskapsutbyte för att öka förståelsen för varandra. Det finns en förståelse 

för att båda parter är beroende av varandra för att nå resultat. MR S påtalar att de ser att det är 

problematiskt för länsstyrelserna vad gäller resurser, men det råder en osäkerhet hos 

länsstyrelserna om MR S är medvetna om storleken av problematiken att de inte har egna 

resurser att bistå med samt att koordineringen av resurser kommer ta tid. Det finns goda 

förutsättningar för båda parter gällande arbetet med upptäckt, men det finns arbete kvar att göra 

vad gäller att synliggöra varandras svårigheter.  

Det råder till stor del samsyn gällande definition. Det finns en god förståelse för att 

gemensamma definitioner är viktiga för samverkan och att det pågår ett arbete för att uppnå 
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detta. MR S och länsstyrelserna befinner sig i en uppbyggnadsfas där de arbetar med att uppnå 

en samsyn gällande gemensamma mål och begrepp. MR S anser att de tillsammans med 

länsstyrelserna kommit långt i arbetet med gemensamma definitioner.  En del länsstyrelser 

instämmer, medan en annan länsstyrelse uppger att det är svårt att uppnå en gemensam målbild 

då det saknas styrning och tilldelade resurser från central nivå. Något som ytterligare saknas är 

detaljerade kriterier för samverkan. I dagsläget finns det generella kriterier, men vartefter 

arbetet fortlöper kommer mer detaljerade kriterier behöva arbetas fram. Det finns goda 

förutsättningar för båda parter gällande arbetet med definitioner, vilket skulle underlättas med 

styrning från central nivå.  

Det råder fullständig samsyn gällande övervägande. Kommunikationen anses fungera bra 

mellan kontaktpersonerna från MR S och länsstyrelserna och klimatet anses öppet. De pågår ett 

gemensamt arbete med att ytterligare förbättra kommunikationen och förutsättningarna för det 

verkar goda då det ligger i båda parters intressen. Det största arbetet ligger hos länsstyrelserna 

då det ställs andra krav på dem när de ska kommunicera med MR S gällande bland annat 

informationssäkerhet.  

Det råder delvis samsyn gällande fastställande. Det råder samsyn för beslutsfattande under 

normala förhållanden när parterna är överens. Osäkerhet uppstår om parterna inte skulle komma 

överens. Då finns det olika åsikter hur det skulle lösas, både mellan länsstyrelserna samt mellan 

länsstyrelserna och MR S. Det måste klargöras vilka mandat som gäller och hur oenigheter kan 

lösas. 

5.2 Shared Motivation 

En sammantagen bedömning för Shared Motivation är att det råder fullständig samsyn. Det 

råder fullständig samsyn både för ömsesidigt förtroende och åtagande. Vad gäller intern 

legitimitet faller den kategorin bort då inget material från intervjuerna behandlade intern 

legitimitet. En hypotes är att förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktionen69, vilken 

bland annat medför att länsstyrelserna är högsta civila totalförsvarsmyndigheterna på regional 

nivå, samt ger länsstyrelserna instruktionen att i samråd med Försvarsmakten verka för att det 

civila och militära försvaret samordnas under höjd beredskap, och det faktum att dessa två 

parter redan ingår i samverkan runt andra frågor, medför att det finns en god intern legitimitet 

och att det därför anses som självklart och därför inte framkom under intervjuerna.  

                                                 
69 SFS 2007:825. Förordning med länsstyrelseinstruktion. 56§ 
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Det råder fullständig samsyn gällande ömsesidigt förtroende. Båda parter uppger att de har 

förtroende för varandra. Det finns goda förutsättningar för båda parter att bygga vidare på det 

då det sker ett kontinuerligt arbete som ökar förtroendet. 

Det råder till stor del samsyn gällande förståelse. Det finns förståelse från båda sidor för 

varandras olika strukturer och en acceptans för varandras roller i samverkan. Det pågår arbete 

att öka förståelserna sinsemellan ytterligare så förutsättningarna för en ökad förståelse är goda. 

Det råder fullständig samsyn gällande åtagande. Båda sidor är överens att samverkan måste 

fungera även om det skulle framkomma lagar som försvårar samverkan. Det är svårt att säga 

hur långt parterna har kommit i arbetet då samverkan är i sin linda. Det har ännu inte 

framkommit några problem med organisationsöverskridande samverkan, men det är möjligt att 

de framkommer i och med att arbetet fortgår. 

5.3 Capacity for Joint Action 

En sammantagen bedömning för Capacity for Joint Action är att det råder till stor del samsyn. 

För kunskap råder det fullständig samsyn, men det kan inte väga upp de andra tre delarna där 

det råder till stor del samsyn. 

Det råder till stor del samsyn vad gäller processuella och institutionella strukturer.  Båda 

parter är överens om att strukturen för samverkan gällande civilt försvar ska följa 

samverkansstrukturen som finns idag. Både MR S och länsstyrelserna anser att länsstyrelsernas 

personella resurser för arbetet måste utökas. Ytterligare en viktig fråga för länsstyrelserna är 

om personalen har tjänstgöringsplikt och vilka som skulle välja att stanna hemma. Vad gäller 

samordning mellan militärregionerna råder det viss tveksamhet från en länsstyrelse hur 

samordnade de är. MR S medger att de ännu inte har en fullt gemensam planering men att det 

är målsättningen. Båda parter har således ett arbete framför sig för att åstadkomma en god 

planering.  

Det råder till stor del samsyn vad gäller ledarskap. Båda sidor är överens om att ingen 

myndighet kan styra över någon annan myndighet och att grundkonceptet för samverkan bör 

gälla. Båda parterna efterfrågar styrning för länsstyrelserna från central nivå. Det behövs 

samordning av alla länsstyrelser för att de ska kunna verka gemensamt och effektivt under höjd 

beredskap. Länsstyrelsernas syn på MR S:s roll i samverkan varierar. De måste gemensamt reda 

ut vad MR S roll ska vara. Är de en kravställare och kund i civilt försvar eller är de en part som 

alla andra? 
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Det råder fullständig samsyn vad gäller kunskap. Båda sidor är överens om att de behöver 

utbyta kunskap och erfarenheter sinsemellan och det är ett arbete som redan sker i dagsläget. 

Båda parter har en viktig roll att sammanställa och värdera ny kunskap och delge den till 

varandra. Det finns goda förutsättningar för att arbeta vidare med detta och det är något som 

ligger i båda parters intressen. 

Det råder till stor del samsyn vad gäller resurser. Båda parter är överens om att länsstyrelserna 

har bristfälligt med resurser och att det är ett problem för planeringen av civilt försvar. Förutom 

kunskap som resurs finns det svårigheter att dela resurser mellan länsstyrelse och MR S. 

Länsstyrelserna förefaller se skillnaderna i resurser som ett större hot än vad MR S gör. MR S 

lyfter istället problematiken med skillnader i resurser mellan olika länsstyrelser. Det krävs 

styrning från central nivå för att civilt försvar ska prioriteras och ekonomiska resurser avsättas 

till länsstyrelsernas planering av civilt försvar. Det är en förutsättning för att arbetet med civilt 

försvar ska fortgå och utvecklas. Det bör undersökas om resurser kan delas mellan länsstyrelse 

och MR S och vilken typ av resurser det skulle vara. 
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6 Diskussion 
Diskussionen är uppdelad i tre delar för att tydliggöra resonemangen runt frågeställningarna 

gällande de framträdande möjligheterna för samverkan, de framträdande bristerna i samverkan 

samt för hur väl modellen förklarar samverkan. 

6.1 Möjligheter 

Konflikten på Krim som nämns i inledningen har troligtvis betydelse för intresset för civilt 

försvar. Osäkerhet är en drivkraft för samverkan och en bidragande förutsättning för samverkan. 

I och med oroligheter i vårt närområde där, förutom konflikten på Krim, det även förekommit 

incidenter med Ryssland, väcks intresset av att förstärka försvaret. Beroende på utvecklingen 

av det säkerhetspolitiska läget kommer det enligt teorin få en påverkan på samverkan. Det 

säkerhetspolitiska läget blir en driver på både central och regional nivå och kan bli en möjlighet 

för civilt försvar eller en svårighet beroende på hur läget utvecklas. 

Den största möjligheten som framträder i materialet är hög grad av samsyn. Om det finns en 

hög grad av samsyn har parterna en gemensam grund att utgå från i arbetet. En annan viktig 

förutsättning är att MR S och länsstyrelserna anser att det finns ett ömsesidigt beroende av 

varandra för att uppnå ett totalförsvar, vilket enligt teorin är en driver och grundförutsättning 

för att samverkan ska initieras och bestå. En möjlighet som framträder av samverkan är att få 

en överspridning av arbetet. Med ett fungerande civilt försvar kan lärdomar från arbetet 

användas både vid höjd beredskap och vid fredstid, utifrån det svenska krishanteringssystemets 

tre grundprinciper. Genom att MR S och länsstyrelserna arbetar ihop, och får en ökad kännedom 

om varandra, förstärks alla delar i samverkan enligt modellen. Det är även lärdomar som kan 

användas inom andra samverkansområden som länsstyrelserna och MR S har. Det finns således 

goda förutsättningar för samverkan och parterna ser, förutom för civilt försvar och 

totalförsvaret, viktiga möjligheter som samverkan kan bidra med. 

6.2 Brister 

Det finns fyra kategorier som är framträdande vad gäller brister på regional nivå. På regional 

nivå måste det finnas en gemensam vision för civilt försvar så att alla arbetar mot en gemensam 

målbild, vilket kategoriseras under definition. Vidare måste det arbetas fram gemensamma 

kriterier för arbetet. För fastställande måste det tydliggöras vilka som har mandat att besluta i 

specifika frågor och vad det är för lagstiftning som gäller. Det behöver klargöras hur parterna 

ska agera om de blir oense om ett beslut. Myndigheter är självständiga och kan i normala fall 

inte besluta över varandra och därför måste det klargöras om någon av parterna har mandat att 
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besluta om de är oense eller om frågan måste drivas upp till Regeringskansliet. Vidare måste 

det ske ett förtydligande vad som gäller för ledarskap, det är oklart från länsstyrelsernas sida 

vad MR S roll är gällande ledarskap. Slutligen är en av de största bristerna för samverkan 

resurser. Det saknas personella resurser för att arbeta aktivt med frågan hos länsstyrelserna.  

Utöver de fyra kategorierna krävs det att den centrala nivån arbetar med frågor inom System 

Context och skapar förutsättningar och styrning för den regionala nivån att förhålla sig till samt 

att lagstiftningen ses över och moderniseras. Flera av bristerna som återfinns i samverkan för 

civilt försvar framkommer bero på brister i System Context och genom ett fokuserat arbete att 

lösa brister inom System Context skulle brister på regional nivå underlättas och i flera fall lösas. 

För att samverkan ska utvecklas måste civilt försvar bli ett prioriterat område och tillsättas 

resurser samtidigt som det krävs en inriktning och styrning för arbetet. Om civilt försvar 

prioriteras kan det dessutom öka motivationen hos länsstyrelserna att arbeta med frågorna. Utan 

egentlig styrning blir det svårt att genom samverkan planera och arbeta för ett civilt försvar. 

Det behöver även skapas incitament för att motivera privata aktörer, vilka innehar stora delar 

av samhällets resurser, att ingå i samverkan för civilt försvar då de framträder som en 

grundförutsättning för ett fungerande civilt försvar. I dagsläget är det svårt att motivera privata 

aktörer att ingå i samverkan för civilt försvar. Vid höjd beredskap finns uppfattningen att privata 

aktörer kommer samverka och bidra med sina resurser, det är bra utifrån teorin om de är med 

från planeringsstadiet. Om privata aktörer involveras tidigt finns möjlighet för Principled 

Engagement, Shared Motivation och i tur Capacity for Joint Action. 

6.3 Modellen 

Det finns indikatorer på att modellen inte är helt korrekt.  Då Principled Engagement är den 

övergripande kategori i modellen som genereras först borde den rimligen vara den övergripande 

kategori där arbetet kommit längst. I detta fall är Shared Motivation den övergripande kategorin 

där det råder störst samsyn och där arbetet kommit längst. Det finns tre möjliga förklaringar till 

varför det förhåller sig så: (1) modellen förklarar inte samverkan på ett korrekt sätt, (2) modellen 

kan inte förklara just denna samverkan på ett korrekt sätt, och (3) modellen kan förklara 

samverkan, men materialinsamlingen är bristfällig och kan inte visa detta. 

Vad gäller den första möjliga förklaringen, att modellen inte är korrekt, krävs fler studier som 

undersöker hur modellen förhåller sig till andra typer av samverkan för att kunna bekräfta eller 

dementera modellens riktighet. Vad gäller den tredje möjliga förklaringen, att materialet är 

bristfälligt, är motargumentet att det empiriska materialet har tyngd svaren från länsstyrelserna 
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och MR S varit utförliga. Intervjuformen var semi-strukturerad och har tillåtit intervjupersonen 

att reflektera och på så sätt styra intervjun till viss del och det har inte framkommit några större 

motsättningar mellan brister och möjligheter från intervjuerna. Detta minskar risken för att 

viktiga kategorier förbisetts, men kan inte helt uteslutas. 

Den förklaring som ses som mest trolig och som argumentars för, är den andra möjliga 

förklaringen, att modellen är korrekt men att den inte kan förklara samverkan fullt ut i detta fall. 

Ett argument för att modellen stämmer är att kategorierna från modellen genomgående 

framkommit i intervjuerna. I intervjuerna har det förts resonemang om brister och möjligheter 

vilka passar in i modellens kategorier. Det visar på en trovärdighet för modellen. Det som talar 

emot modellen är det beroende som den beskriver mellan de övergripande kategorierna (se 

Figur 6) inte förefaller stämma för detta fall. En förklaring till varför beroendet mellan de 

övergripande kategorierna, Principled Engagement, Shared Motivation samt Capacity for Joint 

Action inte stämmer är att länsstyrelserna och MR S redan är parter i samverkan rörande andra 

frågor. Genom den samverkan har Shared Motivation arbetats fram där det bland annat finns 

ömsesidigt förtroende samt förståelse för varandra. Shared Motivation stärks även genom 

intern legitimitet då det finns lagstiftat att Försvarsmakten och länsstyrelserna ska samverka. 

Det finns därmed en grund för Shared Motivation. Det som blir nytt för samverkan gällande ett 

civilt försvar blir istället upptäckt, definition och kanske även för fastställande. Lagarna som 

träder in vid höjd beredskap kan få påverkan för beslutsordning och mandat för att fatta beslut, 

vilket faller inom fastställande. För samverkan behöver parterna enas om gemensamma mål 

och behöver se varandras specifika behov för civilt försvar. De behöver se över rådande 

lagstiftning och klargöra mandat för beslutsfattande när parterna är oeniga. Det finns redan 

grunder för samverkan, vilket modellen inte tar hänsyn till, men i och med att samverkan 

fortskrider bör modellen bli korrekt. Efter en längre tid av samverkan bör nivåerna för 

Principled Engagement, Shared Motivation och Capacity for Joint Action jämnats ut och följa 

modellen.  
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7 Slutsatser 

De två första frågeställningarna besvaras i empirin och analysen medan de övriga tre besvaras 

i diskussionen. 

 Vad finns det för skillnader i synen på civilt försvar mellan berörda aktörer? 

Det råder till stor del samsyn mellan länsstyrelserna och MR S vad gäller civilt försvar. 

Inom vissa delar är samsynen mellan MR S och länsstyrelserna tillsammans större än 

vad den är mellan enskilda länsstyrelser. Den största skillnaden är hur de ser på 

beslutsfattande. Det finns en osäkerhet gällande vilka mandat som gäller vid höjd 

beredskap för beslutsfattande i frågor där det råder oenighet.  

 

 Vilka konsekvenser framkommer av att synen på civilt försvar varierar? 

Inga större konsekvenser i nuläget, men om synen är fortsatt varierad inom vissa 

områden finns risk för en oenighet av målbilden vilket splittrar resurserna. 

 

 I det aktuella fallet, vilka är de framträdande möjligheterna för samverkan? 

De fyra största möjligheterna för samverkan är: (1) ett identifierat ömsesidigt beroende, 

(2) att osäkerheter inom System Context med bland annat det förändrade 

säkerhetspolitiska läget vilket ökar motivationen för civilt försvar, (3) en vilja att 

kunskaper förvärvade från arbetet med civilt försvar kan användas i andra 

samverkansområden, samt (4) att det råder till stor del samsyn mellan länsstyrelserna 

och MR S gällande de olika kategorierna inom samverkan. 

 

 I det aktuella fallet, vilka är de framträdande bristerna i samverkan? 

I dagsläget förefaller en av de största bristerna i samverkan gällande civilt försvar vara 

System Context. Det saknas styrning och reglering från central nivå. Lagstiftningen som 

berör civilt försvar måste även ses över och moderniseras. Det måste även tillkomma 

resurser till den regionala nivån. Förutom resurserna behövs det på regional nivå ett 

gemensamt syfte utifrån den centrala styrning, det behövs en ökad kunskap om gällande 

lagar och regler för beslutsfattande under höjd beredskap, samt ett klargörande om vilka 

mandat som gäller och vem som har rätt att besluta om vad. 
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 Hur väl förklarar modellen hur samverkan fungerar? 

Modellen bidrar med användbara kategorier för att studera samverkan, men förhållandet 

mellan Principled Engagement, Shared Motivation och Capacity for Joint Action 

ifrågasätts i detta fall. 

7.1 Avslutande resonemang  

Det finns svårigheter att studera en pågående företeelse och dra slutsatser. Det är endast möjligt 

att studera en liten del av företeelsen vilket gör det svårt att säga något om den och ännu svårare 

att förutsäga vad som kommer ske i framtiden. Det är mycket som riskerar förbises och det är 

svårt att säga vad händelser i omvärlden kan ge för konsekvenser. Samverkan för civilt försvar 

befinner sig i ett initialt skede och mycket kan komma att påverka utvecklingen. Ett exempel 

på händelser som skett under uppsatsens skrivande är att statsministern aviserade om avgång 

efter att regeringens budget röstades ner i Riksdagen, vilket sedan avblåstes. Om regeringen 

hade avgått hade det kunnat få konsekvenser för reglering och styrning för civilt försvar och 

det skulle kunna fördröja arbetet. Ett annat exempel är att MSB och frågor gällande 

krisberedskap samt civilt försvar sedan årsskiftet 2014/2015 förflyttats från 

Försvarsdepartementet till Justitiedepartementet.70 Civilt försvar och försvarsplaneringen blir 

därmed åtskilda. Det är svårt att säga vad det kommer få för konsekvenser för civilt försvar och 

totalförsvaret i stort. Det kan bli en större distans mellan civilt försvar och försvarsplaneringen 

vilket påverkar System Context negativt, men en möjlighet är att det, i och med en uppdelning, 

skapas förutsättningar för tjänstemän på respektive departement att grundligare arbeta med 

frågorna, vilket påverkar System Context positivt. 

Det finns skillnader i synen på civilt försvar mellan länsstyrelserna. Detta kan bland annat bero 

på att länen ser olika ut vad gäller storlek, befolkningsantal och skillnader i resurser. 

Länsstyrelserna har i dagsläget inte samma möjligheter att arbeta förberedande med planeringen 

av civilt försvar och kunskapen om civilt försvar bygger mycket på den kunskap som enskilda 

handläggare har från det tidigare civilförsvaret. Det är vidare intressant att notera skillnaderna 

i funktionstitlarna hos de olika länsstyrelserna vilket ytterligare visar på skillnaderna hos dem. 

I och med skillnaderna mellan länsstyrelserna är det troligt att kvalitén av planeringen av civilt 

försvar kommer variera beroende på resurser och möjligheten att arbeta aktivt med frågorna. 

                                                 
70 Regeringen. Justitiedepartementets ansvarsområden. http://www.regeringen.se/sb/d/1476/a/14038 (Hämtad: 

2015-01-05) 
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Dessa variationer kanske kan jämnas ut om det tillkommer mer resurser från central nivå samt 

om länsstyrelserna kan samordnas nationellt runt frågorna.  

Skillnaderna i resurser går att koppla till risken för oenighet gällande målbild som kan splittra 

resurserna. Om tydlig styrning saknas centralt samt bristande resurser skapar det varierande 

ambitioner hos länsstyrelser vilket ökar sannolikheten för oenigheter. Genom samordning av 

länsstyrelserna kanske det framkommer möjligheter att dela resurser sinsemellan för ett bättre 

nyttjande och för att minska skillnaderna.  

7.2 Förslag på fortsatta studier 

Intern legitimitet är en kategori som inte framkom under intervjuerna. Hypotesen är att 

legitimiteten mellan länsstyrelserna och MR S finns sedan tidigare och att en aspekt som det 

inte reflekteras runt. För att bekräfta hypotesen behövs fler studier som undersöker legitimiteten 

mellan länsstyrelser och MR S.  

Då det finns flera möjliga förklaringar till varför modellen i detta fall inte stämmer till fullo 

behövs fler studier för att närmare undersöka orsaken. Ett förslag är att om 5 år studera MR S, 

när samverkan kommit längre, och se hur Principled Engagement, Shared Motivation samt 

Capacity for Joint Action förhåller sig mellan varandra. En hypotes är att förhållandena mellan 

dem har jämnats ut och att de stärker varandra cykliskt i enlighet med modellen. Studien skulle 

dessutom kunna breddas och använda teorin i sin helhet och inte endast Collaborative 

Dynamics, för att undersöka vilken påverkan effekterna från samverkan får på System Context 

och på samverkansdynamiken. Det är också intressant att undersöka ett annat fall (en annan 

militärregion) för att studera om det skiljer sig åt från det aktuella fallet och om modellen 

förefaller kunna beskriva samverkan bättre i det fallet. Om så skulle vara fallet väcker det en 

diskussion om MR S är ett typfall som det antagits, eller om det är den andra militärregionen 

som är ett unikt fall.  

Ett annat förslag på studie för att undersöka modellen är att studera samverkan mellan två 

aktörer som tidigare inte samverkat med varandra. Ett exempel på det är att studera samverkan 

mellan en militärregion och någon av de privata aktörer som kommer behöva involveras i 

totalförsvaret och som tidigare inte samverkat med militärregioner. En sådan studie skulle 

förutom att undersöka modellen, även undersöka brister som finns med privata aktörer gällande 

totalförsvaret. Mot bakgrund av att stora delar av samhällsviktiga funktioner har privatiserats 

under de senaste åren finns det intresse att undersöka privat-offentlig samverkan.  
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Mot bakgrunden av skillnaderna mellan länsstyrelserna är det intressant att studera hur 

skillnaderna kan påverka civilt försvar. Kan skillnaderna mellan länsstyrelserna påverka civilt 

försvar negativt då länsstyrelser med färre resurser inte har kapacitet att upprätthålla samma 

kvalité på civilt försvar? Om så är fallet blir det intressant att undersöka hur risken kan minskas.  

Ett antagande är att tydligare styrning och fler resurser på regional nivå kan minska 

skillnaderna. Det kan finnas behov av ett system för att gemensamt nyttja befintliga resurser 

mellan länsstyrelserna och mellan länsstyrelserna och MR S.  
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8 Sammanfattning 
Försvarsberedningen konstaterar i Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid att 

världsläget har förändrats och att vi står inför en tid med snabba förändringar vilket ökar kraven 

på beslutsfattande och krishantering. MSB har fått i uppdrag att återta planeringen för civilt 

försvar och i dagsläget saknas det tydligt definierade mål för civilt försvar. Det saknas forskning 

inom ämnet och det finns inga direktiv för hur samverkan för ett civilt försvar ska se ut.71 

Uppsatsen har som syfte att klargöra militärregioners samt länsstyrelsers syn på samverkan 

inför det civila försvaret och undersöka vad det finns för möjligheter och brister. Uppsatsen 

bidrar även till att pröva en teori gällande samverkan för att undersöka om den kan precisera 

viktiga förutsättningar för lyckad samverkan.  

Frågeställningarna är: 

 Vad finns det för skillnader i synen på civilt försvar mellan berörda aktörer? 

 Vilka konsekvenser framkommer av att synen på civilt försvar varierar? 

 I det aktuella fallet, vilka är de framträdande möjligheterna för samverkan? 

 I det aktuella fallet, vilka är de framträdande bristerna i samverkan? 

 Hur väl förklarar modellen hur samverkan fungerar? 

Teorin som används är Emerson et als ramverk för Collaborative Governance där System 

Context och Collaborative Dynamics bildar det analytiska ramverket. System Context är 

kontexten för samverkan vilket har stor påverkan på Collaborative Dynamics. Collaborative 

Dynamics består av tre övergripande kategorier vilka består av fyra kategorier vardera: 

Principled Engagement (upptäckt, definition, övervägande och fastställande), Shared 

Motivation (ömsesidigt förtroende, förståelse, intern legitimitet och åtagande) samt Capacity 

for Joint Action (processuella och institutionella strukturer, ledarskap, kunskap samt resurser).  

Principled Engagement driver initialt Shared Motivation, men efterhand bidrar även Shared 

Motivation till att förstärka Principled Engagement. Detta samspel resulterar i Capacity for 

Joint Actions, som i sin tur förstärker och förbättrar Principled Engagement och Shared 

                                                 
71 Ds 2014:20. Försvaret av Sverige – Starkare försvar i en osäker tid.. s.10-14; Regeringsbeslut 

Fö2013/918/SSK. Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd i beredskap avseende planering inför höjd 

beredskap (civilt försvar).; Forsström, Anna. Frelin, Jan. och Lagerström, Maria. Försvarsmakten och civil-

militär samverkan – Förslag på studieområden för samverkansfunktionernas vidareutveckling. s.27 
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Motivation. Det sker en växelverkan mellan dessa tre övergripande kategorier där de påverkar 

och förstärker varandra cykliskt (se Figur 2).72 

Uppsatsen är en fallstudie som studerar civil-militär samverkan för civilt försvar utifrån 

typfallet Militärregion syd (MR S). Två representanter från MR S samt fem av de sex 

länsstyrelserna har intervjuats utifrån semi-strukturerade intervjuer. Analysmetoden utgår från 

de fyra analyskategorierna System Context, Principled Engagement, Shared Motivation och 

Capacity for Joint Action och deras underliggande 12 kategorier. Intervjumaterialet 

kategoriseras och jämförs sedan mellan länsstyrelserna och MR S. Utifrån jämförelsen görs en 

bedömning till vilken grad det råder samsyn mellan länsstyrelsernas och MR S. 

Det råder till stor del samsyn mellan länsstyrelserna och MR S vad gäller civilt försvar. Den 

största skillnaden är hur de ser på beslutsfattande. Det finns en osäkerhet gällande vilka mandat 

som gäller vid höjd beredskap för beslutsfattande i frågor där det råder oenighet. Det 

framkommer inga större konsekvenser av de skillnaderna som finns i nuläget, men om synen 

är fortsatt varierad inom vissa områden finns risk för en oenighet av målbilden vilket splittrar 

resurserna. 

De fyra största möjligheterna för samverkan är: (1) ett identifierat ömsesidigt beroende, (2) 

osäkerheter inom System Context med bland annat det förändrade säkerhetspolitiska läget vilket 

ökar motivationen för civilt försvar, (3) en vilja att kunskaper förvärvade från arbetet med civilt 

försvar kan användas i andra samverkansområden, samt (4) att det råder till stor del samsyn 

mellan länsstyrelserna och MR S gällande de olika kategorierna inom samverkan. Det råder 

fullständig samsyn vad gäller Shared Motivation, medan det för både Principled Engagement 

och Capacity for Joint Action råder till stor del samsyn.  

Det framgår att de kategorier som behöver förbättras är definition, fastställande, ledarskap, 

resurser samt System Context. Intern legitimitet framkom inte under intervjuerna, men 

hypotesen är att det beror på att det finns legitimitet sedan tidigare i och med tidigare samverkan 

samt att länsstyrelser och Försvarsmakten ska samverka enligt länsstyrelseinstruktionen.73 För 

att den regionala nivån ska komma vidare i arbetet med civilt försvar måste det komma styrning 

och reglering från central nivå. Flera av bristerna på regional nivå borde lösas om det sker ett 

ordentligt arbete med System Context på central nivå. Förutom styrning behövs det direktiv, en 

                                                 
72 Emerson et al. An Integrative Framework for Collaborative Governance. s.1-29 
73 SFS 2007:825. Förordning med länsstyrelseinstruktion. 56§ 
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modernisering av lagstiftning samt incitament för privata aktörer att ingå samverkan för civilt 

försvar. 

Vad gäller den teoretiska modellen går det att ifrågasätta dess riktighet. Eftersom Principled 

Engagement ses som en förutsättning för att initiera Shared Motivation borde kategorierna inom 

Principled Engagement kommit längre än kategorierna inom Shared Motivation, vilket inte var 

fallet. Både definition och fastställande är två kategorier inom Principled Engagement vilka det 

finns brister inom, medan det för Shared Motivation inte finns några större brister. Detta 

förklaras med att modellen inte kan förklara detta fall korrekt, men att det beror på att 

länsstyrelserna och MR S ingår sedan tidigare i samverkan runt andra frågor. Det medför att 

det redan finns ett ömsesidigt förtroende samt en kunskap och förståelse för varandras 

organisationer. Intern legitimitet framkom inte i studien. En hypotes är att intern legitimitet 

finns sedan tidigare och att det därför inte berörts i intervjuerna. Det som blir nytt i samverkan 

för civilt försvar är bland annat definitionen av syfte och hur beslut kan fastställas om parterna 

blir oense under höjd beredskap. 

Slutsatsen är att det finns goda förutsättningar för samverkan gällande civilt försvar. 

Representanterna från länsstyrelserna och från MR S ser att det finns ett behov av samverkan 

för ett civilt försvar och det finns en vilja att arbeta för det. Förutsättningarna för samverkan 

kan ändras i och med förändringar i System Context som exempelvis det säkerhetspolitiska läget 

som råder samt att frågorna rörande civilt försvar sedan årsskiftet 2014/2015 flyttats från 

Försvarsdepartementet till Justitiedepartementet. Det blir således svårt att förutsäga hur 

utvecklingen kommer se ut samt förutsättningarna, då mycket kan förändras inom den 

närliggande framtiden. 
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9.1 Intervjuer 

Länsstyrelsen Blekinge län  Krisberedskapssamordnade  2014-11-18 

Länsstyrelsen Jönköpings län  Beredskapsdirektör   2014-11-14 

Länsstyrelsen Jönköpings län  Landshövding  2014-11-17 

Länsstyrelsen Kalmar län   RSA-handläggare  2014-11-24 

Länsstyrelsen Kronobergs län  Funktionsansvarig  2014-11-18 

Länsstyrelsen Östergötlands län  Försvarsdirektör  2014-11-20 

Militärregion syd   Samverkansofficer  2014-11-19 

Militärregion syd   Samverkansofficer  2014-11-28 

 

 

 

 



 
 

Bilaga A – Analysmodellens teman och ämnen 

En tabell som överst visar tre av analysverktygets fyra övergripande kategorier. För varje 

övergripande kategori finns fyra kategorier. System Context ingår inte i tabellen då det inte 

ingår i modellen för samverkan utan är kontexten inom vilken samverkan inryms. 

Principled Engagement 

Vilka ingår i samverkan? Hur sker 

arbetet för att lära känna varandra och 

fastställa arbetsordningen? 

Shared Motivation 

Vad är arbetsgången för att skapa 

intern legitimitet och hur möjliggörs 

organisationsöverskridande arbete?  

Capacity for Joint Action 

Vad finns det för strukturer för 

samverkan och hur fungerar arbetet 

praktiskt? 

Upptäckt 

Finns det ett medvetande om 

gemensamma och individuella 

intressen, svårigheter och normer?  

Ömsesidigt Förtroende 

Hur sker arbetet för att skapa ett 

ömsesidigt förtroende mellan 

deltagarna? Finns det ett ömsesidigt 

förtroende? 

Processuella och Institutionella 

Strukturer 

Vad finns det för organisatoriska 

strukturer? Hur agerar deltagarna 

internt inom sin egen grupp i 

samverkan och externt mellan de 

olika deltagarna samverkan? 

Definition 
Finns det gemensamt syfte, mål och 

terminologi? Finns det uttalade 

förväntningar på varandra samt 

kriterier för arbetet? 

Förståelse 

Finns det respekt för deltagarnas 

skillnader och olika positioner? 

Används skillnaderna till att förbättra 

arbetet? 

Ledarskap 

Vem/vilka är ledare i samverkan? 

Varierar de över tid? Varierar det 

över arbetsområden? Finns det olika 

ledare? 

Övervägande  

Hur sker kommunikationen mellan 

deltagarna? Är det ett öppet klimat? 

Intern Legitimitet 

Finns legitimitet för att ingå i 

samverkan? 

Kunskap 

Vad kan ny kunskap vara i 

samverkan? Hur fastställs ny 

kunskap? Vilka är delaktiga i att 

värdera och bedöma ny kunskap? 

Beror det på vilken typ av kunskap 

det är? 

Fastställande 

Hur fastställs gemensamma beslut? 
Åtagande 

Finns det möjligheter att korsa de 

egna organisatoriska strukturerna för 

att samverka? 

Resurser 

Finns det skillnader i resurser hos 

deltagarna? Hur hanteras det? 



 
 

 

Bilaga B – Intervjuguider 

Inledning 

 Kort presentation av mig. 

 Presentation av syftet med uppsatsen. 

 Hur materialet kommer användas - att titel och organisation kommer användas i 

uppsatsen, men inte deras namn samt att citaten behandlas anonymt. 

 Definition av civilt försvar och höjd beredskap.  

 Fråga igen om samtycke att spela in intervjun. 

 Informera att intervjun är frivillig och kan avbrytas när som helst.  

 Eventuella frågor. 

Avslutning 

 Finns det något som inte tagits upp? 

 Transkribering kommer mailas för möjlighet för kommentarer och ändringar.  

 När uppsatsen färdig och har godkänts av universitet kommer den mailas till dig som 

deltagit.  

Länsstyrelse 

Var i planeringsfasen ligger ni i att bygga upp det civila försvaret?  

Vad anser du att länsstyrelsens roll i uppbyggandet av det civila försvaret är? 

Vad är länsstyrelsens vision för ett fungerande civilt försvar?  

Vilka aktörer kommer involveras i det civila försvaret? 

Vad kommer Försvarsmaktens roll vara? 

Vad har ni för resurser att arbeta förberedande med det civila försvaret? 

Vad finns det för kompetens att arbeta med det civila försvaret? 

Vad är din uppfattning att strukturen för samverkan kommer se ut?  

Vad ser du som de största svårigheterna med samverkan för ett civilt försvar inför ett 

eventuellt krig? 

Finns det lagar och förordningar som försvårar samverkan med Försvarsmakten? 

Vad finns det för svårigheter att samverka med privata aktörer? 

Vad händer med ett beslut om parterna i samverkan är oense?  



 
 

Tror du att Länsstyrelsens syn på det civila försvaret skiljer sig från Försvarsmaktens syn? 

Hur ser ni på er robusthet inför ett eventuellt krig? Hur skulle ni till exempel klara av en 

nedgång i det mobila nätet? 

MR S 

Var i planeringsfasen ligger ni i att bygga upp det civila försvaret?  

Vad anser du att Försvarsmaktens roll i uppbyggandet av det civila försvaret är? 

Vad är Försvarsmaktens vision för ett fungerande civilt försvar? 

Upplever du att Försvarsmaktens syn på det civila försvaret skiljer sig från andra aktörers?   

Vilka aktörer kommer involveras i det civila försvaret? 

Upplever du att Försvarsmaktens syn på det civila försvaret skiljer sig från andra aktörers?   

Vad kommer deras roller vara? 

Vad har ni för resurser att arbeta förberedande med det civila försvaret? 

Vad är din uppfattning att strukturen för samverkan kommer se ut?  

Vad ser du som de största svårigheterna med samverkan för ett civilt försvar inför ett 

eventuellt krig? 

Finns det lagar och förordningar som försvårar samverkan med länsstyrelse, kommuner, 

landsting? 

Vad finns det för svårigheter att samverka med privata aktörer?  

Vad ser du som de största möjligheterna med samverkan för ett civilt försvar? 

Vad händer med ett beslut om parterna i samverkan är oense?  

Vad är hemvärnets roll i civil-militär samverkan? 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga C – Två modeller över Collaborative Governance 

Två modeller över Collaborative Governance. Källa: Emerson, Krik. Nabatchi, Tina. och Balogh, Stephen. An Integrative Framework for 

Collaborative Governance. s.6-7 
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Bilaga D - Informationsbrev 

Hej! 

Tack för att du vill ställa upp på en intervju, ditt deltagande är viktigt! Som jag nämnde när vi pratades 

vid studerar jag Masterprogrammet i krishantering och fredsbyggande vid statsvetenskapliga 

institutionen, Umeå universitet och sitter för närvarande på Länsstyrelsen i Jönköpings län där jag 

skriver mitt examensarbete fram till januari.  Syftet med uppsatsen är att undersöka samverkan 

gällande det civila försvaret och identifiera svårigheter och möjligheter, samt undersöka olika aktörers 

syn på det civila försvaret.  Frågorna kommer utgå från samverkan under höjd beredskap enligt 

krisberedskapsförordningen (2006:942) med undantag för frågor gällande planeringen inför det civila 

försvaret då det utgår från läget som det ser ut idag.  

Regeringen får enligt krisberedskapsförordningen besluta om höjd beredskap om Sverige befinner sig i 

krigsfara eller det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig 

utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara. Planeringen av det civila 

försvaret syftar till att förbereda civila myndigheter inför höjd beredskap. Om det råder högsta 

beredskap ligger Sverige i krig och då är totalförsvaret (det militära försvaret och det civila försvaret) 

den enda samhällsverksamhet som ska bedrivas. Inom civilt försvar ingår statliga myndigheter, 

kommuner och landsting samt enskilda, företag, föreningar med flera. Det civila försvaret medför att 

civila aktörer ska kunna bistå Försvarsmakten med resurser jämfört med dagsläget då Försvarsmakten 

bistår civila aktörer i enlighet med lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och stödförordningen 

(2002:375). 

Några exempel på frågor som kan komma att beröras är: 

 Er organisations roll i det civila försvaret 

 Struktur för samverkan 

 Svårigheter och möjligheter med samverkan för det civila försvaret 

 Lagar och förordningar 

 Samverkan med privata aktörer 

 Allmänna problem - kommunikationsproblem (mobilnätet och språk), försörjning (mat, 

bränsle och vatten), säkerhet (brottslighet och personlig trygghet) samt infrastruktur (transport 

och kollektivtrafik). 

Med ditt godkännande kommer intervjun spelas in. Intervjun är frivillig och du kan när som helst välja 

att avbryta intervjun. Materialet kommer att transkriberas och skickas till dig så du har möjlighet att 

påtala om något blivit fel eller om något behöver förtydligas. Ta gärna kontakt med mig om du har 

några frågor eller funderingar! 

Med vänliga hälsningar 

Sara Lindberg 


