
Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära 
samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för 
studenter – och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden. 

Besöksadress: Drottninggatan 12 
Postadress: Box 325, 631 05 Eskilstuna 
Tfn: 016 -15 36 00 Fax: 016 -15 36 30 

Besöksadress: Högskoleplan 1 
Postadress: Box 883, 721 23 Västerås 
Tfn: 021-10 13 00 Fax: 021-10 14 00 

Webb: www.mdh.se 
E-post: info@mdh.se 
Org.nr: 2021002916 

 

Rosenbad, we have a problem 

Utvärdering av den svenska regeringens inrikes hantering av den europeiska flyktingkrisen under 

perioden Januari 2015 till Mars 2016 – ur ett krishanteringsteoretiskt perspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Thessén 19940316 

Mälardalens Högskola(MDH) 

Avdelningen för ekonomi och samhällsvetenskap(EST) 

Kandidatuppsats i statsvetenskap(SKA200) 

Kursansvarig & handledare: Joakim Johansson  

Examinator: Terence Fell 

 



Emil Thessén 940316  Kandidatuppsats i Statsvetenskap(SKA200) 15hp 

VT16 2016-05-23 Mälardalens högskola/EST, Box 883, 721 23 Västerås 

2 
 

 

Abstract  

In the wake of the still ongoing war in Syria, great refugee currents are streaming towards and 

inside of Europe. The phenomenon is named The European refugee crisis because of the 

shear volumes of refugees that the European states have opened their borders to and the 

challenges that follows. This paper will analyze and evaluate how the Swedish government 

has handled this crisis within the Swedish borders. With the theories of modern crisis 

management and extern evaluation, this paper will evaluate the Swedish government current 

actions to handle this crisis on a national level during the period of January 2015 to March 

2016. The conclusion of this paper is that the Swedish government has followed the majority 

of evaluation criteria and thereby also central theories of modern crisis management, but with 

major flaws in two out of five criteria.  

Key words: crisis management, evaluation, Sweden, government, refugees 
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Introduktion 

De massiva flyktingströmmar som nu förflyttar sig världen över till följd utav kriget i Syrien 

gör att nationalstater världen över ställs inför vad som inte sällan är helt nya utmaningar än 

vad de tidigare här mött och ledarskapet inom dessa sätts på prov. Flyktingströmmarna skapar 

även ett otroligt stort politiskt engagemang från medborgarhåll där många röster och åsikter 

vill göra sig hörda. Fenomenet med asylmottagandet beskrivs som den europeiska 

flyktingkrisen. Detta resulterar i nya utmaningar som ska hanteras under stor press, det är 

ingen enkel uppgift för Sveriges rödgröna regering som för en av världens mest generösa 

former av asylpolitik samtidigt som den politiska högern växer allt kraftigare runt om i 

Europa och opinionen stärks.  

Den svenska regeringens flykting- och asylpolitik möter stort motstånd uti landet och kraftig 

kritik riktas både mot den politiska ideologi som bedrivs av regeringen men oundvikligen 

också emot framstående politiska profiler samtidigt som den också får stort stöd utav en del 

väljare. Det politiska landskapet i Sverige är hett, riktigt hett till följd utav den europeiska 

flyktingkrisen. Detta öppnar inte bara potentiella politiska fulspel utan ett allt hårdare politiskt 

klimat i samhället överlag. Det som debatten överlag gynnas av och dessutom kräver är fakta 

att arbeta utifrån så att de politiska argumenten får någon objektiv mening. Sveriges 

minoritetsregering ses överlag som svag och kraftig kritik riktas mot inrikes hanteringen utav 

den europeiska flyktingkrisen, men vad är det då som anses vara så illa?  

Eftersom att det gäller en kris så finns det teorier om hur en krishantering bör gå till, låt oss 

börja där. Utan att lägga någon vikt på vad regeringens beslut har för politisk innebörd så ska 

denna studie, utifrån krishanteringsteori, utvärdera regeringens hantering av den europeiska 

flyktingkrisen. Det finns nämligen en tämligen accepterad process för detta som innehåller 

tydliga handlingsrekommendationer. Denna studie ska ta reda på om den svenska regeringens 

krishanteringshandlingar är korrekta utifrån den samlade krishanteringsteorins 

rekommendationer. Dessa har jag som författare sammanställt till fem utvärderingskriterier.  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att utvärdera den svenska regeringens inrikes hantering av den 

europeiska flyktingkrisen under val period med utgångspunkt i krishanterings- samt 

utvärderingsteori. Trots att flyktingkrisen fortgår och nya utmaningar väntar framöver så ska 

denna studie i viss mån sammanställa det arbete som regeringen genomfört under perioden  

januari 2015 till mars 2016. Regeringens konsekventhet och rationalitet i  flyktingfrågan 

kommer att analyseras och eventuella förändringar i dessa presenteras utifrån ett 

krishanteringsteoretiskt perspektiv. Med hjälp av den tidigare forskningen så kommer 

eventuella historiska mönster möjligtvis att bli mer eller mindre synliga i regeringens 

agerande. Arbetets främsta syfte är dock att, som sagt,  utvärdera den svenska regeringens 

inrikes hantering av den europeiska flyktingkrisen under vald period med utgångspunkt i 

krishanterings- samt utvärderingsteori. Detta arbete har en tydlig och stark koppling till det 

statsvetenskapliga begreppet stat i och med att det är den svenska regeringen som analyseras 

och utvärderas, denna är en ytterst central del utav den svenska staten. 

 

Frågeställning 

Hur förhåller sig regeringens handlingar och åtgärder angående den europeiska flyktingkrisen 

under analysperioden till modern krishanteringsteori samt utvärderingens värderingskriterier?  

 

Tidigare forskning  

Begreppet kris i modern tid 

Kriser riskerar i modern tid att få en allt större påverkan än kriser historiskt sett innan 

globaliseringen fått ett starkt fäste i till exempel ekonomin och mänskliga rättigheter samtidigt 

som individers motsättande av statlig auktoritet är vanligare idag än förr. Strukturer har ur ett 

historiskt perspektiv haft en större tendens att vara begränsade i tid och rum, dessa 

begränsningar har i modern tid försvagats. Strukturer i modern tid har möjlighet att vara mer 

omfattande, som en konsekvens utav detta riskerar fler att påverkas vid en krasch eller 

störning i dessa strukturer som kan leda till en kris. Ett exempel på detta är börskraschen år 

2008 eller kriget i Syrien som resulterade i den kris som behandlas i detta arbete, den 

europeiska flyktingkrisen. Författarna Arjen Boin och Patrick Lagadeq skriver i artikeln 

Preparing for the future: Critical challanges in crisis management (2000) om just föregående 

nämnda fenomen angående den moderna krisen. Boin & Lagadeq presenterar den moderna 
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krisen som ytterst komplex i form utav att det inte finns någon, alternativt ytterst liten rutin i 

den moderna krisens natur vilket försvårar krishanteringsförberedelserna samt 

implementeringen av dessa.  

Krisplanering och förberedelse 

Som tidigare presenterat så är den moderna krisen mycket svår  att förbereda sig för vilket gör 

att organisationer eller berörda överhuvudtaget riskerar att utforma krishanteringsprogram och 

policys som visar sig vara verkningslösa och felstrukturerade när väl en kris inträffar. Enligt 

Ian Mitroff, som är något av krishanteringsteorin fader så visar sig de ett utav de mest centrala 

bakomliggande krishanteringsproblemen i ett mycket tidigare skede. Mitroff hävdar i artikeln 

Crisis management: Cutting through the confusion(1988) att själva inställningen till en 

mängd utmaningar är vad som i slutändan skapar själva krisen. Mitroff(1988) beskriver 

krishanteringsplanering som en process där aktörerna ständigt frågar sig ”tänk om?” Mitroff 

presenterar slutligen den process som han anser är absolut central för krishantering. Denna 

process innefattar fem steg vilka är följande: Signal detection –> Preparation/Preventation –> 

Containment/Damage limitation –> Recovery –> Learning –> Preparation/Preventation och så 

vidare. Stor kritik riktas mot organisationers självgodhet och ignorans vad gäller kris och/eller 

katastrofrisk som i regel visar sig i tänk som speglas av frasen ”det kan inte hända här”. 

Mitroff medger dock att en organisation knappast kan förbereda sig för samtliga tänkbara 

kriser och katastrofer och poängterar därför vikten utav att prioritera ”rätt”, alltså effektivast. 

Detta ska göras med hjälp utav rationalitetsurval. 

 En noggrann och utförlig kris- och katastrofplanering är dock ingen garant för ett lyckat 

krishanterande enligt E.L Quarantelli som i artikeln Disaster crisis management: A summary 

of research findings(1998) poängterar just detta. Quarantelli har i sin artikel som publicerades 

i Journal of management Studies 25:4 July 1988 sammanställt en mängd forskning kring 

ämnet och nämner att det endast finns ett svagt sammanhang mellan den oberoende variabeln 

”mängd krisplanering” och den beroende variabeln ”lyckad krishantering”. Detta beror enligt 

Quarantelli(1998) på två saker, antingen så är det så simpelt att planeringen har varit för dålig. 

Eller så är planeringen för aktörsegregerad, detta betyder att många organisationer eller 

aktörer kan mycket väl ha utformat en lyckad krisplanering men när krisen väl är framme och 

samtliga aktörer ”rusar” till hjälp och ska implementera sina kunskaper kan mängden av 

aktörer göra krisplaneringen svårgenomförd i praktiken. Vidare så menar att 

Quarantelli(1998) att det är en tydlig skillnad mellan att förbereda sig genom planering och att 

sedan genomföra en lyckad krishantering. Här visar tidigare forskning att en del ansvariga har 
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svårt att skilja dom två åt. Det råder en föreställning om att om en organisation bara har 

förberett sig väl och planerat inför en krishantering så är det bara att implementera proceduren 

när krisen väl drabbar dom. Det är i regel inte så enkelt. För att förklara detta så använder sig 

Quarantelli(1998) av militären som exempel. Militären skiljer starkt på taktik och strategi. En 

strategi är ett övergripande generellt arbetssätt för att långsiktigt uppnå ett mål eller önskat 

resultat. Under vägens gång så kan denna strategi tillfälligt förändras eller ta avvikande 

sidospår, det är här taktiken kommer in. Strategi blir här synonymt med 

krishanteringsplanering och taktik blir synonymt med krishantering. 

Krishantering och dess utmaningar 

För att vidare framställa vilka byggstenar som är viktiga och centrala vid krishantering så är 

nästa artikel som jag valt att inkludera Managing Transboundary Crises: Identifying the 

Building Blocks of an Effective Response System(2010) som är skriven utav Chris Ansell, 

Arjen Bojn och Ann Keller. Artikeln fokuserar dessutom på gränsöverskridande kriser vilket 

den europeiska flyktingkrisen också är. Kriser som är gränsöverskridande skiljer sig enligt 

Ansell m.fl. inte mycket från till exempel nationella eller lokala kriser men den största 

utmaningen blir att samordna alla aktörer. Aktörerna kan vara myndigheter, politiska 

organisationer eller andra policystyrda grupperingar med mera. För att handskas med 

gränsöverskridande krishantering så föreslås ett robust kristeam som effektivt kan ta över 

situationen då den rådande byråkratin(i västvärlden) endast är anpassad för att lösa 

systematiska och återkommande utmaningar och ej är tillräckligt flexibel för att sköta 

gränsöverskridande kriser. Gränsöverskridande kriser och moderna kriser överlag tenderar, 

som poängterats tidigare av Boin & Lagadeq(2000), att likna varandra och därmed bli 

synonyma. Det som ska karaktärisera detta team är att de arbetar från en form utav checklista 

som grundar sig i dels lyckade krishanteringssituationer liksom situationer där krishanteringen 

gått mindre bra för att tidigt kunna se indikationer för åt vilket håll krishanteringsarbetet går. 

Arjen Boin utvecklar tillsammans med Fredrik Bynander förståelsen för vad som krävs av till 

exempel staten för att hantera en kris i artikeln Explaining success and failure in crisis 

coordination(2015) där det tidigt framgår att prioriteringsfrågan, som grundar sig i 

rationalitet, vägs högt. Detta innebär i praktiken att samhällsfunktioner som ej är nödvändiga 

eller till relativt liten nytta stängs ner eller bortprioriteras till förmån för de samhällsfunktioner 

som anses vara av hög prioriteringsgrad. Vidare i artikeln så problematiseras mängden aktörer 

som inkluderas i vad som beskrivs av Boin & Bynander(2015) som improviserade nätverk vid 

en kris. Dessa nätverk består utav aktörer som ”rusar” till krisplatsen för att hjälpa till. Dessa 
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aktörer är oförutsägbara, inte bara i form utav vilka som deltar eller inte, utan även i deras 

beteende vad gäller samarbetsviljan vad gäller koordinationen av expertis och kommunikation 

ute på fältet. Desto större kris desto fler aktörer bör ses mer som regel än undantag. Boin & 

Bynander(2015) presenterar också ett teoretiskt perspektiv på hur dessa utmaningar ska 

hanteras i fyra stycken faser. Fas nummer ett fokuserar på att skapa samarbete mellan 

krishanteringsaktörerna. Det kan mycket väl vara så att till exempel myndigheter, som till stor 

del är byråkratiska, ej hinner med att anpassa sig när en kris väl utvecklar sig. Då kliver i 

regel aktörer som i första hand är där för att hjälpa till in, dessa aktörer riskerar att vara ytters 

oinformerade om krisen i sig och sitter sällan på någon större mängd information. Detta gör 

att dessa aktörer är benägna att fortsätta arbeta på samma sätt så fort de hittar ett arbetssätt 

som fungerar. Det i sin tur lockar ofta fler aktörer in i krishanteringsstruturen vilket gör att 

samarbetet mellan dessa är ytterst centralt för krishanteringen. Fas nummer två belyser den 

utmaning som de första hjälporganisationerna möter när en mängd aktörer, främst individer 

”rusar” till krisplatsen för att hjälpa till. Varje individ besitter varierad kunskap så det som 

enligt Boin & Bynander(2015) behöver ske är att individerna ingår i nätverk för att strukturera 

upp denna kunskap och rikta den åt rätt håll. Ett exempel på en lyckad sådan organisering är 

katastrofen med rymdfärjan Columbia där 25.000 individer  ingick ett effektivt samarbete. 

Fas nummer tre innebär att myndigheter som, i regel anländer senare än de första aktörerna på 

grund utav byråkratin, etablerar ett samarbete med den struktur som redan skapats på 

krisplatsen. Detta är dock riskabelt för strukturens reaktion på att en auktoritär myndighet tar 

över krishanteringen är oförutsägbar. I lyckade fall så ”underkastar” sig den tidigare 

strukturen myndigheten, detta sker i regel mer frekvent om strukturen tidigare har varit 

relativt lyckad. Om spänningar uppstår inom strukturen redan innan en auktoritär myndighet 

anländer så riskerar myndigheten att möta större motstånd från strukturen vad gäller 

underkastelse av myndighetens styrning. Fas nummer fyra är att slutligen, från regeringens 

håll centralisera krishanteringen till ett regeringsprojekt med tydlig hierarki. Krishanteringen 

blir en form utav symbolism för regeringens arbete gentemot medborgarna.  

Det centrala utmaningarna i modern krishantering är bland andra kommunikation och 

samarbete mellan aktörerna, i Sverige så har tidigare forskning gjorts gällande 

länsstyrelsernas lagstadgade ansvarstagande. I artikeln Crisis Management through Network 

Coordination: Experiences of Swedish Civil Defence Directors(2015) skriven av Jan Enberg 

och Malin E. Wimelius så framgår det tydligt att länsstyrelsernas civilförsvarsdirektörer delar 

den bild av krishanteringen utmaningar som presenterats tidigare. Länsstyrelsernas uppdrag är 
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att vara den aktör som planerar för- samt agerar kommunikatör och samordnare under 

krishanteringen i respektive län. För att vidare belysa krishanteringen i kommunerna så har 

Daniel Nohrstedt och Örjan Bodin publicerat artikeln Evolutionary Dynamics of Crisis 

Preparedness Collaboration: Resources, Turbulence and Network Change in Swedish 

Municipalities(2014) som presenterar krishanteringens evolution i modern tid. Likt tidigare 

nämnd forskning så poängterar Nohrstedt och Bodin att krisers natur i det moderna samhället 

lider betydligt större risk att vara allt annat än lokala fenomen som löses av enskilda 

kommuner på egen hand. Som exempel så tar författarna upp klimatförändringar, 

naturkatastrofer och migrationsströmmar. Nohrstedt och Bodin menar att avsaknaden av 

riktlinjer för att uppnå samarbete och nätverkande mellan kommunen och externa 

organisationer eller institutioner har resulterat i att kommunerna har gjort sina egna tolkningar 

av krishantering och åtgärder. 

Figur 1 Myndigheten för samhällsskydd & beredskap, geografiska områdesansvar. 

 

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Informationsstöd för presentation om 

krishantering i kommuner och landsting (Kommunpaketet). 

Ovan presenteras en illustration utav det geografiska områdesansvar som tidigare förklarats 

vilket innebär att kommunerna bör ha ett mycket nära samarbete med länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen gynnas i sin tur av en liknande förhållning emot regeringen då samordning är 

ett centralt ledord inom krishanteringsteori.  

” Svensk krishantering bygger på samverkan, det vill säga att både myndigheter, kommuner, 

företag, frivilligorganisationer och människor samverkar vid en kris.” – Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap(MSB), sakerhetspolitik.se/ansvar-vid-kris 
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Ledare och politikers agerande 

Arjen Boin som är en återkommande författare när det kommer till arbeten kring krishantering 

har tillsammans med Sanneke Kuipers och Werner Overdjik publicerat artikeln Leadership in 

times of crisis: A framework for assessment(2013) där de framställer ett ramverk som 

innefattar tio stycken delmål som bör uppfyllas utav krishanteringsledaren för att 

krishanteringen ska ses som lyckad. Dessa är kortfattat följande:  

 

1. Early recognition – Har ledaren givit organisationen möjlighet att upptäcka kriser tidigt? 

Detta grundar sig i två saker, dels att medarbetarna är observanta, som exempel  nämns 

brandmäns förmåga att upptäcka brandrisker. Det andra är att de ges möjlighet på en 

organisatorisk nivå att motarbeta dessa upptäckter, organisationens arbetssätt möjliggör för ett 

seriöst förhållningssätt till dessa ”varningsklockor”. Inställningen ”det kan inte inträffa här” 

ses som motsatsen till ett sunt arbetssätt. 2. Sensemaking – Möjliggjorde ledaren att 

informationen bearbetades och fördes vidare på ett förståeligt och systematiskt sätt? I denna 

punkt poängterar författarna vikten av en intränad kommunikationsplan inom organisationen. 

3. Making critical decisions – Har ledaren tagit några beslut ut efter informationen, i så fall 

hur har dessa beslut prioriterats? Denna punkt handlar om att processa informationen till 

handlingar och vikten av att noggrant analysera besluten innan de tas. 4. Orchestrating 

Vertical and Horizontal Coordination – Har ledaren koordinerat krishanteringen både 

vertikalt(hierarkiskt) och horisontalt(brett). Moderna kriser kännetecknas som också tidigare 

nämnt utav en mängd olika aktörer. En ledare bör koordinera dessa för optimal krishantering. 

5. Coupling and Decoupling – Har ledaren noggrant övervägt vilka system i samhället som 

tillfälligt bör stängas ner eller ”frysas”? Denna punkt betonar vikten av att prioritera de 

funktioner i samhället som gör störst nytta och därmed kunna tillfälligt stänga ner andra utav 

mindre betydelse för att optimera resursanvändandet. 6. Meaning Making – Har ledaren 

tydligt redogjort för samtliga berörda vad denna kris innebär, dess ursprung samt hur den ska 

lösas? Denna punkt fokuserar återigen på kommunikation som en positiv och ytterst viktig del 

i krishanteringen. Utan tydlighet i kommunikationen under krisen så riskerar ledaren att bli 

sedd som en dålig ledare. 7. Communication – Har ledare sett till så att kanalerna utåt till t.ex. 

medborgare är försedda med korrekt och relevant information? Återigen så får 

kommunikationen en central roll. Det är av stor vikt att kommunikation inte bara sker utan att 

informationen som kommuniceras är korrekt och relevant. 8. Rendering Accountability – Har 

ledaren presenterat en transparent bild utav vad som gjordes innan och under krishanteringens 

gång? Denna punkt belyser vikten utav att ledaren, efter krisen ger en informativ och korrekt 
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bild utav vad som föranledde krisen och hur krishanteringen sköttes under krisen gång. 9. 

Learning – Har ledaren sett till att bearbeta samtlig information samt utrett krishanteringen för 

att ta lärdom utav händelsen? En central del utav krishantering är att grundligt analysera 

processen för att i efterhand kunna ta lärdom utav den och utvecklas inför nästkommande kris. 

10. Enhancing Resilience – Har ledaren sett till att vara en drivande kraft inom 

organisationens krisplanering och hantering? Framgångsrika organisationer ska vara öppna 

för negativ kritik och snabbt kunna förbättra sig, detta kräver en ledare som aktivt jobbar för 

en förbättring inom organisationen. Ett exempel kan vara en aktiv involvering i utvecklandet 

av olika krigsövningar så som brandutrymning.  

 

Annika Brändström skriver i artikeln Crisis Accountability: Ministerial Resignations in 

Sweden(2015) och som vidareutvecklas i artikeln Crisis, Accountability and Blame 

Management: Strategies and Survival of Political Office-Holders(2016) om hur politiker och 

ministrar konstant behöver vara aktiva i hanteringen av skuldbeläggandefasen i en kris. Detta 

för att inte råka illa ut själva. Brändström belyser att det i regel är de seniora ministrarna eller 

ledargestalterna, som har flest uppdrag i ”ryggsäcken” som oftast drabbas hårdast eftersom de 

ställs högre krav på dessa överlag. Dock går dessa oftast säkert om de anses spela en central 

roll i partiet eller organisationen. Mindre viktiga ministrars avgång krävs i regel oftare i 

skuldbeläggningsfasen, detta menar dock Brändström kan leda till en ytterligare försvagad 

svensk minoritetsregering.  

 

Teoretisk referensram 

Utvärderingsteori 

Utvärdering är en noggrann bedömning. En bedömning innebär att fastställa värdet. 

Utvärdering är att systematiskt skilja från det värdefulla från det värdelösa.(Scriven,1991).  

Utvärdering görs i regel alltid i efterhand enligt  Evert Vedung(2009, s.22) vilket även detta 

arbete kommer att göras, trots att flyktingkrisen och regeringens arbete fortgår så fokuseras 

utvärderingen på perioden januari 2015 till mars 2016. Sammantaget blir 

utvärderingsperioden en del i krishanteringsprocessen, en del utmaningar är delvis avklarade 

och kronologiskt passerade i och med detta men nya utmaningar kommer att uppstå under den 

holistiska processens gång. För att säkerställa kvaliteten hos en utvärdering framställer 

Vedung(2009,s.24) två centrala kriterier. Hög kvalitet inom utvärdering bör antingen innefatta 

en stor mängd utvärderingsbar data och/eller konsekvent användning utav värderingskriterier. 
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Då värderingskriterier kommer att användas i utvärderingen så innebär detta att jag som 

författare kommer föra en axiologisk diskurs utifrån en blandning utav professionella krav 

samt teoribaserad utvärdering med betoning på det sistnämnda(Vestman, 2011.s.51,54-56). 

Dessa utvärderingskriterier resulterar i vad Vedung(2009,s.188) beskriver som en preskriptiv 

värdering då jag som författare själv sammanställt kriterierna till skillnad från deskriptiv 

värdering där tidigare framställda kriterier används. Ytterligare reflektion om detta hittas i 

kapitlet Slutdiskussion. 

Krishanteringsteori 

Den teoretiska referensramen skapar jag som författare utifrån den tidigare forskningen och 

med hänsyn till utvärderingsteorins kriterier och arbetssätt. Detta innebär att 

värderingskriterier kommer att tydligt sammanställas likt en checklista för att skapa ett 

handlingsprogram att utvärdera den insamlade datan emot. Detta tillvägagångssätt är 

inspirerat av Kuipers & Overdjiks ramverk i artikeln Leadership in times of crisis: A 

framework for assessment(2013), Mitroffs stegprocess Crisis management: Cutting through 

the confusion(1988) samt Boin & Bynanders krishanteringsfaser i artikeln Explaining success 

and failure in crisis coordination(2015). Värderingskriterierna är dessutom framtagna med 

hänsyn för den grundläggande problematiken inom krishantering, anpassade för regeringens 

arbetssätt och slutligen utifrån utvärderingsteoretisk metod.  

Värderingskriterier 

Krisplaneringsvänlig natur inom regeringen 

Det första värderingskriteriet utgår ifrån regeringens objektivitet gentemot de första 

signalerna för att en kris möjligtvis kan utveckla sig, det som Mitroff(1988) beskriver som 

signal detection. Detta förutsätter att regeringens natur är den som förespråkar och förstår 

krisplanering och för-krisanalys, annars riskeras att dessa signaler helt enkelt ignoreras. 

Kriteriet baseras övrigt på Kuiper & Overdjik(2013), ramverkspunkt 1-2.  

Tidigt  agerande utifrån  upptäckta signaler 

Att signalerna uppfattats är ingen garant för att de bearbetas utan signalerna måste 

kommuniceras vidare inom regeringen så att de når rätt mottagare för att uppnå det 

Quarantelli(1998) menar vara godkänt internarbete. Det är av stor vikt att regeringen tidigt 

genomför välformulerade och genomtänkta åtgärder. Det centrala i detta kriterium är att 

signalerna processas till handling. Kriteriet baseras övrigt på Kuiper & Overdjik(2013), 

ramverkspunkt 3. 
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Rationell prioritering 

Regeringen bör utifrån analysutfallet utav signalerna prioritera vilka samhällsfunktioner som 

bör förses med resurser och vilka som ska bortprioriteras utifrån ett rationalitetsurval (Boin & 

Bynander,2015). Kriteriet baseras övrigt på Kuiper & Overdjik(2013), ramverkspunkt 5. 

Intern & extern kommunikation 

Det är av stor vikt att samtlig kommunikation fungerar felfritt då kommunikation är en central 

del utav krishanteringen. Detta innebär att internkommunikationen såväl som den externa 

kommunikationen tydligt redogör för regeringens krishanteringsplan så samtliga berörda utav 

krisen har möjlighet att reda på vad som pågår och hur krishanteringen kommer att 

genomföras. Kriteriet baseras på Kuiper & Overdjik(2013), ramverkspunkt 6-7. 

Övertagande och hierarkiskt strukturerande 

Utan en lyckad kommunikation blir regeringens övertagande av krishanteringen nästan 

omöjligt. En tydlig ledarorganisation måste agera med tydlighet och saklighet för att klara av 

Boins & Bynanders(2015) fas nummer ett. Denna fas innebär ett övertagande utav 

krishanteringsstyrningen från de första aktörerna som är involverade. Som tidigare nämnt så 

är byråkratin i regel ett förhalande inslag i arbetssättet. Kommunikation och samordning är 

enligt både Jan Enberg & Malin E. Wimelius(2015) samt Nohrstedt & Bodin(2014) absolut 

centralt i krishantering. Kriteriet baseras övrigt på Kuiper & Overdjik(2013), ramverkspunkt 

4. 

 

Metod 

Den forskningsmetod som används i detta arbete är systematiserande kvalitativ textanalys 

som beskrivs utav Esiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängerud(2012, S.210.). Denna metod utgår 

ifrån att analysera och presentera det mest centrala i den insamlade och bearbetade datan för 

att på sätt klargöra tankestrukturen hos aktören som analyseras i detta aktörcentrala(Esiasson 

m.fl.2012, S.218.) arbete. Den forskningsdesign som används i detta arbete  är en så kallad 

case study, en fallstudie som beskrivs i Creswell(2013, S.97). Detta eftersom arbetet 

analyserar ett fenomen under en viss tidsperiod och plats. Detta fenomen är regeringen, 

tidsperioden är den europeiska flyktingkrisen emellan januari 2015 till mars 2016 och 

slutligen platsen som är Sverige. Creswell(2013,S.105) presenterar dessutom fallstudier som 

något som har en grund i statsvetenskapen som disciplin. 
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Den utvärderingsmodell som används i detta arbete liknar i grunden vad Vedung(2009) 

presenterar som måluppfyllelsemodellen vilket grundar sig i två frågeställningar där den 

förstnämnda kommer att användas i absolut tydligast i detta arbete. Frågeställningarna är 

följande: I vilken grad har målen för utfall blivit uppfyllda? Samt har insatsen bidragit till 

måluppfyllelsen och i så fall hur mycket? (Vedung,2009, s.92) De mål som traditionellt 

studeras i måluppfyllelsemodellen är organisationen eller verksamhetens egna mål som sedan 

blir ”måttstocken” samt värderingskriterierna. Detta blir dock inte fallet i detta arbete 

eftersom att utvärderingen är extern i dubbel bemärkelse, dels genom att jag som utvärderare 

inte tillhör regeringen och dels på grund av att värderingskriterierna är externa. Jag som 

författare kommer således att presentera egenkomponerade värderingskriterier utifrån tidigare 

forskning. Sammantaget blir värderingskriterierna som sagt externa istället för 

interna(Vedung,2009,s.177-185) samt framtagna utifrån den tidigare forskningen angående 

krishanteringsteori istället för direkt utifrån aktörens egna styrdokument för att utvärdera 

processen. Detta gör att arbetet blir relevant även utanför hanteringen utav europeiska 

flyktingkrisen. Måluppfyllelsemodellens natur lämpar sig mycket väl i en extern 

utredning(Vedung,2009,s.177-185) då objektivitet och opartiskhet gentemot 

värderingskriterierna är centralt(Vedung,2009,s.96), vilket dessutom gynnar 

vetenskapligheten i arbetet överlag. Jag som författare har oundvikligen gjort ett val av vilken 

forskning som värderingskriterierna ska bygga på men det är inte mer godtyckligt än så. Detta 

försvaras genom att värderingskriterierna är tydligt förankrade i- och skapade utifrån modern 

krishanteringsteori som presenterats tidigare.  

Vad gäller eventuella presentationer utav data via diagram, figurer och dylikt i arbetet så följs 

anvisningar kring detta från litteraturen Rapporter och uppsatser(2008.S.97-108) skriven utav 

Jarl Backman, professor vid Umeå universitet.  

 

Material 

I detta stycke presenteras hur jag som författare har valt att samla in data, samt vilken data 

som ska ligga till grund för detta arbete. Datan kommer vara i textform då detta är en 

kvalitativ textanalys. Detta resulterar dock i flertalet frågetecken som måste redas ut, till 

exempel vilka texter ska användas? Vart hittade jag dessa? Jag kommer att göra det som 

Esiasson m.fl.(2012.S.220) beskriver som ett snävt urval. Detta betyder att jag som författare 

kommer att begränsa de textkällor som används till ytterst få alternativt. Fallstudier 
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karakteriseras vanligtvis enligt Creswell(2013,S.105) utav flertalet källor av data. Detta anser 

jag dock inte vara särskilt relevant då den källan jag kommer att använda ställer materialet på 

sin spets. Textkällorna som kommer att användas härstammar samtliga från hemsidorna 

www.riksdagen.se, www.regeringen.se samt www.riksrevisionen.se, med undantaget av 

intervjuer då exceptionella uttalanden har gjorts utav offentliga företrädare för regeringen. 

Detta med resonemanget att materialet som utvinns från denna källa är kritiskt vald (Esiasson 

m.fl.(2012.S.220). Debatten i frågorna kring den europeiska flyktingkrisen förs på många 

plattformar samtidigt, till exempel på ledarsidor i tidningar och tidskrifter, i kommentatorsfält 

på Facebook, i riksdagen och allt däremellan. Detta gör att valet av källa eller källor till 

materialet som sedan ska analyseras måste genomgå en noggrann kritisk granskning för att 

säkerställa de är äkta. I mitt övervägande har jag valt att endast använda offentliga handlingar 

och dokument i det kommande arbetet då det som tidigare sagt, säkerställer kvalitén och 

äktheten. Den absolut mest trovärdiga och förhoppningsvis relevanta datan kommer jag att 

hitta via riksdagen, regeringen och riksrevisionen, mer precist www.riksdagen.se, 

www.regeringen.se samt www.riksrevisionen.se. Materialet kommer att bestå utav 

transkriberade debatter, interpellationer, motioner men även offentliga dokument, 

utvärderingar och styrplaner m.m. Allt är offentligt och tillgängligt för allmänheten samtidigt 

som dessa är pålitliga högkvalitativa, äkta källor som lämpar sig väl gentemot 

frågeställningen och syftet. Det är dessutom yttranden som regeringen offentligt ställer sig 

bakom vilket anses som ytterst centralt i valet av data. Som tidigare nämndes så förs 

debatterna på ett flertal plattformar. Även om personer som arbetar för regeringen yttrar sig i 

dessa debatter i till exempel kommentatorsfält eller på bloggar så går det inte, med enkelhet, 

att säkerställa att det som yttras är representativ för regeringens offentliga politik. Därav valet 

av källor som endast presenterar just regeringens offentliga politik. Valet av datakällor är 

också med hänsyn av de etiska riktlinjer som varje vetenskapligt arbete ska förhålla sig till 

och följa. Mer om det under rubriken etiskt ställningstagande. 

 

Kronologiskt sammanställd data 

Nedan följer kronologiskt sammanställd data i form av centrala händelser och förlopp som 

format krishanteringen under aktuell period samt ger värderingsunderlag gentemot 

krishanteringskriterierna. Dessa analyseras under rubriken analys och utvärderingsresultat. 

file:///C:/Users/Emil/Downloads/www.riksdagen.se
http://www.regeringen.se/
http://www.riksrevisionen.se/
http://www.riksdagen.se/
http://www.regeringen.se/
http://www.riksrevisionen.se/
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Den 8e december 2011 beslutade den dåvarande regeringen att begära en översiktsutvärdering 

angående den nya säkerhetslagstiftningens möjligheter att utifrån de rådande internationella 

samarbetena samt med hänsyn till nationella skyddsobjekt anpassas och förbättras. Bland de 

sakkunniga som valdes ut för att till dels eller i helhet medverka i översiktsutvärderingen 

finner vi bl.a. chefsjuristen Key Hedström (MSB) och översten Roger Nordh 

(Försvarsmakten) bland en mängd andra experter. F.d. justitierådet och ordföranden i Högsta 

förvaltningsdomstolen Sten Heckscher förordnades att fr.o.m. den 8 december 2011 vara 

särskild utredare för den översiktsrapport som under namnet En ny säkerhetsskyddslag 

presenterades utav Statens offentliga utredningar(SOU) 2015-03-17. Begreppet krisberedskap 

presenteras enligt följande styckesutdrag:  

” Förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap syftar till att statliga 

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

förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer och höjd beredskap. 

Bestämmelserna i förordningen ska tillämpas endast om inte annat föreskrivs i lag eller 

förordning (2 § andra stycket). Varje myndighet är enligt förordningen skyldig att genomföra 

risk- och sårbarhetsanalyser. Kommuner och landsting ska genomföra motsvarande arbete 

enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap. Konkret syftar arbetet till att öka medvetenheten och 

kunskapen hos beslutsfattare samt verksamhetsansvariga om vilka hot och risker som finns 

inom det egna verksamhetsområdet. En väsentlig del av arbetet är att samla information.” 

(Heckscher,2015. S.159-160) Vidare i samma tycke så beskrivs MSB:s arbetsuppgifter utifrån 

lagen om kommuner och landsting att förse kommuner och landsting med analysverktyg. 

Detta för att kommunerna själva ansvarar för att utforma en krisberedskapsplan under 

fredstider. Detta innebär ett tydligt arbete med risk- och sårbarhetsanalyser som underlag för 

denna krishanteringsplan. 

Vad gäller länsstyrelserna så är rapporten tydlig med att framställa deras arbete som en 

förlängd arm för staten uti landet och länsstyrelsernas främsta uppdrag är att implementera 

den statliga förvaltningen i respektive län enligt 1 § förordningen (2007:825)( Förordning 

(2007:825) med länsstyrelseinstruktion). MSB:s arbete som statlig myndighet beskrivs som 

ansvara för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar men endast när 

ytterligare myndigheter ej är ansvarsskyldiga. Begreppet ytterligare myndigheter kan som 

tidigare nämnt även innefatta just kommuner. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en 

olycka eller kris. I praktiken innebär detta att MSB samarbetar nära en mängd aktörer i 
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förebyggande syfte och hjälpa dessa vid behov. MSB rapporterar sedan krishanteringsläget till 

regeringen samtidigt som de för ut regeringens direktiv till aktörerna, MSB blir således en 

viktig kanal för samtliga aktörer. Ett ytterligare stycke med central information är följande:  

”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har vidare till uppgift att stödja och 

samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet samt att analysera och bedöma 

omvärldsutvecklingen inom området. I detta ingår att lämna råd och stöd i fråga om 

förebyggande arbete till andra statliga myndigheter, kommuner och landsting samt företag 

och organisationer.” (Heckscher,2015. S.193). Översiktsrapporten mynnar ut i ett 

lagändringsförslag som i sin helhet syftar till att effektivisera säkerhetslagstiftningen 

samtidigt som den kan bli alltmer flexibel. En nämnvärd åtgärd som nämns är att MSB 

föreslås ta över länsstyrelsernas roll vad gäller krishantering. Säkerhetsskyddsregleringen 

föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. I övrigt så ställer Stockholms läns landsting sig 

överlag positivt till lagändringsförslaget i ett yttrande från landstingsstyrelsen(Stockholms 

läns landsting, Yttrande över betänkandet En ny Säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25). 

2015-06-03 så publicerade Arbetsmarknadsdepartementen en promemoria i 

departementsserien som förespråkade en ny lag som behandlande mottagandet utav flyktingar. 

Dokumentet namngavs Ett gemensamt ansvar för mottagandet av nyanlända. De centrala 

argumenten i promemorian är problematiserandet utav det kommunala självbestämmandet när 

det kommer till flyktingmottagandet. I praktiken så har det inneburit att mottagandet utav 

asylsökande, nyanlända och ensamkommande flyktingbarn uti kommunerna blir mycket 

ojämnt fördelat. En åtgärd för att hantera detta är att lagstadga mottagandet så att 

kommunerna ej kan avstå från att ta emot dessa. Sammantaget är detta en åtgärd för att klara 

av mottagandet utav asylsökande, nyanlända och ensamkommande flyktingbarn då 

situationen anses vara ohållbar och ytterst kritisk. Lagen föreslås träda kraft 2016-07-01 och 

dokumentet sändes på remiss till en rad instanser samma datum 2015-06-03. Remissvaren 

krävdes in senast 2015-09-28. 

Riksrevisionen lämnade 2015-06-16 över granskningsrapporten Nyanländas etablering – är 

statens insattser effektiva? till regeringen. Rapporten är relativt omfattande och innehåller 

granskningar av flertalet områden rörande mottagande och etablering av nyanlända. 

Granskningsrapporten mynnar ut i slutsatsen att ”statens insatser är inte tillräckligt effektiva 

för att undanröja hinder och skapa förutsättningar för en snabb och ändamålsenlig 

etablering”- Riksrevisionen, Nyanländas etablering – är statens insatser effektiva?(2015, 



Emil Thessén 940316  Kandidatuppsats i Statsvetenskap(SKA200) 15hp 

VT16 2016-05-23 Mälardalens högskola/EST, Box 883, 721 23 Västerås 

18 
 

s.125) Slutligen så presenteras Riksrevisionens rekommendationer till regeringen och berörda 

myndigheter. Rekommendationerna till regeringen återges ordagrant nedan:  

 ” Regeringen bör pröva om de samlade statliga resurserna kan fördelas på ett 

effektivare sätt inom och mellan integrations-, arbetsmarknads- och 

utbildningsområdena för att underlätta och påskynda de nyanländas etablering.  

 Regeringen bör skyndsamt överväga och vidta åtgärder för att minska bristen på 

bostäder i framför allt kommuner med goda förutsättningar för nyanländas etablering 

på arbetsmarknaden. 

 Regeringen bör i ökad utsträckning ta ett nationellt ansvar för landets 

flyktingmottagande. Möjligheterna till sysselsättning bör därvid vara en viktig 

utgångspunkt. Regeringen bör se över såväl ansvar som former för hur asylsökande 

och nyanlända får hjälp med att ordna sitt boende.  

  Regeringen bör, i sin aviserade översyn av ersättningssystemet till kommunerna, 

särskilt beakta att de kommuner som tar emot ett stort antal nyanlända i relation till 

sin befolkning har förutsättningar att klara av sina åtaganden.  

 Regeringen bör ge berörda myndigheter, företrädesvis Skatteverket och Boverket, i 

uppdrag att utreda boendesituationen för nyanlända med fokus på trångboddhet och 

folkbokföring. I uppdraget bör ingå att belysa hur omfattande problemet med 

trångboddhet är bland nyanlända samt att bedöma boendestatistikens kvalitet.  

 Regeringen bör aktivt verka för att öka de nyanländas deltagande i den reguljära 

vuxenutbildningen. Därtill bör regeringen genomföra åtgärder som bidrar till att 

arbetssökande med kort utbildning i jobb- och utvecklingsgarantin fullgör grundskole- 

och gymnasieutbildning inom ramen för kommunal vuxenutbildning. 

 Regeringen bör uppdra åt Arbetsförmedlingen att utforma en bred strategi för hur 

myndigheten på ett effektivt sätt ska tillhandahålla de tjänster som krävs inom ramen 

för etableringsuppdraget. En central del av uppdraget bör vara att slutföra det arbete 

som inletts för att stärka myndighetens upphandlingsverksamhet. Uppdraget bör även 

omfatta att närmare undersöka möjligheten att involvera landets kommuner som 

leverantörer inom etableringsuppdraget. I strategin bör också ingå en analys av under 

vilka omständigheter egen regi kan vara att föredra framför upphandling.” 

- Riksrevisionen, Nyanländas etablering – är statens insatser effektiva?(2015,s.139-

141)  
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I premorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet publicerad av 

Justitiedepartementet 2015-07-10 så framförs en rad författningsförslag som innebär lag- och 

förordningsändringar angående asylmottagandet överlag i Sverige. Det presenteras en 

historisk bild utav vilka direktiv som stått i fokus under årens gång med utgångspunkt i 

flykting och immigrationspolitiken, från Genèvekonventionen 1951 till betydligt mer 

moderna omordnade förordningar(Justitiedepartementet, Genomförande av det omarbetade 

asylprocedurdirektivet.s.31-34). Detta bidrar till att tydliggöra vilka direktiv Sverige 

egentligen bör förhålla sig till. Det som är mest relevant i denna promemoria utifrån detta 

arbete är stycket om samordning, här presenterar Justitiedepartementet ett förslag till en 

nationell kontaktpunkt för det nationella men även internationella samarbetet utifrån det 

omarbetade asylprocedurdirektivet. Förslag till kontaktpunkt är 

Migrationsverket(Justitiedepartementet, Genomförande av det omarbetade 

asylprocedurdirektivet.s.144). Denna promemoria har i skrivandets stund skickats vidare på 

remiss genom en rad instanser och enligt anvisningarna så bör den ha besvarats, något 

ytterligare arbete med denna promemoria går ej att hitta.  

Regeringen meddelade dock 2015-10-01 genom regeringsbeslutet Uppdrag till Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap att på nationell nivå samordna ansvariga aktörers 

hantering av flyktingsituationen m.m. att MSB ska, som titeln avslöjar, samordna ansvarigas 

hantering utav flyktingsituationen. Uppdraget ska dock inte påverka ansvarsprincipen(MSB, 

sakerhetspolitik.se/ansvar-vid-kris). Regeringens uppdrag till MSB innefattar upprättandet 

utav lägesrapporter utav situationen uti landet för att sammanställa en nationell lägesrapport 

vars fokus ligger på icke åtgärdade behovssituationer. MSB ska dessutom presentera 

förhållanden för regeringen som anses vara relevanta för regeringens fortsatta arbete inom 

området. Bakgrunden  till beslutet förklaras vara regeringens inställning till effektiv 

krishantering, mer preciserat som samarbete. Överlag beskrivs situationen som följande ”Det 

är vidare många olika aktörer som deltar i hanteringen av situationen, såväl statliga 

myndigheter som kommuner, landsting, frivilligorganisationer, trossamfund och privata 

aktörer. För att de som är berörda ska kunna arbeta effektivt tillsammans krävs dock en 

stärkt samordning.” - Regeringen, Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap att på nationell nivå samordna ansvariga aktörers hantering av flyktingsituationen 

m.m. Självbestämmandet och ansvarsprincipen lyfts slutligen återigen fram som något som ej 

ska påverkas utav MSB:s arbete. 
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Vad gäller MSB:s externa arbete, förhållningen och uppnående utav regeringens direktiv så 

presenteras det i en granskningsrapport dock som delvis undermåligt. Riksrevisor Margareta 

Åberg har tillsammans med revisionsdirektörerna Madeleine Nyman och Thomas 

Dawidowski samt revisorerna Gunhild Graseman och Caroline Zakrisson publicerat 

granskningsrapporten Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, 

krisberedskap och civilt försvar daterad 2015-10-09. Rapporten granskar främst perioden 

2011-2014, något utdaterad tidsperiod kan tyckas med tanke på aktuellt ämnesområde. Dock 

kommer innehållet visa sig vara ytters relevant vad gäller de organisationsutmaningar som 

den moderna krisen innebär samt vilket tankesätt som ligger bakom budgetutökningen som 

presenteras senare under kapitlet ”Budgetredovisning”. Åberg m.fl.(2015) presenterar genom 

granskningsrapporten länsstyrelserna som geografiskt områdesansvariga myndigheter för 

krisberedskapen på regional nivå. Under redogörelsen utav den första granskningsfrågan, 

Bedriver länsstyrelserna ett effektivt och långsiktigt krisberedskapsarbete?(Åberg m.fl. 2015 

s.21), så framkommer det att flertalet länsstyrelser anses vara väl insatta i vikten av att 

prioritera samverkan, samordning och stöd. Många länsstyrelser anser, enligt 

granskningsrapporten att satsningar på stöd och samverkan är effektiva prioriteringar för att 

uppnå en god krisberedskap i respektive län och att bland de viktigaste aktörerna ingår 

kommunerna, landstingen, räddningstjänsterna och polisen. Det framkommer dock att 

länsstyrelserna upplever deras uppdrag som svårt att utföra eftersom de inte bestämmer över- 

eller har ansvar för någon annan aktörs handlingar. Länsstyrelserna anser dock överlag att de 

lever upp till regeringens direktiv då de prioriterar samverkan och samordning. Kommunerna 

i sin tur upplever att de inte får tillräckligt med vägledning och stöd utav vare sig 

länsstyrelserna eller MSB och efterfrågar därför ytterligare stöd.   

Vad gäller de ekonomiska förutsättningarna så har länsstyrelsernas krisberedskapsarbete 

påverkats mycket negativt utav hur bidrags- och finansieringssystemet från MSB fungerar i 

praktiken. Länsstyrelsernas ersättning för krisberedskapsarbetet fungerar i praktiken som så 

att de få projektbidrag, projektet sträcker sig i normalfallen över 1-2 år. En konsekvens utav 

detta blir enligt länsstyrelserna att de inte vet hur mycket resurser som finns tillgängliga från 

år till år  för krisberedskapsarbete. Detta bidrar till en osäkerhet och får en mycket negativ 

påverkan på länsstyrelsernas långsiktiga arbete enligt granskningsrapporten. 

Regeringen lämnade i slutet av samma månad in en lagrådsremiss med namnet Ett gemensamt 

ansvar för mottagande av nyanlända till Lagrådet daterat 2015-10-29 efter att samma 

dokument skickats på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet och återkommit cirka en 
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månad tidigare. Regeringen föreslår med detta dokument en ny lag som ska tvinga kommuner 

att ta emot flyktingar samt deras anhöriga och förse dessa med boende. Detta beskriv 

ordagrant som att ”ta ansvar över flyktingsituationen” och erkänns inskränka på det 

kommunala självstyret eftersom anvisningar om mottagandet till kommunerna föreslås utav 

regeringen ej vara överklagningsbara. Bakgrunden till lagrådsremissen är att det dåvarande 

mottagarsystemet som var frivilligt, dock kraftigt anpassat för att vara lockande för 

kommunerna ej var tillräckligt. Regeringen hävdar i lagrådsremissen att det ej skulle finnas 

tillräckligt många anvisningsplatser(bostäder) för dessa asylsökande, nyanlända och 

ensamkommande flyktingbarn på många år framåt i tiden om kommunerna fortfarande kan 

neka anvisningsförfrågningar från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. För att hantera 

denna dystra framtidsutsikt så föreslås då detta tvång över kommunerna som en potentiell 

lösning. Regeringens förslag är att denna nya lag träder kraft 2016-03-01. I 

konsekvensanalysen presenteras lagändringen som en ringa utmaning för staten och slutligen, 

om än försiktigt, som något positivt i meningen att det kommer leda till minskade kostnader 

och ett snabbare inflöde utav flyktingar, nyanlända och ensamkommande flyktingbarn. Till 

exempel genom minskad hållningstid hos Migrationsverket innan någon kommun accepterar 

anvisningsförfrågan för placeringen utav personen. Både Migrationsverket och länsstyrelserna 

föreslås utökas vad gäller förvaltningsmedel samt arbetskapacitet och länsstyrelserna får i 

uppdrag att intensifiera kommunernas mottagande genom att stärka beredskapen och 

mottagningskapaciteten inom dessa.  

Vad gäller konsekvensanalysen för kommunerna så presenterar regeringen, brett återberättat 

här, en lösning som innebär att bidragen och ersättningarna från staten till kommunerna 

kommer att öka och kommunerna på så sätt ska ha orka med att ta emot dessa flyktingar, 

nyanlända och ensamkommande flyktingbarn. Regeringen hävdar också att fördelningen utav 

dessa individer kommer bli mer proportionerligt fördelat om lagändringen går igenom då 

fördelningen bygger på bland annat arbetsmarknadsutsikter och befolkningsmängd. 

Konsekvensanalysen presenterar inga tydliga konsekvenser för kommunerna mer än att 

samtliga kommuner kommer att möta utmaningar vad gäller boende och förbereds därför för 

ett effektivt bostadsbyggande. Vidare så nämns också att Sveriges kommuner och landsting 

begärt extra finansiellt stöd för att kunna hantera en möjlig framtida situation om lagförslaget 

går igenom, något som regeringen visar förståelse för.  

I slutet utav 2015, mer preciserat den 5 november så publicerar Mats J Larsson, journalist på 

Dagens Nyheter en artikel där han har intervjuat justitie- och migrationsminister Morgan 
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Johansson(S). Johansson(S) beskriver läget som mycket allvarligt vad gäller bostadsfrågan för 

asylsökande, nyanlända och ensamkommande flyktingbarn och är mycket tydlig vad gäller 

Sveriges kapacitet. Citat: ”Vi är ett fantastiskt land som hittills klarat av situationen. Men 

också vi har våra gränser och där är vi nu, säger Morgan Johansson.” – Intervju med Dagens 

Nyheter 2015-11-05(Dagens Nyheter, Gränsen för Sverige är nådd). Justitie- tillika 

migrationsministern presenterar här en verklighet där Sverige inte kan garantera tak över 

huvudet för dessa individer. I artikeln framgår dessutom att regeringen söker bidrag från EU:s 

nödfoder för att klara av situationen men arbetsmarknadsminister Ylva Johansson(S) vill inte 

kalla situationen för en nödsituation, utan väljer orden ”mycket, mycket ansträngt läge”. 

Intressant i sammanhanget är att Stefan Löfvén(S) tidigare samma år specifikt uttryckt i en 

intervju med Sydsvenskans Olle Lönnaeus och Lars Brundin att det inte finns någon gräns för 

hur många flyktingar Sverige kan ta emot. (Sydsvenskan, Löfvén: Svårt att regera utan DÖ) 

Efter justitie- tillika migrationsminister Morgan Johansson(S) uttalande så ställdes en 

interpellation till honom i riksdagen daterad 2015-11-24. Interpellationen belyste att 

migrationsministern nu ansåg att gränsen var nådd 2015-11-05 och fokuserades på det 

kommande arbetet. Frågeställningarna formulerades på detta sätt:  

”Sedan gränsen, enligt ministern, var nådd den 5 november har tusentals nya asylsökande 

anlänt till Sverige samtidigt som regeringen inte har presenterat någon lösning. Vad 

avser ministern att göra för att lösa den här unika och på sikt ohållbara 

situationen? Avser ministern att skärpa gränskontrollerna, och i så fall när? Avser ministern 

att åtminstone tillfälligt stoppa mottagandet för att skapa en frist och ge berörda kommuner 

och myndigheter en möjlighet att ta hand om alla dem som redan kommit hit? Slutligen, vilka 

åtgärder kommer ministern med anledning av sitt konstaterande att vidta för att skapa 

ordning och reda i flyktingmottagandet?”- Riksdagen, Interpellation 2015/16:171 av Boriana 

Åberg (M). 

Centrala utdrag ur svaren i interpellationsdebatten från Morgan Johansson(S) presenteras 

nedan: 

”Regeringen lämnade den 12 november en ändringsbudget till riksdagen. I ändringsbudgeten 

föreslås att utgifterna i budgeten för 2015 ökas med 11 miljarder kronor. De 11 miljarderna 

kommer att underlätta arbetet för kommunerna och civilsamhällets organisationer med att 

hantera det stora antal flyktingar som kommer till Sverige och arbetet med etableringen av 

nyanlända.” 
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”Regeringen beslutade dessutom den 12 november att tillfälligt återinföra gränskontroll vid 

inre gräns. Detta var nödvändigt eftersom situationen innebar akuta utmaningar för viktiga 

funktioner i samhället. Den 19 november beslutade regeringen att förlänga gränskontrollen 

vid inre gräns till den 11 december”.  

”Regeringen följer kontinuerligt utvecklingen och utesluter inte att ytterligare åtgärder kan 

behöva vidtas.” 

”Det duger inte att bara säga att man ska öppna sitt hjärta. Man måste i så fall också vara 

beredd att öppna Täby, Lidingö, Danderyd, Staffanstorp, Lomma, Vellinge och ett stort antal 

andra kommuner som genom åren faktiskt inte har tagit ansvar.” 

”Det finns fonder där man kan söka ekonomisk ersättning för mottagandet. En sådan ansökan 

har vi lämnat in.” 

- Riksdagen, Interpellation 2015/16:171 av Boriana Åberg (M)  

2015-11-26 lämnade regeringen fram propositionen Ett gemensamt ansvar för mottagande av 

nyanlända som återkommit från Lagrådet till riksdagen. Innehållet är detsamma som 

presenterats tidigare med tillägget att lagrådet presenterar sitt yttrande vilket inte innebär 

några invändningar. Lagen förslås dock nu istället träda kraft 2016-03-01. 

2016-02-04 så utfärdades den nya lagen och dess tillhörande förordningar, lag 2016:38. 

Nedan följer ett utdrag bestående av relevant innehåll: 

5 § En kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. 

6 § Den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall besluta om anvisning enligt 

5 §. 

7 § Anvisningar till kommuner ska i första hand omfatta nyanlända som är registrerade och 

vistas vid Migrationsverkets anläggningsboenden och nyanlända som har beviljats 

uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716). 

Vid fördelningen av anvisningar mellan kommuner ska hänsyn tas till kommunens 

arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända 

och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. 

9 § Beslut enligt denna lag får inte överklagas.  

(Riksdagen, lag 2016:38) 

Samt förordning 2016:39: 
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12 § En kommun får anmäla tillgängliga bostäder för nyanlända till Migrationsverket. 

Länsstyrelsen ska föra dialog med kommuner inom länet i syfte att främja att kommunerna 

planerar för mottagandet av nyanlända för bosättning i kommunen och anmäler tillgängliga 

bostäder för nyanlända.  

13 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. 

(Riksdagen, förordning 2016:39)  

Samt slutligen förordning 2016:40 som innehåller förteckningar över läns- och kommunantal 

vad gäller fördelningen utav flyktingar, nyanlända och ensamkommande 

flyktingbarn.(Riksdagen, förordning 2016:40) 

2015-12-04 så lämnade regeringen återigen en lagrådsremiss till lagrådet. Denna gång med 

namnet Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre 

säkerheten i landet, vars huvudsakliga innehåll är förslag till en lagändring för att utöka 

regeringens krishanteringsmöjligheter. För att kunna göra detta så föreslås en ny lag att 

införas som skulle innebära att vid en situation som innebär stor allmän fara eller anses vara 

ett starkt hot mot rikes säkerhet och nationella intressen så finns det möjlighet att 

implementera gränskontroller med identifikationskrav och avstängningar utav transportleder. 

Sammarbetsgraden bakom förslag återges som följande: ”I samband med utarbetandet av 

denna lagrådsremiss har synpunkter på förslagen inhämtats från Justitiekanslern, 

Kammarrätten i Stockholm, Polismyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, Transportstyrelsen, Kustbevakningen, Tullverket, Sveriges 

Kommuner och Landsting, Skånetrafiken, Branschföreningen Tågoperatörerna och 

Transportföretagen genom Sveriges Bussföretag. Därutöver har Trafikverket och SJ AB 

inkommit med synpunkter.”- Lagrådsremiss, Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den 

allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet(2015).  

Bakgrunden för lagförslaget förklaras vara den ostabila världsbild som i skrivande stund råder 

var konsekvenser innebär att en mycket stor mängd människor väljer att fly. Detta har gjort att 

belastningen på det svenska asylsystemet är otroligt stort men även för andra 

samhällsfunktioner och enligt migrationsverket så kan det komma uppemot 190.000 stycken 

asylsökande, nyanlända och ensamkommande flyktingbarn under 2015. Därför har regeringen 

gjort bedömningen att situationen sammantaget innebär ett allvarligt hot mot allmän ordning 

och rikets inre säkerhet. Implementeringen utav lagens åtgärder får dock endast göras när 
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kriterier uppnås för varje individuell situation, detta betyder i praktiken att regeringen inte har 

möjlighet att implementera dessa åtgärder i proaktivt syfte. Detta är något som MSB motsätter 

sig men får då förklaringen att, citat ”Regeringen bedömer emellertid att det finns fördelar 

med en sådan ordning. På så sätt blir det bl.a. tydligt vilka konkreta omständigheter som ger 

anledning att ingripa genom särskilda åtgärder enligt lagen. En förutsättning för att få vidta 

åtgärder är alltså att regeringen i ett särskilt beslut har konstaterat att förutsättningarna för 

detta är uppfyllda”.- Lagrådsremiss, Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna 

ordningen eller den inre säkerheten i landet(2015). Lagen, som föreslås vara tidsbegränsad 

till en treårsperiod föreslås träda laga kraft den 21 december 2015 och upphöra att gälla den 

21 december 2018. 

2015-12-09 lämnas dokumentet över till riksdagen i propositionsform vilket innebär att 

lagrådets yttrande bifogats.(Regeringen, proposition 2015/16:67, Särskilda åtgärder vid 

allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet). Lagrådet 

bifaller regeringens tidigare förslag. Lagen får beteckningen 2015:1073(Riksdagen, Lag 

(2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den 

inre säkerheten i landet.) och utfärdas 2015-12-18, dock är lagens första giltighetsdatum 

fortfarande den 21 december 2015. 

Journalisten Tomas Nordenskiöld publicerar 2016-01-27 en artikel i Dagens Industri där han 

citerar inrikesminister Anders Ygemans(S) uttalanden om flyktingkrisen. Ygeman(S) hävdar 

att uppemot hälften utav de asylsökande, nyanlända och ensamkommande flyktingbarn som 

anlände till Sverige under 2015 kan komma att avvisas, han nämner själv siffrorna 60.000-

80.000 individer till Dagens Industri.(Nordenskiöld, T. Tiotusentals asylsökande avvisas. 

(2016) I praktiken så skulle detta innebära att cirka 200 personer om dagen avvisas, något 

som beskrivs som en mycket stor utmaning och samarbete med polismyndigheten och 

migrationsverket är påbörjat. Avvisningarna förväntas börja tidigt 2017. 

2016-02-16 lämnades en interpellation in som riktades till inrikesminister Anders Ygeman(S) 

med frågeställningarna:  

Vilka konkreta åtgärder är statsrådet och regeringen beredda att vidta för att möjliggöra fler 

utvisningar och avvisningar för att nå den nivå som statsrådet uttryckt?  

Finns det behov av att efterfråga berörda myndigheters synpunkter på lagstiftningen och 

regler som skapar svårigheter i arbetet?(Riksdagen, Interpellation 2015/16:424 Avvisning 
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och utvisning). Detta med bakgrunden att inrikesministern tidigare uttalat sig om att uppemot 

80.000 individer ska avvisas från Sverige.  

Svaret kom inte utav inrikesministern som förfrågat utan en dag efter sista svarsdatum utav 

justitie- tillika integrationsminister Morgan Johansson(S). Svaren på frågorna formulerades 

som följande: ” Regeringen avser att föreslå ytterligare medel till berörda myndigheter för att 

förstärka och effektivisera arbetet med återvändande. Dessutom kommer medel att behövas 

för att utöka antalet förvarsplatser. Regeringen verkar också för ett bättre och effektivare 

samarbete med mottagarländerna när det gäller återtagande av personer som ska återvända. 

För att underlätta arbetet kommer regeringen att föreslå resurstillskott för utplacering av 

sambandspersoner för återvändande vid svenska ambassader i aktuella länder. Regeringen 

har också kommit överens med de borgerliga partierna om att ta bort rätten till dagersättning 

och rätten till anläggningsboende för vuxna utan barn efter att ett beslut om av- eller 

utvisning fått laga kraft. En lagrådsremiss kommer att presenteras inom kort. Ambitionen är 

att lagstiftningen ska träda i kraft i juli 2016. Vidare har Migrationsverket och 

Polismyndigheten i regleringsbreven för 2016 fått i uppdrag att med bistånd av 

Kriminalvården genomföra en försöksverksamhet med syfte att effektivisera återvändandet. 

Målet är att vistelsetiden för personer som är inskrivna i mottagandet och har lagakraftvunna 

av- eller utvisningsbeslut påtagligt förkortas genom att fler avlägsnandebeslut verkställs.”- 

Riksdagen, Interpellationsdebatt 2015/16:424 Avvisning och utvisning.  

 

 

 

Budgetredovisning 

Nedan presenteras en rad figurer som visar blandad information angående budgetsatsningar 

och budgetutfall inom aktuell tidsperiod. 

Vad gäller budgetutrymmet för krisberedskapen(utgiftsområde nr.6) så har den ökat från år 

2015 till 2016 utifrån regeringens vårändringsförslag som lades fram 2016-04-13(Regeringen, 

Regeringens proposition 2015/16:99) här presenterat och sammanställt nedan i miljarder 

kronor i figur 2 .  
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Figur 2 Budgetpresentation, utgiftsområde nr.6. Sammanställt i miljarder kronor. 

 

Källa: Regeringen, statens budget i siffror 2015 & 2016. Utgiftsområde nr.6. 

 

Totalbudgeten för 2015 samt 2016 års vårändringsförslag från regeringen presenteras nedan i 

figur 3. 

Figur 3 Budgetpresentation, totalbudget. Sammanställt i miljarder kronor. 

 

Källa: Regeringen, statens budget i siffror 2015 & 2016. 

2015
Regeringens

ändringsförslag
april 2016

Samhällets krisberedskap 3,445921 3,594218

Krisberedskap 1,014373 1,078646

Myndigheten för samhällskydd
och beredskap(MSB)

1,043555 1,052561
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2015
Regeringens

ändringsförslag april
2016

Totala inkomster 859,5 924,3

Totala utgifter 892,2 953,6

Skuldsättning 32,7 29,3
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Relevant är dessutom att närmare studera det vårändringsförslag som regeringen presenterade 

2016-04-13. Utgiftsområde nr.6 av en minskning utav finansiella medel för delområdet 

förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor, presenterat nedan i figur 4 

tillsammans med särskilda medel till universitet och högskolor samt bidrag till 

företagsutveckling och innovation som samtliga är exempel på omprioriteringar i 

vårändringsförslaget.  

 

Figur 4 Budgetpresentation, blandade budgetsänkningar. Sammanställt i miljarder kronor. 

  

Källa: Regeringen, statens budget i siffror 2015 & 2016. 

 

Orsakerna bakom den utökade budgeten för Sveriges krisberedskap kan teoretiskt sett givetvis 

vara många, dock beror det ej på intern misskötsel utav ekonomin ifrån myndigheten för 

samhällsskydd och beredskaps(MSB) håll om vi utgår ifrån riksrevisor Margareta Åberg som 

ansvarar över myndighetens revision(revisionen utförd av Tomas Janhed & Sofie 

Gustavsson). Detta grundas i att Riksrevisionen stått fast i sin inställning om MSB-ledningens 

arbete vad gäller förhållningen till- och följandet utav förordningen (2007:603) om intern 

styrning och kontroll under åren 2014 samt 2015.(Riksdagen, Förordning (2007:603) om 

intern styrning och kontroll) (Riksrevisionen, Revisionsberättelse för Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap 2014. dnr: 32-2014-0439. Beslut: 2015-03-17 & 

Riksdagens beslut
september 2015

Regeringens
ändringsförslag

april 2016

Förebyggande åtgärder mot
jordskred och andra

naturolyckor
0,07485 0,02485

Särskilda medel till universitet
och högskolor

0,694834 0,391229

Bidrag till företagsutveckling
och innovation

0,327453 0,279453

0
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0,5
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Miljarder kronor Blandade budgetsänkningar
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Riksrevisionen, Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2015. 

DNR: 3.1.2-2015-555. Beslut: 2016-03-22). Revisionen för 2016 förväntas således 

presenteras under första kvartalet 2017. MSB anses således ha utfört ett korrekt arbete enligt 

de förordningar och direktiv som angivits för det interna arbetet.  

 

Analys och utvärderingsresultat 

Nedan följer en återgivelse av värderingskriterierna samt en argumenterande utvärdering 

gentemot dessa för att slutligen skapa en holistisk bild utav regeringens förhållning till 

modern krishanteringsteori under inrikes hanteringen utav den europeiska flyktingkrisen.  

Krisplaneringsvänlig natur inom regeringen 

Det första värderingskriteriet utgår ifrån regeringens objektivitet gentemot de första 

signalerna för att en kris möjligtvis kan utveckla sig, det som Mitroff(1988) beskriver som 

signal detection. Detta förutsätter att regeringens natur är den som förespråkar och förstår 

krisplanering och för-krisanalys, annars riskeras att dessa signaler helt enkelt ignoreras. 

Kriteriet baseras övrigt på Kuiper & Overdjik(2013), ramverkspunkt 1-2.  

Varje politiskt beslut får konsekvenser, det är jag som författare övertygad om att den svenska 

regeringen är införstådda i. Dock hittade jag ingen relevant data från regeringens håll som 

analyserar ett möjligt utfall av de öppna gränserna och den välfärdspolitik som förs. Då detta 

är politiska beslut och inte några beslut som grundar sig i några logiska analyser utan styrs av 

politiska ideologier och visioner så är jag rädd för att ett analyserande förhållningsätt till 

situationen inte varit central. Regeringen får dock i början utav 2015 presenterat för sig hur 

krisberedskapsläget ser ut i landet genom översiktsrapporten En ny säkerhetsskyddslag utav 

Statens offentliga utredningar(SOU). Läget framställs inte som optimalt och bristen på 

strukturering mynnar ut i ett lagändringsförslag vilket innebär att MSB helt tar över 

länsstyrelsernas roll.  

Regeringen visar inga tecken på att direkt gå vidare med granskningsrapportens resultat, detta 

sammantaget med att statsminister Stefan Löfvén(S) tidigare samma år specifikt uttryckt i en 

intervju med tidningen Sydsvenskan att det inte finns någon gräns för hur många flyktingar 

Sverige kan ta emot. Detta resulterar i vad som tolkas som en ovilja från regeringen att kritiskt 

förhålla sig till den verklighetsbild som rådde. Alternativet är att regeringen inte ansåg att det 

finns någon koppling mellan flyktingmottagande och belastning utav samhällsfunktioner, ett 

alternativ som jag själv inte bedömer som särskilt troligt. 
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I juni kom dock en rapport från arbetsmarknadsdepartementet vid namnet Ett gemensamt 

ansvar för mottagande av nyanlända som redogjorde för att det kommunala självstyret var ett 

stort hinder för ett fungerande mottagande utav asylsökande, nyanlända och ensamkommande 

flyktingbarn som anländer till Sverige. Arbetsmarknadsdepartementet föreslog en lagändring 

som innebar att det kommunala självstyret i frågan kan kringgås utav migrationsverkets 

anvisningsprocess, detta för att kommuner inte ska kunna säga nej till mottagande utav dessa 

individer och på så sätt effektivisera ett dåvarande ojämnt flyktingmottagande bland 

kommunerna i Sverige. Regeringen valde denna gång att gå vidare med rapporten genom att 

skicka den på lagrådsremiss enligt konstens alla regler.  

Månaden efter , i juni som publicerades en ytterligare rapport. Denna gång från 

justitiedepartementet med betäckningen Genomförande av det omarbetade 

asylprocedurdirektivet vars centrala innebörd argumenterade för ett upprättande utav en 

nationell kontaktpunkt för informationsflöde både nationellt och internationell för att 

underlätta samarbete och kommunikation. Regeringen valde även denna gång att rapporten 

vidare på remiss genom en rad instanser. Remissresultatet, som skulle vara åter till regeringen 

den sista september 2015 enligt remissen, har inte arbetats vidare med.  

Sammantaget resulterar omständigheterna och regeringens agerande i att värderingskriteriet 

Krisplaneringsvänlig natur inom regeringen inte varit ett tillräckligt centralt inslag i 

regeringens krishanteringsarbete. Värderingskriteriet ses därför ej som uppfyllt.  

Tidigt  agerande utifrån  upptäckta signaler 

Att signalerna uppfattats är ingen garant för att de bearbetas utan signalerna måste 

kommuniceras vidare inom regeringen så att de når rätt mottagare för att uppnå det 

Quarantelli(1998) menar vara godkänt internarbete. Det är av stor vikt att regeringen tidigt 

genomför välformulerade och genomtänkta åtgärder. Det centrala i detta kriterium är att 

signalerna processas till handling. Kriteriet baseras övrigt på Kuiper & Overdjik(2013), 

ramverkspunkt 3. 

Tidigare så har det presenterats att regeringen mottagit rapporter, en har förts vidare och andra 

inte, detta tas med även i bedömningen utav regeringens förhållning till detta 

värderingskriterium. Regeringen kommer dock med en beordring till MSB vid namn Uppdrag 

till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att på nationell nivå samordna ansvariga 

aktörers hantering av flyktingsituationen m.m. vilket i praktiken innebär en framflyttad 

position för MSB. MSB fick i uppdrag av regeringen att sammanställa en läges-och 
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behovsrapport över hur krishanteringsmöjligheterna ser ut för olika aktörer uti landet. Denna 

åtgärd tyder på någon form utav uppvaknande från regeringen och nu börjar agera på eget 

initiativ. Myndigheterna ligger onekligen steget före vad gäller att höja varningsflaggorna för 

den sammantagna situationen. Ett centralt ledord myntas dock utav regeringen i samband med 

uppdragsspecifikationen till MSB. Det är samordning som beskrivs enligt följande citat ”Det 

är vidare många olika aktörer som deltar i hanteringen av situationen, såväl statliga 

myndigheter som kommuner, landsting, frivilligorganisationer, trossamfund och privata 

aktörer. För att de som är berörda ska kunna arbeta effektivt tillsammans krävs dock en 

stärkt samordning.” Detta anses vara relevant då samordning är ett centralt begrepp inom 

modern krishanteringsteori.  

Den 2015-10-29 lämnade regeringen över dokumentet Ett gemensamt ansvar för mottagande 

av nyanlända, som återkommit från den första remissinstansen, till lagrådet för lagrådsremiss. 

Regeringen har alltså gjort ett aktivt val att lyssna på arbetsmarknadsmyndighetens situation 

samt Riksrevisionens rekommendation angående bostadsöversikten och sedan agerat därefter. 

2015-11-26 så lämnades samma dokument över i propositionsform till riksdagen efter att ha 

återkommit från lagrådet. Vilket återigen tyder på att regeringen tar 

arbetsmarknadsdepartementets situation på allvar. 2015-12-04 så lämnade regeringen återigen 

en lagrådsremiss till lagrådet. Denna gång med namnet Särskilda åtgärder vid allvarlig fara 

för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, vars huvudsakliga innehåll är 

förslag till en lagändring för att utöka regeringens krishanteringsmöjligheter. Vid remissens 

återkomst från lagrådet så vidarebefordrades dokumentet vidare till regeringen i 

propositionsform 2015-12-09.  

Vid utvärderingen av detta värderingskriterium så analyserar jag mer konkret vad regeringen 

har gjort och inte gjort utifrån beskrivningen av kriteriet och mindre vad den egentliga 

politiken i praktiken innebär. Jag får intrycket utav att regeringen är betydligt mer segstartad 

vad gäller att upptäcka varningssignaler och agera därefter än myndigheterna uti landet. Även 

fast varken översiktsrapporten En ny säkerhetsskyddslag eller arbetsmarknadsdepartementets 

promemoria Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet behandlades vidare 

utav regeringen så har regeringen agerat på andra sätt. Regeringen har aktivt arbetat med 

arbetsmarknadsdepartementets dokumentet Ett gemensamt ansvar för mottagande av 

nyanlända för att slutligen även lagstadga utifrån dokumentet samt regeringens egna 

dokument Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre 

säkerheten i landet. Under denna tid så har regeringen dessutom, som tidigare nämnts, 
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beordrat MSB att utföra regeringens uppdrag. Sammantaget blir, med hänsyn till byråkratins 

arbetsförutsättningar att regeringens förhållning till värderingskriteriet är god och kriteriet ses 

således som uppfyllt. 

Rationell prioritering 

Regeringen bör utifrån analysutfallet utav signalerna prioritera vilka samhällsfunktioner som 

bör förses med resurser och vilka som ska bortprioriteras utifrån ett rationalitetsurval (Boin 

& Bynander,2015). Kriteriet baseras övrigt på Kuiper & Overdjik(2013), ramverkspunkt 5. 

Detta värderingskriterium kommer att utvärderas utifrån den budgetredovisning som tidigare 

presenterats.  Utgiftsområde nummer 6, försvar och samhällets beredskap har fått utökade 

medel för relevanta områden från år 2015 till regeringens vårändringsförslag 2016. Detta ses 

som något positivt i sammanhanget, statens budget totalt har utökats vad avser både inkomster 

och utgifter om vi ställer dessa två budgetar mot varandra. Att de ökade inkomsterna troligtvis 

beror till stor del på skattehöjningar är mindre positivt men dock nästan oundvikligt för att 

kunna öka utgifterna utan ytterligare skuldsättning. Det har dessutom gjorts vad jag som 

författare tolkar som prioriteringar och bortprioriteringar. Prioriteringen ligger som sagt dels 

på område nummer 6 medans bortprioriteringar har gjorts för områden som förebyggande 

åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor, särskilda medel till universitet och högskolor 

och bidrag till företagsutveckling och innovation. Detta väcker såklart en ytterligare debatt 

om valet utav bortprioriteringsval som är mycket lätt att dras in i men jag håller mig strikt till 

värderingskriteriet i min utvärdering. Regeringen har därmed också, i viss utsträckning, tagit 

till sig Riksrevisionens rekommendation att pröva om de statliga resurserna kan användas på 

ett effektivare sätt inom integrations-, arbetsmarknads- och utbildningsområdena. 

Sammantaget så får vi ställa två scenarion mot varandra, det ena är att regeringen inte skulle 

ha gjort några som helst förändringar i budgeten och det andra är det som faktiskt har hänt, att 

regeringen har gjort prioriteringar och därmed ändrat budgeten även om det endast är ett 

ändringsförslag. Kriteriet är således uppfyllt trots att en säkerligen mycket intressant 

konsekvensanalys utav bortprioriteringsvalen bör presenteras utav regeringen. Tankarna som 

slog mig var dels angående budgetsänkningen utav delområdet förebyggande åtgärder mot 

jordskred och andra naturolyckor med tanke på den skogsbrand som relativt nyligen härjade i 

Västmanland och dels angående de övriga budgetområdena som i regel är vitala för hela 

samhället. Min subjektiva reaktion var att det säkerligen kunde gjorts en sundare 

budgetprioritering. Detta är något att analysera i vidare arbeten för den intresserade.  
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Intern & extern kommunikation 

Det är av stor vikt att samtlig kommunikation fungerar felfritt då kommunikation är en central 

del utav krishanteringen. Detta innebär att internkommunikationen såväl som den externa 

kommunikationen tydligt redogör för regeringens krishanteringsplan så samtliga berörda 

utav krisen har möjlighet att reda på vad som pågår och hur krishanteringen kommer att 

genomföras. Kriteriet baseras på Kuiper & Overdjik(2013), ramverkspunkt 6-7. 

I analysen och utvärderingen kring detta värderingskriterium stöter jag snabbt på klara 

motsättningar vad gäller den information som förmedlas externt och som då även indirekt 

påverkar det externa arbetet. I slutet av april 2015 så uttalade sig som sagt statsminister Stefan 

Löfvén i Sydsvenskan och sade då att det inte finns någon gräns för hur många flyktingar 

Sverige kan emot. Jag som författare måste återigen påpeka att detta är statsministern som 

talar och ingen fanatisk människorättsaktivist, eller? Uttalandet bör hur som helst tas på 

största allvar och det gör det också. Den 5 november samma år gör regeringen en 

helomvändning i frågan i och med en intervju med  justitie- och migrationsminister Morgan 

Johansson(S) som då säger att citat ”Vi är ett fantastiskt land som hittills klarat av 

situationen. Men också vi har våra gränser och där är vi nu, säger Morgan Johansson.” och 

menar att bostadssituationen nu inte längre är hållbar, det finns inte längre tillräckligt med 

bostäder. Värre blir det, 2016-01-27 så intervjuas inrikesminister Anders Ygemans(S) i 

Dagens Industri där Ygeman(S) nu påstår att cirka hälften utav de människor som kom till 

Sverige under 2015 ska avvisas. Han själv nämner siffrorna 60.000-80.000 personer som ska 

avvisas med hjälp utav chartrade flygplan i början utav 2017.  

Den inre kommunikationen är mycket svår att exponera med hjälp utav vald forskningsmetod 

men som tidigare nämnt så tyder konstrasten mellan dessa uttalanden på att den interna 

kommunikationen även den får anses vara bristfällig. Återigen så bör jag påpeka att samtliga 

av dessa herrar är partitoppar inom Socialdemokraterna med tunga ministerposter och 

samtliga kommer med helt motstridiga uttalanden under en period som sträcker sig kortare än 

ett kalenderår. Detta är inte bara högst förvirrande utan även oacceptabelt utifrån 

värderingskriteriets formulering som betonar en tydlig krishanteringsplan, denna revideras i 

fullo hela tre gånger under mindre än en ett-årsperiod. Värderingskriteriet anses därför inte 

vara uppfyllt.  
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Övertagande och hierarkiskt strukturerande 

Utan en lyckad kommunikation blir regeringens övertagande av krishanteringen nästan 

omöjligt. En tydlig ledarorganisation måste agera med tydlighet och saklighet för att klara av 

Boins & Bynanders(2015) fas nummer ett. Denna fas innebär ett övertagande utav 

krishanteringsstyrningen från de första aktörerna som är involverade. Som tidigare nämnt så 

är byråkratin i regel ett förhalande inslag i arbetssättet. Kommunikation och samordning är 

enligt både Jan Enberg & Malin E. Wimelius(2015) samt Nohrstedt & Bodin(2014) absolut 

centralt i krishantering. Kriteriet baseras övrigt på Kuiper & Overdjik(2013), ramverkspunkt 

4. 

Detta värderingskriterium bjuder in till en relativt djup analys av vad som faktiskt pågår. Den 

tidigare forskningen menar att för att effektivt hantera en kris så bör ett speciellt team sättas in 

för att överta och hierarkiskt strukturera krishanteringen bland samtliga aktörer. Nu fungerar 

inte den byråkratiska Sverige riktigt så vilket jag återigen får ha översikt med. Detta team blir 

då regeringen, det är regeringen som får som uppdrag att strukturera upp inrikes hanteringen 

utav denna kris då det är regeringen som leder landet.  Regeringen får tidigt 2015 rapporter 

om läget bland länsstyrelser, kommuner och MSB, ett läge som behövs förbättras. Problemen 

och utmaningarna som nämns är dels MSB:s finansieringssystem för mottagarkommunerna 

som till stor del är projektbaserat och därmed också ytterst kortsiktigt vilket skapar en 

ekonomisk otrygghet bland kommunerna. Dels så upplever länsstyrelserna att det har svårt att 

implementera sin kunskap inom kommunerna då länsstyrelserna inte har någon större makt 

över kommunerna på grund utav det kommunala självbestämmandet. Detta samtidigt som 

kommunerna upplever att de inte får tillräckligt med vägledning och tips utav länsstyrelserna. 

Det varierar självfallet från kommun till kommun men överlag så är det så läget ser ut.  

I översiktsrapporten En ny säkerhetsskyddslag så föreslås det att MSB bör ta över 

länsstyrelsernas roll i krishanteringen. I dokumentet Ett gemensamt ansvar för mottagande av 

nyanlända som sedan blev laggrundande så framkommer det stark kritik mot kommunernas 

självbestämmande i mottagarfrågan, en linje som regeringen valde att följa och resultatet blev 

sedan att Migrationsverket nu får anses ha en högre hierarkisk position än kommunerna i 

frågan. I premorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet så föreslogs det 

att Migrationsverket skulle fungera som en nationell knytpunkt för information kring 

asylmottagandet, något som regeringen inte valde att arbeta vidare med men höjde tillslut 

ändå Migrationsverkets hierarkiska position som sagt.  
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Resultatet av denna komplexa situation blev således att regeringen införde en ny aktör med en 

stark hierarkisk position, Migrationsverket som trumfar kommunerna. Kommunerna och 

länsstyrelserna begär i sin tur mer finansiellt stöd vilket förklarar de ökade utgifterna. Vad 

gäller MSB så föreslogs det som sagt att myndigheten bör ta över länsstyrelsernas roll, något 

som också sker igenom regeringens uppdragsspecifikation till MSB. Sammanfattningsvis så 

lutar utvärderingsresultatet för detta utvärderingskriterium åt att regeringen förhåller sig till 

kriteriet. Regeringen bedöms ha använt sin auktoritet till att strukturera bland- och hierarkiskt 

organisera de tyngsta aktörerna på arenan.  

Besvarande av frågeställning 

 

Hur förhåller sig regeringens handlingar och åtgärder angående den europeiska 

flyktingkrisen under analysperioden till modern krishanteringsteori samt utvärderingens 

värderingskriterier? 

Det samlade utvärderingsresultatet visar att den svenska regeringen har förhållit sig positivt 

till majoriteten av utvärderingskriterierna och därmed även modern krishanteringsteori 

överlag vad gäller inrikes hanteringen av den europeiska flyktingkrisen under perioden 

Januari 2015 till Mars 2016. Detta resultat presenteras dock med skarp kritik riktad mot 

hanteringen och arbetsprocessen av krisförberedande åtgärder samt den externa 

kommunikationen. 

Slutdiskussion 

Tidigare forskning 

Under tiden som jag studerat den tidigare forskningen för krishantering så har jag som 

författare strävat efter att skapa mig en holistisk bild utav hur forskningsläget ser ut och vilka 

relevanta teorier som finns tillgängliga. Ett vanligt förekommande fenomen i den tidigare 

forskningen är olika former utav checklistor som ska systematiskt gå igenom för att på bästa 

sätt hantera krisen på ett tydligt sätt. Här växer det dock fram ett mycket intressant problem, 

den tidigare forskningen menar dessutom att varje kris är unik. Inte minst med tanke på den 

moderna krisens natur som återgivits tidigare vilket gör att krishanteringsmodeller inte kan 

utgå ifrån förbestämda krishanteringsåtgärder. Istället så bör en checklista för hanteringen 

utav en modern kris vara utformad på så sätt att aktörer kan implementera den i sitt 

krishanteringshandlande vad gäller förberedelser och organisatorisk strukturering. Denna 

reflektion resulterade i att jag som författare valde att följa den krishanteringsteoretiska 

kutymen och använda mig utav en så kallad checklista. Vad gäller den skuldbeläggandefas 
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som den tidigare forskningen varnar politiker och ledare för har enligt min bedömning ännu 

inte blivit aktuell ännu inom den allmänna debatten. Det finns såklart vissa politiska 

grupperingar i samhället som redan har bestämt sig vem skulden ska ligga på, inte omöjligen 

för att plocka politiska poäng. Debatten letar ännu inte efter några syndabockar i någon större 

utsträckning, när vi ser frågeställningar som ”Var det Fredrik Reinfeldts tal om att öppna era 

hjärtan som var startskottet?” eller ”Är det Miljöpartiets plats i regeringen som är roten till 

detta?” börja diskuteras, det är då politikerna får det hett om öronen. Om nu den offentliga 

debatten överhuvudtaget når dit det vill säga. Då kommer vi enligt den tidigare presenterade 

krishanteringsteorin också se att vissa politiker lämnar eller rent utsagt ”offras” av 

regeringspartierna för att stabilisera situationen.   

Metod och utformning 

Symbiosen mellan krishanteringsteori och utvärderingsteori hittade jag i 

utvärderingsmodellen vid namn måluppfyllsemodellen som dock fick modifieras i detta 

arbete.  Denna modell utgår ifrån aktörens interna styrdokument och värderingskriterier och 

jag som extern utvärderare använder mig alltså utav dessa, interna kriterier för att utvärdera 

aktören i fråga. I och med detta så krävdes en modifikation av modellen för detta arbete. Mina 

utvärderingskriterier är byggda utifrån modern krishanteringsteori och blir således externa. 

Möjligtvis skulle jag kunna avstå från att nämna någon utvärderingsteori överhuvudtaget men 

jag anser att den ger er läsare, samt mig själv en förankring i välkänd utvärderingsteori. 

Kriterierna kan till en början antas vara deskriptiva i den mening att de baseras på tidigare 

forskning men min slutsats är att de bedöms som preskriptiva. Den bedömningen grundas i att 

kriterierna ej fanns formulerade i på likvärdigt sett i den tidigare forskningen utan jag i min 

roll som författare har själv sammanställt dessa utifrån den samlade forskningen om 

krishanteringsteori. Krisen är som tidigare nämnt långt ifrån över och nya utmaningar 

kommer med sannolikhet uppstå i framtiden i form utav att andra samhällsfunktioner så 

småningom är med och axlar ansvaret, till exempel skolverket då alla dessa människor, främst 

barnen har rätt till utbildning. Detta gör att en central del utav krishanteringsteori inte ännu är 

av hög relevans för detta arbete. Den delen handlar om vilka åtgärder som görs för att 

säkerställa att vi inte drabbas utav en liknande kris eller åtminstone implementerandet utav 

säkerhetsåtgärder. Denna utvärdering fokuserar som sagt vid själva processen, som i 

skrivande stund är pågående, istället för det slutgiltiga resultatet. Det skulle vara gynnsamt för 

ämnet att det utförs en ytterligare studie kring regeringens krishantering där fokus ligger mer 

på intern utvärdering. Gärna med kvalitativa djupintervjuer för att komma åt vad som 
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egentligen föregicks internt, till exempel den interna kommunikationen som ledde fram till de 

tidigare nämnda uttalandena av framträdande socialdemokrater tillika ministrar. Frågor som 

dessa fick i detta arbete inte någon större uppmärksamhet på grund utav begränsningar i 

forskningsmetoden.  

Utvärderingsresultatet och dess innebörd 

Studiens resultat visar att regeringen överlag har förhållit sig till de värderingskriterier som 

jag som författare har sammanställt utifrån krishanteringsteori, något som säkerligen tycks 

vara märkligt för en del och en självklarhet för andra. Studien kan således bli ett verktyg för 

att föra debatten framåt, regeringen har handlat korrekt överlag vad gäller 

krishanteringsprocessens mest vitala handlingskriterier. Stora brister finns men sammantaget 

så får regeringen ett godkänt, detta öppnar för att andra frågor blir mer relevanta till exempel 

om regeringens förda politik verkligen förbättrar krissituationen överhuvudtaget? Detta 

eftersom att denna studie inte lägger någon vikt på den politiska innebörden av regeringens 

handlingar eller konsekvenser utav dessa utan bara på om de är utförda eller ej. Ett tydligt 

exempel är prioriteringskriteriet, där har regeringen tydlig prioriterat i budgeten för att lösa 

krisen, de uppfyller således kriteriet. Sen kommer oundvikligen frågor som ”har regeringen 

prioriterat rätt i budgeten?”. Ett annat exempel visar sig i datan som ligger till grund för 

analysen  av värderingskriteriet Intern & extern kommunikation i form av kontrasten mellan 

uttalandenas innebörd, vad kan ligga till grund för denna helomvändning? Frågor utav denna 

karaktär har väldigt stor relevans i debatten men besvaras i regel subjektivt, detta var inte 

syftet med denna studie utan svaren på frågor likt den ovan lämnar jag som författare till den 

offentliga debatten och framtida studier. Om det då är ogrundad kritik som riktas mot 

regeringen från medborgare och opposition eller om regeringens politik helt enkelt leder till 

dåliga beslut i allmänhet, det har säkerligen ni som läsare erat egna svar på.  
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Etiskt ställningstagande 

Då denna studie klassas som ett vetenskapligt arbete på grund eller avancerad nivå så innebär 

det att den regionala etikprövningsnämnden inte behöver granska detta arbete. Jag kommer 

ändå att förhålla mig till dess riktlinjer. Utifrån SFS lag 2003:460. Lag om etikprövning av 

forskning som avser människor så kommer jag att aktivt förhålla mig till vad denna lag säger 

om hur vetenskapliga arbeten ska gå till. Lagen(2003:460) som trädde i kraft 1 Januari 2014 

säkerställer respekten för människovärdet samt skyddet för den enskilda människan vis 

forskning.  Vad gäller lagens uttalande om känsliga personuppgifter så formuleras de som 

följande: 

  ras eller etniskt ursprung 

 politiska åsikter 

 religiös eller filosofisk övertygelse 

 medlemskap i fackförening 

 hälsa  

 sexualliv 

Vad gäller detta arbete så är det främst en punkt utav dessa som behöver redogöras för dess 

säkerställande. Detta är punkt nummer två som innefattar personuppgifter som presenterar 

politiska åsikter. Det kan tyckas ytterst problematiskt att förhålla sig till en sådan punkt då 

denna studie grundar sig i just politiken, dess aktörer medräknat. Dock lägger inte studien 

fokus på individernas personliga ställningstaganden till den förda politiken utan det som 

granskas och analyseras är regeringens politik. Några individuella och personliga politiska 

åsikter av de personer som regeringen och dessa partier består utav kommer ej att varken 

analyseras eller presenteras. Det etiska förhållningsättet påverkade valet av källan då det fanns 

alternativ som skulle inskränka på just punkt två, politiska åsikter. Utöver den klargöringen så 

anser jag som författare att det inte finns några som helst stridigheter mellan detta 

vetenskapliga arbete och lagen om etikprövning av forskning som avser människor.  
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