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Sammanfattning 
 

Titel: Den komplicerade relationen mellan resiliens och målstyrning 

Författare: Elias Köhler & Robin Sundius 

Handledare: Rebecca Stenberg 

 

Bakgrund: I Sverige har den offentliga sektorn till följd av New Public Management-vågen 

som sköljde in över landet i början på 80-talet i stor utsträckning valt använda sig av 

målstyrning, vilken syftar till att styra verksamheten utifrån mål. Samtidigt skedde en 

systematisk nedmontering av det svenska civilförsvaret och med det också en minskad 

förmåga att hantera kriser, då det till stor del varit civilförsvarets uppgift tidigare. Idag, 

drygt 30 år senare, är krishantering återigen på agendan hos kommunerna och ämnet 

aktualiseras av de tragiska händelser som skett på senare tid så som branden i 

Västmanland 2014 och terrordådet i Stockholm 2017 den 7/4. Kommunerna ska arbeta 

för att minska sårbarheten samtidigt som de använder målstyrning som har ett annat 

ursprungligt syfte än det närmsta ideologiska hos kommunerna.   

Syfte: Syftet med studien blir därmed att få en ökad förståelse av hur relationen mellan 

resiliens och målstyrning i svenska kommuner fungerar, samt att identifiera förmågor 

vilka möjliggör ett funktionellt förhållande 

Metod: Det här är en kvalitativ studie genomförd med hjälp av fallstudier av två svenska 

kommuner. Den bygger på sju semistrukturerade intervjuer, varav två expertintervjuer - 

en hos den större kommunen och fyra hos den mindre kommunen. Studien har en 

induktiv ansats och utgår därmed ifrån empirin. 

Slutsats: Studien visar att det finns två sidor av relationen. En där klassiska 

målstyrningen fungerar bra för det förberedande arbetet mot resiliens. Den andra sidan 

av relationen visar att klassisk målstyrning inte fungerar fullt ut, utan kräver viss 

anpassning. För att relationen ska fungera krävs istället något som författarna benämner 

”resilient styrning”, vilken bygger på flexibla ”insatsmål” och att organisationen innehar 

vissa förmågor som erhålls med hjälp av bl.a. övningar och utbildningar. 

Nyckelord: Resiliens, målstyrning, övningar, krishantering, krisberedskap, kommun  



 
 

  



 
 

Abstract 
Title: The complicated relationship between resilience and management by objectives 

Authors: Elias Köhler & Robin Sundius 

Supervisor: Rebecca Stenberg 

Background: The New Public Management wave swept over Sweden during the 80’s, 

and with it came the introduction of Management by Objectives in the Swedish 

municipalities, a management method that they still use. During the same time Sweden 

began to dismantle its civil defence, which prior to the dismantling were the ones given 

the task of crisis-management and the preparations of it. Now the responsibilities fall on 

the municipalities in Sweden to address the matter of crisis-management and 

preparation of crisis, regulated by certain laws. This subject is tragically being actualised 

by events such as the big fire in Västmanland 2014 and the act of terror in Stockholm the 

7/4 2017, events that demand that the municipalities are prepared for the crisis and 

able to handle them, and therefore continue their function. 

Aim: The aim of the thesis is to increase the understanding of the relationship between 

management by objectives and resilience, as well as identifying skills that are needed to 

maintain it. 

Methodology: This is a qualitative case-study within two municipalities in Sweden 

which is built upon seven semi-structured interviews, whereas two of them are expert-

interviews, four are made in a smaller municipality and one in a big municipality. The 

thesis has an inductive approach and is therefore build upon empirical findings.   

Conclusion: The thesis concludes that there are two sides of the relationship. One 

where classical management by objectives functions well, regarding the initial work 

needed for becoming a more resilient organization. However, it doesn’t work at later 

stages since it’s impossible to set the goals in a crisis beforehand. Therefore, the authors 

propose what they name “resilient management”, which is built upon “operation 

objectives” that requires certain skills from the organisation that are acquired by, for 

example, practising. With this proposed method, the relationship can be maintained but 

somewhat altered.    

Keywords: Management by objectives, resilience, municipalities, managing, crisis, 
preparedness 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

På morgonen den 8:e januari 2005 blåste kraftiga vindar in över Sveriges södra delar. 

Under dagen förstördes 75 miljoner kubikmeter skog, stora delar av 

telefonförbindelserna slogs ut, 730 000 elabonnenters strömtillförsel bröts och sju 

personer miste sina liv. Sverige vaknade efterföljande dag i ett land i kaos. 

(Krisinformation 2014)  

 

Skogsbranden i Västmanland den 31:a juli 2014 var den största Sverige har skådat i 

modern tid. När släckningsarbetet till slut var färdigt efter flera veckor hade skog 

motsvarande 25 000 fotbollsplaner brunnit ned, fler än 70 byggnader förstörts, tusentals 

människor och djur varit tvungna att evakueras och en person omkommit. (Länsstyrelsen 

2017) 

 

Den 7:e april 2017 körde en kapad lastbil rakt emot folkmassorna på Drottninggatan i 

centrala Stockholm. Fem personer avled och flera skadades vid illgärningen. Händelsen 

är fortfarande under utredning och Säkerhetspolisen samt Polisen betraktar attentatet 

som ett genomfört terrordåd. (Krisinformation 2017)  

 

De ovan nämnda händelserna kan alla betraktas som kriser. Kriserna är alla omfattande 

och ledde till stora konsekvenser som krävde och ledde till förhöjd arbetsbörda, snabbt 

beslutsfattande och ökat behov av handlingskraft från inblandade. I de tre fallen berördes 

fler än bara en organisation och kommunerna fick ett stort ansvar. Det är underförstått 

enormt påfrestande för de inblandade och det är därför en självklarhet att krisen önskas 

hanteras så snabbt som möjligt. För att undvika men också klara av att komma ur en kris 

krävs något av kommunerna, att de är resilienta. Begreppet resiliens är brett och rymmer 

plats för olika tolkningar men kan, mycket övergripande, sägas behandla sårbarhet och 

förmåga att ta sig ur kriser.  
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1.2 Bakgrund 

Idag finns 290 kommuner i Sverige (Regeringen 2015). Kommuner är komplexa och finns 

för att tjäna flera syften. Jonsson, Gustavsson, Arnell, Högberg och Jonsson (2002) hävdar 

att kommunerna har fyra huvudändamål. De menar att kommuner ska fungera som 

samhällsaktörer, tjänsteleverantörer, myndigheter och medborgarnas 

intresseorganisationer (Jonsson m.fl., 2002). Montin & Granberg (2013) sammanfattar 

dessutom fyra olika stiliserade synsätt på kommuner. Kommuner kan vara 

kännetecknande marknadskommuner, statsintegrerade kommuner, utgöra gemenskaper 

för att skapa sammanhållning och harmoni, samt vara samordnande och/eller 

samverkande kommuner. För varje synsätt finns olika politikerroller, styrningsideal och 

demokratiideal (Montin m.fl., 2013). Regeringen (2015) presenterar praktiska punkter 

kommuner ska arbeta med och erbjuda. Exempel på sådana funktioner kan vara miljö- 

och hälsoskydd, utbildning med för-, grund- och gymnasieskola, civilt försvar samt 

räddningstjänst (Regeringen 2015). När det gäller kriser påverkas svenska kommuner 

bland annat av Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt Lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor, vilka ställer krav på vad som förväntas och krävs att kommuner ska hantera vid 

situationer som de ovan nämnda. Bland annat ska kommuner aktivt arbeta för att minska 

sårbarheten i organisationen och kommunen genom ett flertal olika krav; till exempel ska 

risk- och sårbarhetsanalyser upprättas och krisledningsnämnder finnas tillgängliga vid 

behov. (Riksdagen 2015). Innebörden blir att kommuner ska spela olika roller, tillgodose 

ett flertal behov och därmed är komplexa fenomen. 

 

Förväntningarna på kommuners ansvar och uppgift samt hur de ska styras har förändrats 

de senaste trettio åren. Under 1980-talet sköljde New Public Management (NPM) fram 

som en våg över offentliga organisationer i de flesta länderna i västvärlden, däribland 

Sverige och deras kommuner. Bakgrunden till utvecklingen var växande offentliga 

sektorer i Europa, där BNP-tillväxten avtog. För att fortsätta kunna finansiera den 

offentliga sektorn krävdes kostnadsbesparingar. (Agevall & Jonnergård, 2010.b) NPM-

vågen innebar att offentliga organisationer skulle effektiviseras och inspiration hämtades 

från den privata sektorn. Offentlig sektor började tillämpa styrningskoncept och -medel 

som från början varit tänkta att fungera i privata organisationer. Med implementeringen 
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av nya styrmedel tillkom också villkoren för att få den nya styrningen att fungera. Bland 

annat skulle därför vidsträckta informationssystem och rapportering liksom utvärdering 

av medarbetarnas prestationer samt likartade organisationsstrukturer komma att 

användas. (Agevall & Jonnergård 2010.a) Enligt Brunsson och Sahlin-Andersson (2000) 

genom Agevall och Jonnergård (2010.a) önskade offentlig sektor i samband med NPM att 

bli mer som vanliga organisationer med hierarkisk intern styrning med tydlig gräns utåt. 

Agevall och Jonnergård (2010.b) menar att fenomenet NPM bland annat kännetecknas av 

något de kallar företagisering, vilket kortfattat kan beskrivas som att privata styrsätt, 

kostnadsminimering och lönsamhet eftersträvas i offentlig sektor. 

 

I samband med NPM-vågen introducerades Management by Objectives (MBO), vilket på 

svenska kan översättas till målstyrning (Larsson & Hanberger 2016). Vad som ansågs 

tilltalande med MBO var dess enkelhet, upplevda rationalitet samt potential att öka 

effektiviteten (Larsson & Hanberger 2016). Målstyrning kan förenklat beskrivas som ett sätt att 

styra organisationer genom förformulerade mål där verksamheten bedöms utifrån uppfyllelse 

av de satta målen (Nationalencyklopedin, 2017). I den offentliga sektorn bygger modellen på 

att en myndighet blir mer effektiv när den styrs utifrån specifika mål. Myndigheterna ska vara 

ansvariga för att de uppsatta målen, men själva bestämma över hur de ska gå tillväga (Larsson 

& Hanberger 2016). 

 

Både New Public Management och MBO tillkom således för att effektivisera den offentliga 

sektorn. NPM strävade dessutom efter den privata sektorns kostnadseffektivitet och 

lönsamhet och skulle göra det genom managementförändringarna. 

 

Begreppet resiliens rymmer plats för ett flertal tolkningar och definitioner och kan 

dessutom användas i olika sammanhang. Tengblad och Oudhuis (2014) beskriver 

fenomenet som en slags förmåga för organisationer att hantera och klara av kriser. Fiksel 

(2003) menar att resiliens kan betraktas som en egenskap hos organisationer i 

förändring. I fortsättningen kommer resiliens i uppsatsen betraktas som ett brett 

begrepp, där det kan vara både en förmåga och en egenskap i organisationer för att såväl 

undvika krisen men också hantera och ta sig ur en kris, så snabbt och effektivt som möjligt. 
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Följaktligen ska kommuner dels bedrivas efter lagar som ställer dem skyldiga att ha 

krisberedskap och räddningstjänst redo för att minska sårbarheter och hantera krisen, 

alltså vara resilient, samtidigt som de i enlighet med NPM ska kostnadsminimera och 

effektivisera verksamheten. Enligt Penadés, Núñez och Canós (2016) sker både 

naturkatastrofer och kriser orsakade av mänskliga faktorer idag mer frekvent än tidigare, 

vilket gör uppsatsen särskilt relevant. Såväl resiliens som målstyrning är områden som 

studerats tidigare. Däremot saknas forskning och studier kring hur relationen mellan 

målstyrning och resiliens ser ut i organisationer i allmänhet och i svenska kommuner i 

synnerhet. 

 

1.3 Problematisering 

NPM infördes i Sverige under 80-, och 90-talet och förde med sig teorier som är anpassade 

för privata företag vilka skiljer sig från den politiskt styrda offentliga sektorn (Agevall & 

Jonnergård 2010.a). En av teorierna var MBO, management by objectives, vilken nu 

präglar stora delar av hur kommunerna styrs. Det bekräftas även av intervjuobjekten i 

kommunerna. Det generella problemet med NPM är att ekonomi står i fokus istället för 

det ideologiska syftet hos offentliga organisationer (Agevall & Jonnergård. 2010.b). Även 

om den MBO som används idag i offentlig sektor till viss del är anpassad för offentlig 

sektor är teorin ursprungligen gjord för privata företag.  

 

Samhällsbilden idag är en annan jämfört med hur den såg ut för 30 år sedan när NPM 

implementerades och MBO infördes. Framtiden väntas bringa med sig ytterligare 

förändringar och större kriser vilka påverkar samhället i större utsträckning 

(Framtidskommissionen 2013). Det märks inte minst av händelser så som branden i 

Västmanland (Länsstyrelsen 2017), och genom det ökade terrorhot som förbyttes till 

verklighet på Drottninggatan i Stockholm klockan 14.53 fredagen den 7 april 

2017(Krisinformation 2017). Att samhället behöver klara av förändringar är 

underförstått. Det är därför av stor vikt att kommuner klarar av att hantera kriser på ett 

effektivt sätt och det är av den orsaken det ställs krav på att kommunerna (1§ 1.Kap 

2006:544) ska kunna hantera sådana situationer.  
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Ett sätt att bli bättre på att hantera just kriser är genom resiliens. Fenomenet resiliens 

definieras i uppsatsen som en förmåga och en egenskap och handlar i stora drag om hur 

en organisation ska klara av att återgå till sitt ursprung efter en händelse, t.ex. hur en 

kommun ska klara av att hantera en samhällsstörning och så snabbt som möjligt kunna 

återuppta sitt syfte att bedriva ordinarie verksamhet. Att bli mer resilient är en utmaning 

och enligt intervjuobjekt har anslagen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) för att arbeta med frågor kring krishantering först på senare år börjat bli 

tillräckliga. Därför har enligt intervjuobjekten också arbetet för att minska sårbarheten i 

kommunerna tidigare varit knappt.  

 

Den klassiska målstyrningen har sina utgångspunkter och resiliens helt andra. Det är 

därför viktigt att undersöka relationen mellan målstyrning och resiliens. Målstyrningen 

drivs av dess precisa och riktade utformande (Latham & Locke 2002) medan kriser av sin 

natur kräver flexibla behov. Det motiverar att undersöka relationen mellan fenomenen 

för att kunna bedriva ett effektivt och välfungerande arbete. Det blir än mer relevant med 

tanke på att kravet på resiliens ökar i och med de framtidsutmaningar samhällen står 

inför, där Framtidskommissionen (2013) bland annat lyfter fram en ökning av hot, våld 

och extremism som en utmaning. En kommuns förmåga att hantera en samhällsstörning 

påverkar hur snabbt individerna, företagen och samhället kan gå vidare efter en kris och 

fortsätta utvecklas. 

1.4 Kunskapslucka 

Forskning inom de skilda områdena resiliens och målstyrning finns. Däremot tycks 

kunskap om relationen mellan fenomenen saknas. Under en expertintervju med Lars-

Göran Uddholm bekräftades att målstyrning används vid kris, även om det är komplicerat 

och kräver diskussion mellan inblandade parter. Ett effektivt arbete i kris för att så snabbt 

som möjligt kunna återgå till den normala verksamheten är målet men hur målen bör vara 

utformade i förhållande till ändamålet resiliens saknas forskning kring idag. Således blir 

den teoretiska kunskapsluckan utforskandet av relationen mellan målstyrning och 

resiliens. 
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Den praktiska kunskapsluckan är hur offentliga organisationer, i detta fall genom en 

fallstudie av svenska kommuner, ska uppnå resiliens i samband med styrningen för att 

klara att nå kraven. Det generella vardagsproblemet kan betraktas som hur resiliens 

uppnås i organisationer i allmänhet och genom styrning i synnerhet. Därför vill vi 

undersöka hur organisationen hanterar kraftigt och oväntad ökad belastning eller en kris, 

samt hur beslutsfattandet och däri målstyrningen ser ut. Vi tror att just styrningen är en 

viktig del i hur organisationer handlar resilient och vill därför studera hur mål för arbetet 

med krishantering kan se ut och den bakomliggande motiveringen till utformandet. 

1.5 Syfte 
Syftet med studien blir därmed att få en ökad förståelse av hur relationen mellan resiliens 

och målstyrning i svenska kommuner fungerar, samt att identifiera förmågor vilka 

möjliggör ett funktionellt förhållande.   

1.5.1 Frågeställningar 

• Hur arbetar svenska kommuner med mål för att minska sårbarheten? 

• Vilka faktorer upplevs viktiga för att hantera en kris? 

 

1.6 Begreppsförklaringar 
Risk – För att sammanfatta så innebär begreppet risk både chansen för skada eller förlust 

och osäkerheten i huruvida det kommer att inträffa för verksamheten (Kaplan & Garrick 

1981), samt påverka verksamheten så pass mycket att dess ändamål inte går att uppfylla 

(Hultman 2008). Risk innebär också en fara och dess förhållande till eventuella skydd och 

säkerhetsåtgärder för att undvika den (Kaplan & Garrick 1981).  

Riskidentifiering – Identifiering av potentiella risker vilka kan påverka en verksamhet 

(Räddningsverket 2003).  

 

Riskhantering – åtgärder för att förhindra eller minimera sannolikheten att risken 

inträffar.  

 

Kris – En oförutsedd händelse vilken påverkar och hotar en organisations elementära mål 

och verksamhet (Weick 1988). Massey och Larsen (2008) har en liknande definition men 

framhäver att kriser är oförutsägbara men inte nödvändigtvis oväntade. 
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Krisberedskap – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) definierar 

krisberedskap i svenska kommuner som ett proaktivt, förberedande, arbete i syfte att 

minska riskerna och stå förberedda för eventuella kriser som kan drabba verksamheten. 

Som ett konkret exempel på förberedande arbete används kommuners Risk- och 

sårbarhetsanalyser, vilka ska komma att presenteras mer ingående i studien. Det 

förberedande arbetet motiveras av den samhällsviktiga verksamheten svenska 

kommuner bedriver, enligt MSB (2017). I kommunernas uppgifter ingår att identifiera 

och hantera risker för omfattande och oönskade händelser i samhället och för att 

underlätta arbetet med krisberedskapen finns bl.a. samverkan mellan kommuner och 

anslag från statligt håll för att stödja de förberedande aktiviteterna. 

 

Krishantering – Christine M. Pearson and Judith A. Clair (1998) har studerat litteratur 

inom management och ett flertal olika definitioner på krishantering, eller crisis 

management på engelska. De föreslår en definition av krishantering där en effektiv 

sådan råder då verksamheten i en organisation fortskrider eller återupptas, samtliga 

intressenters skador minimeras och lärdomar dras från det inträffade för att ha i åtanke 

vid kommande kriser. Den definitionen används i resterande del av studien. 

 

Inriktningsmål – Med inriktningsmål i denna uppsats menas de mål som är övergripande 

och är tänkta att kunna täcka upp mer än ett enskilt scenario. I uppsatsen används 

exemplet att ha mål för krishanteringen av syra istället för specifika mål för svavelsyra 

och specifika för saltsyra komma att användas. Ett annat exempel skulle kunna vara att 

det finns mål för krishanteringen av bombattentat i innerstaden istället för separata för 

bombattentat i en galleria eller på en tågstation. Inriktningsmål är ett begrepp som inte 

tidigare finns och är något vi väljer att använda då vi inte hittat något annat begrepp vilket 

beskriver mål utformade enligt beskrivningen ovan. Inriktningsmålen är övergripande 

och generiska i sin natur och lägger därför stort fokus på tolkning av användaren vilket 

b.la. kräver vetskap om ansvar och arbetsuppgifter i en kris. 
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1.7 Studiens disposition 

Kapitel 1 – Introduktion 

I det inledande kapitlet presenteras de bakomliggande faktorerna till vårt valda ämne för 

uppsatsen. Därefter följer en kort problematisering där klassiska målstyrningsmodellen 

ställs mot behovet av att vara resilient. 

Kapitel 2 – Metod 

I det här kapitlet förklaras studiens val av metodologi samt de etiska förhållningssätt som 

tagits i beaktning under studiens genomförande. Även källkritik och kvalité diskuteras 

kort.   

Kapitel 3 – Empiri 

Vi har valt att presentera empirin före den teoretiska referensramen. Vi anser att det är 

naturligt med tanke på den induktiva ansatsen studien är grundad i vilken tar ansats i 

empirin före teorin. Först presenteras fallen kort, sedan intervjuobjekten. Därefter 

presenteras det ramverk som omfattar hela empirin. Sedan avslutas empirin med att 

presentera vad intervjuobjekten berättar under intervjuerna, indelat efter expertintervju 

och de två fallen. 

Kapitel 4 – Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras teorier för resiliens, målstyrning, 

krishantering och organisatoriskt lärande.  

Kapitel 5 – Analys 

I det femte kapitlet analyseras det empiriska materialet utifrån den teoretiska 

referensramen. 

Kapitel 6 – Slutsats 

I det avslutande kapitlet besvaras först studiens frågeställningar för att senare ge förslag 

på framtida forskning. 
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2 Metod 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Det vetenskapliga synsättet i uppsatsen ska spegla hur vi som författare ser på omvärlden 

och vad vi uppfattar som giltig kunskap. Hur vi ser på omvärlden och sanningen kan ses 

och tolkas olika, Alvesson & Sköldberg (1994) skriver om att det trilaterala 

sanningsbegreppet vi lket behandlar tre olika typer av sanningar, en sanning som 

korrespondens, en sanning som användning eller applikation och en sanning som 

betydelse.  

 

I triangeln till höger har vi omtolkat 

Stenbergs (2017) modell baserat på 

Alvesson & Sköldbergs (1994) 

modell om teoriers 

sanningsstrategier och positionerat 

ut olika vetenskapliga synsätt utifrån 

hur de ser på sanningen för att 

tydliggöra vad de olika synsätten har 

för kunskapsanspråk. Positivismen 

bygger enligt Alvesson & Sköldberg 

på att det finns en faktisk fakta, något 

som går att samla in och analysera och observera. Lewis & Thornill (Saunders m.fl. 2009) 

menar att positivismen söker efter den objektiva sanningen, en sanning som inte skiljer 

sig åt i olika kontexter. Tillsammans med vad Alvesson & Sköldberg (1994) skriver om 

korrespondensenen sanning om två värden sant/falskt gör att vi positionerar 

positivismen vid sanning som korrespondens.  

 

Hermeneutiken menar Alvesson & Sköldberg (1994) tar avstånd från såväl sanningen 

som korrespondens och sanning som användning och istället ser sanning som betydelse 

eller djupare mening, hermeneutiken blir således positionerad i meningshörnet.  

 

Korrespondens

MeningAnvändning

Positivism

HermeneutikenPragmatiska realismen

Figur 1. Stenbergs modell baserad på Teoriers sanningsstrategier 
ur Alvesson & Sköldberg 1994 s.36 omtolkad av författarna för att 

positionera olika vetenskapliga synsätt 
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En naturlig följd blir att vi, med tanke på att studien i stor utsträckning bygger på 

intervjuer, tar avstånd från positivismen. Ställningstagandet motiverar vi genom att vi 

som författare inte söker någon objektiv kunskapsnivå i intervjuerna utan snarare en 

subjektiv, där vi tar hänsyn till i vilken kontext intervjuerna genomfördes samt både 

individ och situation ingår. Ställningstagandet stöds av Saunders m.fl. (2009) som menar 

att då en förståelse för ett fenomen efterfrågas, vilket är uppsatsens syfte, är det lämpligt 

att söka en subjektiv sanning.  

 

Kunskapsanspråket gör sig beroende av en kontext och att verkligheten kan skilja sig 

beroende på subjektets synvinkel, vilket Saunders m.fl. (2009) beskriver som 

interpretivism. Alvesson & Sköldberg (1994) hänvisar till Heidegger 1927 och Recoeur 

1974 och påstår att hermeneutikens sanningsbegrepp innefattar sanning som betydelse 

och som uppdagandet av en djupare mening där fokus ligger på vad det egentligen 

betyder. Med hermeneutiken söks med andra ord fokus på mening. Det är här vi väljer att 

positionera oss; uppsatsen ska söka mening samt djupare förståelse och är således 

skriven med ett hermeneutiskt synsätt i enlighet med vår tolkning av triangeln av 

sanningsstrategier. 

 

Ödman (2004) framhåller att hermeneutiken genom sin process av tolkning, förståelse, 

förförståelse och förklaring innebär att betraktaren erhåller hermeneutisk förståelse, 

vilket innebär mycket djup insikt i fenomenet. Hermeneutisk förståelse omfattar långt 

mer än att bara kunna se enstaka samband eller koppling. Den hermeneutiska förståelsen 

överensstämmer med studiens syfte och vi anser det vara bra för att kunna undersöka 

just en relation. Vi tror syftet kräver djupare förståelse där bakomliggande faktorer och 

orsaker till hur och varför relationen ser ut som den gör kan analyseras. Med synsättet 

möjliggörs att varva empiri, teori och förståelse med varandra för i slutändan kunna 

förklaras genom desamma. 

2.2 Induktiv ansats 
Ghauri & Grønhaug (2010) menar att det finns två sätt att fastställa vad som är sant eller 

falskt och därefter dra slutsatser, nämligen genom en induktiv eller deduktiv ansats. I och 

med studiens syfte och utgångspunkten i hermeneutiken har vi valt en induktiv ansats. 
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Eftersom vi ämnar undersöka en relation, vilken i sin tur påverkar och påverkas av 

människornas upplevelse av densamma lämpar sig också en induktiv ansats bättre 

(Saunders m.fl. 2009). 

 

Eftersom det finns sparsamt med tidigare forskning inom området att tillgå och den inte 

innehåller några väluppbyggda teorier är det svårt att anta en deduktiv ansats, vilken 

uttrycker sig genom att sätta en hypotes på prov (Saunders m.fl. 2009). Istället blir 

utgångspunkten i empirin kritiskt för genomförandet av studien. Valet av ansats har av 

den anledningen fallit på att använda en induktiv ansats för studiens genomförande då 

den induktiva ansatsen utgår ifrån empirin för att sedan använda informationen som 

samlats in för att styra teorivalen. Därefter kan vi dra generella slutsatser utifrån gjorda 

observationer (Ghauri & Grønhaug 2010) och utifrån dem skapa teori. 

 

Med bakgrund i den hermeneutiska utgångspunkten och studiens syfte har en induktiv 

ansats valts, vilken vi anser passande då vi ämnar förskaffa oss fördjupad kunskap, som 

senare ligger till grund för teoribyggande.  

2.3 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden utgår ifrån studiesubjekten perspektiv (Alvesson & Sköldberg 

1994), vilket stämmer överens det hermeneutiska synsättet i studien. Den kvalitativa 

skiljer sig också från det kvantitativa slaget eftersom den inte nödvändigtvis syftar till att 

bevisa en generell sanning. Bryman & Bell (2015) och Ghauri & Grønhaug (2010) menar 

att en kvalitativ studie passar när forskningen syftar till att nå ökad förståelse av ett 

fenomen genom att ställa frågor som besvarar hur något ter sig. Frågor utgående ifrån hur 

används i studiens frågeställningar för att besvara syftet. 

 

Eftersom tolkningar av fenomen är central för studien stödjs en kvalitativ metod där 

tolkning, förståelse och subjektiva sanningar ges mer utrymme och därmed bistår till att 

uppfylla syftet med studien. 
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2.4 Fallstudie 
Syftet med uppsatsen är att få ökad förståelse av relationen mellan resiliens och 

målstyrning. Därför lämpar sig en fallstudie väl eftersom Saunders m.fl. (2009) hänvisar 

till Morris & Wood (1991) och skriver att en fallstudie är extra passande om man vill få 

en fördjupad förståelse av sammanhang i undersökningen. Saunders m.fl. (2009) 

utvecklar påståendet och hävdar att en fallstudie har en god förmåga att svara på frågor 

så som varför, vad och hur, vilket är frågor som vi anser passande för att utforska en 

relation. Det ligger i linje med Yin (2007) som förklarar att frågor som hur och varför 

besvaras bäst med hjälp av fallstudier. Vi uppfattar relationer vara komplexa och 

fallstudier passar enligt Gummesson (2004) för att beskriva komplexa fenomen. 

 

Studien bygger på två fallstudier. Ett fall i en liten kommun och ett i en större. Studien i 

sin helhet innefattar båda fallen och får således en tvåfallsdesign (Yin 2006). Vidare 

menar (Yin 2006) att även om man enbart har två fall i sin flerfallsstudie ökas 

sannolikheten för att det blir en bra undersökning i jämförelse med om enbart ett fall 

används. 

2.5 Datainsamling 
Vid insamlingen av data har vi främst använt expertintervjuer och fallstudieintervjuer och 

viss dokumentation så som risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) och mål- och 

budgetdokument. Sådana betraktelser ges utrymme för i kvalitativa studier och ger oss 

möjlighet att tolka och förstå. 

2.5.1 Semistrukturerade intervjuer 

Vi har valt att intervjua välutbildade och erfarna anställda inom kommunerna som 

därmed kompetens inom området för att förstå deras syn och därefter tolka deras 

utsagor. Därigenom hoppas vi nå en förståelse i enlighet med studiens syfte. Enligt Kvale 

& Brinkmann (2014) faller det sig naturligt att använda kvalitativa intervjuer då studien 

har ett hermeneutiskt perspektiv eftersom det ger kvalitativa forskare möjligheten att se 

bortom intervjusituationen och även i efterhand tolka materialet som text. Yin (2007) 

hävdar att en av de viktigaste informationskällorna i samband med fallstudier är just 

intervjuer.  
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Uppsatsens primärdata är inhämtad med hjälp av semistrukturerade intervjuer som 

sedan tolkas i sin kontext. Valet av semistrukturerad intervju motiveras genom att temat 

som ska undersökas med hjälp av intervjuerna är fastställt på förhand. Vi finner det 

relevant att intervjuobjekten har friheten att själva formulera sina svar. Dessutom önskar 

vi ha möjligheten att ställa följdfrågor för att få en tydligare bild, vilket Bryman & Bell 

(2015) menar att semistrukturerade intervjuer möjliggör.  

 

En av intervjuerna genomfördes som telefonintervju då det inte fanns möjlighet att 

genomföra den på plats. Bryman & Bell (2015) menar att telefonintervjuer är ett bra 

alternativ men att det också medföljer vissa nackdelar med intervjuer på distans. Den 

främsta nackdelen är att vi under intervjun går miste om att se personen och kan därmed 

förlorar möjligheten att göra tolkningar utifrån kroppsspråk och ansiktsuttryck.  

 

Transkriberingen kommer inte att översändas till intervjuobjekten. Däremot kommer 

den slutgiltiga uppsatsen att skickas för ett godkännande av intervjuobjekten för att 

säkerställa att deras utsagor inte misstolkas.  

2.5.2 Dokumentation 

För att komplettera intervjuerna och för att få en första inblick i verksamheten har vi valt 

att ta del av interna dokument som offentligt publicerats av kommunerna. Saunders m.fl. 

(2009) menar att det finns fördelar med att använda sekundärdata: dels kan resurser 

sparas, vilket tilltalat oss eftersom vi vill kunna göra ett gediget arbete med begränsad 

tidsram.  

 

Yin (2007) menar att dokument spelar en viktig roll i att styrka data och belägg som 

hämtats från andra källor som t.ex. intervjuer. Dokument står också för en mer flexibel 

datainhämtning som är oberoende av andra aktiviteter, vilket gör att det är en passande 

källa till information (Yin 2007). 

 

Kommunernas interna dokumentation som exempelvis Risk- och sårbarhetsanalyser och 

verksamhetsplaner har inte använts direkt i uppsatsen. Däremot har vi använt 
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dokumenten för att validera kommunernas uppgifter i intervjuerna. Dokumenten har 

även legat till grund för att vi ska förstå hur kommunerna arbetar med dokument.  

2.5.3 Urval 

Patton (2015) förklarar intensity sampling som att urval görs i syfte att välja ut fall som 

ska ge en så informationsrik och passande bild som möjligt, samtidigt som extremer aktivt 

väljs bort för att de skulle påvisa en missvisande bild i resultatet. Bryman & Bell (2015) 

menar att målinriktade urval som intensity sampling med fördel kan göras i flera nivåer, 

det vill säga att det inledningsvis väljs ut ett antal objekt för att senare minska antalet 

ytterligare. Metoden applicerades på hur urvalen valdes i studien. Först valdes kommuner 

och därefter lämpliga personer i kommunerna att intervjua. 

 

Urvalet består således av ett riktat urval där personer på förhand identifierats, vilka 

utifrån sekundärdata i form av verksamhetsplaner, årsredovisningar och dokument som 

behandlar kommunernas verksamhetsstyrning anses ha god inblick i arbetet med såväl 

krishantering som det förberedande arbetet för att minska sårbarheten i verksamheten. 

Ett exempel på ett sådant urval är säkerhetssamordnaren i den stora kommunen, vilken 

på förhand identifierades vid kommunens hemsida som en person vilken borde ha god 

insikt i berörda frågor, vilket senare bekräftades i en mailkonversation och under 

intervjun. 

 

Valen grundar sig i vilka personer i de olika kommunerna som har insikt i ämnet och har 

tid för intervjuer. För att identifiera personerna kontaktade vi respektive kommun via 

mail, i vilka vi berättade vad vi ämnade genomföra med studien samt vilken information 

vi eftersökt till intervjuerna. Vi lämnade dessutom förslag på personer vi ansåg kunde ha 

god insikt i frågorna. Kommunerna återkopplade med personer de ansåg lämpliga och 

hade god kunskap utifrån kriterierna som efterfrågades samt lät oss ta kontakt med 

personerna i fråga via mail där vi stämde träff för intervjuer. I den lilla kommunen sköttes 

intervjubokningarna av en sekreterare efter vi hört av oss till respektive intervjuobjekt.  
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I figuren nedan tydliggörs genomförandet av intervjuerna genom att åskådliggöra 

intervjuobjekten och tidsåtgången för varje intervju. 

Titel Fall Datum Tid 

Brandchef Södertörns brand- och 
räddningsförbund 
Lars-Göran Uddholm 

Expertintervju 2017-03-04 10 minuter 

Nordic Preparedness 
Camilla Palmér & 
Peter Palmér 

Expertintervju 2017-03-29 1 timme 23 minuter 

Säkerhetssamordnare 
Karl 

Större kommun 2017-04-05 1 timme 11 minuter 

F.d säkerhets- och 
beredskapssamordnare  
Bo 

Mindre kommun 2017-04-19 1 timme 6 minuter 

Räddningschef & säkerhets- och 
beredskapssamordnare 
Patrik 

Mindre kommun 2017-04-19 58 minuter 

Verksamhetschef Barn- och skola 
Förvaltningschef Sara 

Mindre kommun 2017-04-19 1 timme 3 minuter 

Kommunchef 
Åsa 

Mindre kommun 2017-05-04 53 minuter 

Tabell 1. Intervjuerna 

2.6 Etik 
Vetenskapsrådet yttrar sig i sin rapport om två olika etiska krav från forskare. Dels ett 

som benämns som individsskyddskravet, vilket syftar till forskarens skyldighet att 

skydda individen mot skada och kränkning. Det andra kravet är forskningskravet som 

syftar till att forskaren har en skyldighet att driva forskningen framåt - dels för 

forskningens egenvärde men också för samhällsvärdet (Vetenskapsrådet 2011). De två 

etiska förhållningskraven kan komma att ligga i konflikt med varandra och för att hantera 

konflikten väljer vi att utgå ifrån de fyra huvudkrav för individskyddskravet som 

presenterats av Vetenskapsrådet (2011). 

 

Det första kravet är informationskravet vilket syftar till att forskaren ska informera de 

berörda om forskningens syfte (Vetenskapsrådet 2011). Vi är vidare skyldiga att 

informera om undersökningsdeltagarens roll i uppsatsen och vilka villkor som gäller för 

deltagandet (Vetenskapsrådet 2011). Det gjordes när vi vid varje initial kontakt 

informerade motparten om vårt syfte och deras roll i sammanhanget. Informationen 

upprepades sedan i början av nästa kontakt. Vid varje intervjutillfälle upprepades vårt 
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syfte och den berörda personen informerades ännu en gång om att vi ämnade spela in 

samtalet och bad om deras tillåtelse, vilket också nämnts i den initiala kontakten. 

 

Det andra kravet är samtycke. Samtyckeskravet syftar till att ge deltagare rätten att själva 

bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet 2011). Kravet tillgodosågs eftersom vi 

informerat deltagarna att det när som helst är tillåtet att avbryta såväl en intervju som 

hela samarbetet eller ta tillbaka dokumentation de tidigare lämnat över. Processen 

genomfördes direkt vid första mailkontakt och återupprepades vid intervjutillfällena.  

 

Vetenskapsrådets tredje krav är konfidentialitetskravet, vilket behandlar hur vi som 

forskare ska se till att uppgifter om deltagande i undersökningen ska behandlas med 

största möjliga konfidentialitet och deltagares personuppgifter ska förvaras på sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Konfidalitetskravet är av särskild vikt när det är etiskt 

känsligt. För att hantera kravet har vi informerat berörda parter om att vi hanterar 

materialet på ett sätt som gör att utomstående inte kan ta del av det. Diskussioner har 

förts om vikten av intervjuobjekten att vara anonyma. Att presentera intervjuobjektens 

arbetsroll anses vara relevant för uppsatsens kvalitet och reliabilitet. Därför har 

arbetsuppgifter och roller valts att presenteras, men intervjuobjektens namn och 

personuppgifter hålls anonyma. Namnen på anställda som förekommer i studien är 

fingerade och namnen på kommunerna presenteras inte eftersom det då vore möjligt att 

identifiera de anställda via arbetsroller och titlar. Medverkande har informerats om hur 

vi ämnar hantera deras uppgifter och har givit sitt samtycke.  

 

Då uppsatsen är klar kommer allt material förstöras och därför tillgodoses 

nyttjandekravet vilket innebär att uppgifterna som är insamlade om enskilda personer 

endast ska användas för forskningens ändamål. 

2.7 Kvalitet i uppsatsen 
Bryman & Bell (2015) hävdar att vid kvalitativ forskning bryts kvalitetsmåtten validitet 

och reliabilitet ner till intern reliabilitet och intern/extern validitet. Den interna 

reliabiliteten syftar till att forskargruppens medlemmar tillsammans ska komma överens 

om hur de ska tolka materialitet (ibid.). Intern validitet beskriver relationen mellan 
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observationerna och det teoretiska materialet som används, den interna validiteten 

tenderar till att bli en styrka i den kvalitativa forskningen eftersom där finns en närvaro 

och delaktighet vilken möjliggör att det går att säkerställa en hög grad av 

överrensstämmelse mellan använda begrepp och observationer som gjorts (ibid.). Det 

sista begreppet extern validitet behandlar i vilken grad resultaten av forskningen går att 

realisera. Här kan problem eller konflikter uppstå, eftersom kvalitativ forskning ofta 

grundar sig i fallstudier med begränsat urval (ibid.). Eftersom kunskapsanspråket i 

uppsatsen syftar till att skildra, förstå och finna mening i motsats till att finna en objektiv 

sanning uppfattas inte den externa validiteten utgöra något problem. 

 

Kvale & Brinkmann (2014) menar att kvaliteten på intervjuerna spelar avgörande roll för 

kvaliteten i analysen. Intervjuerna har genomförts metodiskt med en på förhand 

uppbyggd struktur och utvalda frågor som innan intervjutillfällena provats i 

testintervjuer för att säkerställa dess kvalitet i förhållande till vad som ämnades få ut. 

Dessutom har uppsatsskrivarna i kursen för examensarbetet övat intervjuteknik under 

ett seminaretillfälle för att kunna säkerställa förmågan i egenskap av att vara intervjuare. 

Med grund i ovanstående anser vi att intervjuerna håller tillfredsställande kvalitet och 

således möjliggör en god kvalitet även i analysen. 

2.7.1 Källkritik 

En av svagheterna i studien har identifierats vara intervjuerna med medarbetarna i 

kommunerna. Personerna som jobbar inom kommunen värnar om sin verksamhet och 

arbetsplats vilket betyder att det kan finnas risk att intervjuobjekten har positivt vinklad 

syn av kommunens förmåga och arbete. Det är alltså möjligt att den intervjuade försöker 

framställa både sig själv och kommunen ur en positiv synvinkel. Utifrån studiens syfte att 

få en förståelse av relationen i svenska kommuner anser vi det vara viktigt att intervjua 

personer inom kommunerna, eftersom det är deras subjektiva upplevelser vi ämnar tolka 

och förstå. Att vi från flera olika källor fick liknande information tyder på att det var en 

ärlig bild som framkom. Likaså att flera källor erkände misslyckanden och svaga punkter 

i verksamheten. 
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De teorier som används i uppsatsen är hämtade ur elektroniska databaser vilka är 

tillgängliga genom biblioteket vid Linköpings Universitet. Teorierna och modellerna är 

hämtade ur granskade tidskrifter och akademisk litteratur inom området. 

 

2.8 Genomförande av analys 
Analysen av intervjun har följt de fem steg som presenteras av Kvale &Brinkmann (2014) 

vilka beskriver att forskaren inledningsvis läser igenom den transkriberade intervjun för 

att få en känsla av helheten som sedan tematiseras för att slutligen knyta ihop de relevanta 

delarna i en beskrivande utsaga. Analysen av intervjuerna började därmed genom att vi 

transkriberade intervjuerna för att sedan tematisera dem och dela in materialet i olika 

kategorier utifrån de olika teman som visade sig vara återkommande i intervjuerna för 

att få en tydligare bild av relationen mellan målstyrning och resiliens. 

 

Eftersom studien baseras på ett hermeneutiskt perspektiv och en kvalitativ metod har 

tolkningen av analysarbetet i stora delar uttryckt sig genom den ständiga process som 

består i förståelsen mellan delarna och helheten av fenomenet och där intervjuerna 

inledningsvis tolkats i sin helhet delats upp i och med tematiseringen, för att sedan sättas 

ihop igen och utvidga förståelsen genom tillförseln av nya perspektiv och samband. 

Utifrån processen presenteras därefter forskarnas tolkning av materialets mening. 
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as 

3 Empiri 
Efter transkribering av intervjuerna märkte vi vissa teman som ständigt återkommande. 

Ämnena har blivit centrala för analysen av materialet och kommer nedan att presenteras 

i ordning efter intervjutyp, det vill säga först expertintervjuerna, följt av den större 

kommunen och slutligen den minde kommunen.   

I varje enskilt fall kommer materialet presenteras i en form av kronologisk process men 

innan dess presenteras ramverket som reglerar hela arbetet kommunerna genomför för 

att minska sårbarheten i verksamheten. När det är gjort kommer vi presentera de olika 

teman som tagits fram utifrån den ordning vi uppfattar att de bygger på varandra. 

Processen illustreras i figuren nedan.  

  

 

Figur 3. Mer ingående figur av indelningen i empirin 
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Processen blir således kronologisk där vi försöker återge empirin som en linjär process 

men det är komplicerat då vissa punkter sker växelvis. 

 

Med teoretiskt förarbete menas arbete som kan överföras till dokumentation, det vill säga 

arbete som går att anteckna och föra in i en pärm, vilket medarbetare sedan kan plocka 

fram vid behov. Vi har valt att lägga punkten motivation under rubriken teoretiskt 

förarbete trots att motivation inte kan sättas i någon pärm. Anledningen till att motivation 

placerats där är till största del för att intervjuobjekten ofta nämnde dokument som ett sätt 

att motivera medarbetare och politiker. Praktiskt arbete är arbete som inte kan att 

dokumenteras och arkiveras. Arbetet görs genom att öva eller hålla i utbildning. Temat 

under kris innehåller de förmågor som intervjuobjekten anser vara viktiga för att hantera 

just kris. 

 

Innan processen ska behandlas introduceras varje intervjuobjekt för att kunna sätta vad 

intervjuobjekten säger i en kontext senare i analysen. När det är gjort följer en kort 

presentation av som reglerar arbetet med resiliens och ramar i resterande empiridelar. 

Nedan introduceras respektive kommun kortfattat. 

3.1 Större kommun 
Den större kommunen i den här uppsatsen är en av de största kommunerna i Sverige. 

Storleken på kommunen gör det möjligt att, med hjälp av de statliga anslagen som baseras 

på storleken av kommunen, ha ett flertal personer anställda på heltid som enbart arbetar 

med säkerhets- och beredskapsfrågor. De större anslagen från staten är enligt 

intervjuobjektet i kommunen helt avgörande för att det ska vara möjligt att hantera 

arbetet i en så stor kommun där en kris kan drabba och involvera fler aktörer och 

personer. 

 

3.2 Minde kommun 
Den mindre kommunen är en liten kommun sett till antalet invånare. Det lilla antalet gör 

att kommunen har andra förutsättningar för att arbeta med sårbarhetsfrågor i 

förhållande till den större kommunen då anslagen delvis baseras på invånarantal. Som 

exempel är arbetet med frågorna som rör krisarbete och sårbarhet budgeterat för en 
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halvtidstjänst till en säkerhets- och beredskapssamordnare. Tjänsten har därför, 

åtminstone för tillfället vid intervjuerna, lagts på den nuvarande räddningschefen i 

kommunen. 

 

3.3 Intervjuobjekten 

3.3.1 Nordic Preparedness 

Vi träffade Camilla och Peter Palmér på Nordic Preparedness kontor i Helsingborg. 

Camilla berättade att hon tyckte ämnet uppsatsen berörde var både aktuellt och 

intressant. I sin roll som VD för konsultbolaget Nordic Preparedness har Camilla många 

sysslor och är inblandad i det mesta i företaget, som drivs av Camilla och hennes man 

Peter. Nordic Preparedness är ett kompetensutvecklingsbolag som arbetar med att stärka 

den inre förmågan för att hantera kriser hos kommuner. Arbetet tar sig bland annat 

uttryck genom utbildning, övning och strategisk projektledning inom krisberedskap. 

Camilla har tidigare arbetat inom kommuner som säkerhets- och beredskapssamordnare 

och säkerhetschef för att sedan ta en magisterexamen i strategisk kommunikation och 

fortsätta sin karriär som egenföretagare med Nordic Preparedness. Peter är delägare i 

Nordic Preparedness och har en bakgrund i blåljusens värld. Han har bland annat arbetat 

som ambulanssjukskötare, stationschef och driftchef och har därmed erfarenhet av 

politiskt styrda organisationer i olika nivåer, vilket gör att han kan se scenarion ur flera 

olika synvinklar. 

 

3.3.2 Brandchef Lars-Göran Uddholm 

Vi gavs möjlighet att få ett kortare möte med Lars-Göran Uddholm när han befann sig på 

Linköpings Universitet. Lars-Göran arbetar som brandchef vid Södertörns brand- och 

räddningsförbund. Han har stor erfarenhet av kriser och har bland annat varit 

Räddningsverkets (numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) insatschef 

vid räddningsarbetet under tsunamin i Thailand 2004 och också insatsledare vid den 

stora branden i Västmanland.  
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3.3.3 Säkerhetssamordnaren Karl  

Karl arbetar som säkerhetssamordnare hos mindre kommun och är den som har 

huvudansvar för krisberedskapsarbetet i kommunen. Karl är utbildad psykolog och har 

tidigare arbetat med med vård, behandling och utredning. Vad som fick Karl att in på 

spåret som säkerhetssamordnare var det tidigare strategiska arbetet han haft. Idag är 

Karl en del av säkerhetsavdelningen i kommunen med fem heltidsanställda omkring sig. 

De jobbar med hela organisationen, det vill säga alla verksamheter kommunen bedriver. 

 

3.3.4 F.d. beredskaps- och säkerhetssamordnare, numera pensionär Bo  

Bo är pensionär sedan ca 4 månader tillbaka. Han har tidigare arbetat heltid som 

säkerhets- och beredskapssamordnare för mindre kommun och grannkommunen under 9 

år. Bo inledde sin karriär inom det militära, för att sedan arbeta med civilt försvar hos 

Länsstyrelsen med Civilbefälhavaren, en myndighet som inte längre existerar. Därefter 

har Bo jobbat på Överstyrelsen för civil beredskap och krisberedskapsmyndigheten vilka är 

föregångarna till dagens Myndighet för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

 

3.3.5 Räddningschef & säkerhets- och beredskapssamordnare Patrik 

Patrik är från början räddningschef i mindre kommun men sedan Bos pension har han 

även fått ansvaret som säkerhets- och beredskapssamordnare i kommunen. Ansvaret 

delar han med en annan halvtidstjänst som ska hjälpa till med arbetet men Patrik har 

ansvaret det. Hur tjänsten ska organiseras är ännu inte helt klart men uppgifterna ligger 

tillsvidare hos Patrik.  

 

3.3.6 Förvaltningschef Sara 

Sara har tidigare arbetat som fritidspedagog, för att sedan vara chef, rektor, 

verksamhetschef och förvaltningschef. Samtliga tidigare tjänster har varit i 

grannkommunen. Sara hade själv barn i kommunen hon jobbade. Hon uppfattade det som 

ett problem och sökte sig till mindre kommun då tillfälle gavs. Idag pendlar Sara till sin 

tjänst som förvaltningschef för barn- och skola. I början av intervjun berättar Sara att hon 

inte har förberett något material men att hon ska svara på våra frågor i den mån hon kan. 
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3.3.7 Kommunchef Åsa 

Dessvärre hade vi inte möjlighet att genomföra en intervju på plats med Åsa, på grund av 

att hennes schema inte var förenligt med tiderna då vi kunde ta oss till mindre kommun. 

Vi fick därför genomföra intervjun via telefon. Åsa har arbetat i kommunen sedan 2015 

då hon tillträdde som kommunchef för mindre kommun efter att tidigare ha arbetat som 

chef för vård- och omsorgsförvaltningen i en annan kommun. I rollen som kommunchef 

ansvarar Åsa till stor del för hur styrningen av verksamheten ska se ut. 

 

3.4 Ramen för arbetet 

Som tidigare konstaterats regleras svenska kommuner av lagar och föreskrifter från 

statligt håll. Det återspeglas i organisationernas verksamhet. Direkt kopplat till 

kommuners krishantering står lagen om extraordinära händelser samt lagen om skydd 

mot olyckor.  

 

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

händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) utfärdades den första juni 2006 och syftar 

bland annat till att minska kommuners och landstings sårbarhet i verksamheten vid kriser 

i fredstid. Med lagen som berör kommunerna följer krav på att kommunerna ska redovisa 

risk- och sårbarhetsanalyser (MSB, 2015). Kravet gör endast gällande att kommunerna 

ska sammanställa en övergripande analys av tänkbara händelser som kan komma att hota 

verksamheten eller kommunerna i stort, samt hur kriserna skulle hanteras. Den aktuella 

lagen ställer även kommuner och landsting skyldiga att upprätta en krisledningsnämnd. 

Bland annat förändras befogenheterna för beslutsfattande i verksamheten i och med 

lagen och ordförande för krisledningsnämnden kan till exempel, vid tillfällen då akuta 

beslut måste fattas, själv besluta i frågan. Lagens åttonde paragraf slår fast att kommuner 

ska se till att verksamma inom organisationen har kunskap och kompetens nog att reda 

ut uppgifterna vid extraordinära händelser i fredstid genom att genomföra övningar och 

hålla i utbildningar. Staten ska enligt lagen betala ut ersättning och bistånd till 

kommunerna för att stävja arbetet. 
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Ytterligare en lag som behandlar svenska kommuners ansvar är Lag (2003:778) om skydd 

mot olyckor (LSO). Den slår fast att kommuner ska upprätta ett skydd mot olyckor och 

räddningsinsatser vid olycka eller övergripande fara för sådan. Lagen gör kommuner 

skyldiga att ha räddningstjänst med ett handlingsprogram som ska antas av 

kommunfullmäktige vid varje ny mandatperiod, samt förebyggande arbete för att 

förhindra olyckor. I de fall olyckor inträffar ändå ska kommunerna, i den mån det är 

möjligt, utvärdera hur räddningsinsatsen genomförts, olycksförloppet, samt redogöra för 

orsakerna till olyckan. Samverkan mellan kommuner för att uppfylla kraven nämns och 

hänvisas i ovan nämnda lag till Kommunallagen (1991:900). Lagen om skydd mot olyckor 

gör dessutom kommuner skyldiga att ha en räddningschef som ska se till att 

räddningstjänsten fungerar på tillfredsställande sätt. Figuren nedan visar hur 

organisationshierarkin ska se ut i kommuner. Krisledningsnämnden kan överta 

verksamheter vid tillfällen de finner det nödvändigt. Förvaltningarna själva ska så långt 

det är möjligt reda ut krisen själva.  Kommuners krisledningsgrupper/krisledningsstaber 

kan stötta, hjälpa till och aktiveras när organisationen känner att förvaltningarna inte 

räcker till. 

 

Figur 4. Krisledning beroende av grad av händelse 
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Camilla Palmér, vd på konsultbolaget inom krishantering Nordic Preparedness, menar att 

det i någon mening alltid funnits krisberedskapsplaner i kommuner men att det sedan 

drygt tio år tillbaka generellt är mer tillämpat och fokuserat i och med lagstiftningen som 

tillkom vid tidpunkten.  

 

I en intervju med säkerhetssamordnare Karl i Större kommun förklarar han att 

kommunen tidigare, för cirka tre år sedan, haft eftersatt verksamhet med risk- och 

sårbarhetsanalyserna. Han pekar på att analyserna var mycket översiktliga och lämnade 

mer att önska. Större kommun insåg fördelar med att kartlägga risker för både kommunen 

som helhet i att se övergripande risker och för att se specifika risker för de enskilda 

verksamheterna inom kommunen. Säkerhetssamordnaren Karl och kommunen är 

medvetna om lagen om extraordinära händelser och strävar efter att uppfylla kraven från 

lagen på ett fullgott sätt genom det nya tillvägagångssättet att använda risk- och 

sårbarhetsanalyserna som används idag. I senare delar kommer ytterligare empiri kring 

arbetet med RSA tillkomma. 

 

Den numera pensionerade säkerhets- och beredskapssamordnaren i mindre kommun Bo, 

menar att det inte gjorts några utvecklade risk- och sårbarhetsanalyser för de enskilda 

verksamheterna i kommunen utan snarare enbart riskanalyser, som han kallar det.  Bo 

beskriver riskanalyserna som att risker och åtgärder identifieras men att det utöver det 

arbetet inte görs några ingående analyser. Han framhåller att han tycker organisationen 

varit svag på att göra sådana analyser och hävdar att kommunen inte ens nått upp till 

hälften av analysernas potential. F.d. samordnare Bo menar vidare att övningar i olika 

former har skett årligen inom kommunen. Det kunde röra sig om alltifrån mindre och 

enklare diskussioner till storövningar men någon övning sker årligen. Förvaltningarna 

kunde övas separat men då krävdes resurskraft mindre kommun sällan hade. 

 

Den nuvarande räddningschefen tillika säkerhets- och beredskapssamordnare i mindre 

kommun Patrik, intygar i en intervju att säkerhetssamordnare Karls bild av arbetet med 
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övergripande kommunal riskanalys i kommunen fortfarande är aktuell. Risk- och 

sårbarhetsanalyserna är kopplade till både lagen om extraordinära händelser och lagen 

om skydd mot olyckor men är än idag enbart genomförda övergripande. Säkerhets- och 

beredskapssamordnare Patrik menar att den övergripande kommunala riskanalysen är 

skild från kommunens risk- och sårbarhetsanalys, som genomförs en gång per 

mandatperiod. Risk- och sårbarhetsanalysen är mer specifikt kopplad till lagen om 

extraordinära händelser (2006:544) än riskanalyserna och innefattar något mer specifikt 

innehåll, där han nämner brandskydd och säkerhetsskydd som exempel. Patrik bekräftar 

att mindre kommun är medvetet om de ovan nämnda lagarna som styr verksamheten och 

förklarar att de övningar som görs årligen är kopplade till de anslag staten betalar ut i 

syftet att minska sårbarheten och hänvisar till lagen om extraordinära händelser. Vidare 

utvecklar Patrik sin ståndpunkt med att mindre kommun lever upp till sitt ansvar med 

hjälp av den samverkan som finns i regionen, ett samarbete mellan mindre kommun och 

ett antal närliggande kommuner.  

 

Dessutom lyfter säkerhets- och beredskapssamordnare Patrik fram att principer används. 

Patrik menar att hela svenska krishanteringssystemet bygger på principer och att 

närhetsprincipen samt likhetsprincipen är exempel på sådana. Patrik utvecklar genom att 

förklara att de fundamentala principerna gör sig påminda i målsättning under kris. 

Säkerhets- och beredskapssamordnare Patrik tydliggör att en kris ska hanteras så nära 

krisområdet som möjligt och att personer som vanligtvis ansvarar för en syssla så långt 

det är möjligt även ska göra det i kristider för att hanteras likt ordinarie verksamhet, 

vilket bör synas i målsättningarna för kommunerna. 

 

Kommunerna är sammanfattningsvis reglerade enligt lag att arbeta med krisberedskap 

och minska sina sårbarheter, som en del av att vara mer resilient. En stor del av arbetet 

tycks ta sig uttryck genom att kommunerna genomför Risk- och sårbarhetsanalyser. 

 

Beroende på hur omfattande och allvarlig händelsen är aktiveras också olika 

krisledningsgrupper. Det kan vara på förvaltningsnivå eller så högt i hierarkin att 

politikerna går in och reglerar arbetet. Alldeles oavsett regleras också 
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krisledningsgruppen av närhets- och likhetsprinciperna som gäller inom kommunerna. 

De innebär att händelsen ska hanteras så nära den ordinarie verksamheten som möjligt 

och själva arbetet ska i den mån det är möjligt ske som de vanliga arbetsuppgifterna 

hanteras. Exempelvis ska kommunikationsansvarig i den ordinarie 

kommunverksamheten således vara ansvarig för sina uppgifter även under kris.  

 

3.5 Expertintervjuer 

3.5.1 Teoretiskt arbete 

Arbetet med resilienta förmågor i svenska kommuner regleras främst genom lagar, vilka 

angår krisberedskap och minskning av sårbarhet. Det är därför en politisk angelägenhet. 

Camilla Palmér är VD för Nordic Preparedness och menar att det är en betydande uppgift 

för tjänstemännen i kommunen att förklara och dokumentera underlag som underlättar 

för politikerna att förkovra sig i frågan de ska fatta beslut om. Det gäller att få politikerna 

i kommunen engagerade för att det ska gå att bedriva ett bra beredskapsarbete, menar 

Camilla Palmér.  

”Eisenhower sa ju i andra världskriget; ’plans are nothing, planning is everything.’. Det är 

en ganska bra beskrivning... För att helt plötsligt förbereda sig för någonting som man inte 

vet, det går ju inte. Alltså, du kan ju inte ställa ett mål på någonting du inte vet, och det är 

ju där dilemmat är. Det enda vi vet är att någonting kommer, och vi kommer inte att 

kunna veta vad det är för någonting. men vi kan hålla på att planera för en liknande 

händelse och ha typ-scenario och hoppas att det passar in. Då är det viktigare att ha 

tydlighet i roller…” - Peter Palmér 

 

Peter Palmér hävdar att förebyggande målsättning och arbete får handla om typscenarion 

eftersom det inte går att förutse exakt vad som kommer att ske, utan bara att något förr 

eller senare kommer hända.  Typscenarion kan fungera väl eftersom de under krisen kan 

hjälpa medarbetarna associera hur arbetet för liknande kriser som inträffat tidigare 

hanterades och då, åtminstone till viss grad, applicerbara vid den aktuella krisen. Peter 

Palmér fortsätter genom att påstå att viktiga egenskaper för målen är att de är ”agila” och 

flexibla samt hävdar att det är en konst att kunna göra målsättningar som är generella och 

kortfattade. Peter konkretiserar sitt påstående genom att förtydliga att människor sällan 
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blir klokare då något inträffat och det måste jobbas ifatt och att det därför hjälper om 

målen är satta redan på förhand. Därför menar Peter Palmér att det handlar om att ha 

målsättningar som är generiska och exemplifierar genom att påstå att det går att ha en 

målsättning för syra, inte specifika för saltsyra och salpetersyra. Målsättningarna ska 

helst täcka så mycket som möjligt och gärna klustra ihop ting som är lika för enkelhetens 

skull, hävdar han.  

 

3.5.2 Praktiskt arbete 

Camilla Palmér berättar att krishanteringsarbete behöver pågå kontinuerligt för att 

medarbetarna ska hålla sig uppdaterade och aktuella. Camilla identifierar ett av sätten att 

uppnå kontinuitet vara genom att öva och sätta mål för övningarna. Innan en storövning, 

vilken är omfattande och syftar till att öva stora delar av organisationen, ska genomföras 

kan med fördel delövningar som fokuserar på att öva enskilda insatser, exempelvis 

kommunikation eller stabsmetodik som används i storövningen, utföras. Camilla Palmér 

menar vidare att det genom att ha mindre övningar går att fokusera på enskilda förmågor 

och komplettera övningarna för förmågorna och insatserna med utbildningar och 

seminarieövningar, så fokus under storövningen kan riktas på att få ihop de olika delarna 

och öva helheten utan avbrott. Den övergripande storövningen kan dessutom fungera 

som ett övergripande mål i sig att nå med hjälp av delövningarna och hjälpa till att 

strukturera arbetet.  Ett exempel på hur det skulle kunna fungera beskriver Camilla 

Palmér som att planera att en storövning ska äga rum om två år. Till dess ska den aktuella 

organisationen klara specifika förmågor genom delövningar, seminarier och 

diskussioner. Förmågorna skapar förutom möjligheterna att skapa insatser, emellanåt 

även bidra med mervärden i organisationen och skapa förutsättningar för samverkan. Att 

öva de enskilda förmågorna jämför Camilla Palmér med löpträning. Då en löpare önskar 

bli riktigt bra räcker det inte enbart att gå ut och springa. Löparen måste också öva 

enskilda muskelgrupper genom exempelvis utfallssteg för att nå det större målet att bli 

en duktig löpare, menar hon. 

 

Camilla Palmér uppger att hon hållit många övningar i sin karriär och nämner otydliga 

roller där personer inte vet vad de ska göra som en frekvent förekommande punkt som de 
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ofta följer upp efter övningar. För att tydliggöra hur rollerna och ansvaren bör se ut i den 

tränade organisationen vid krissituationer brukar Camilla Palmér tillämpa en 

utvecklingsfas som sträcker sig över ett år. Utvecklingsfasen är uppdelad i tre delar, där 

avsikten med det första steget är just att klargöra hur medarbetare ska uppträda vid kris. 

Därför kartläggs med hjälp av två övningar samt två utbildningar vilka roller och ansvar 

som finns i den tränade organisationen under de fyra första månaderna, samt vilka 

medarbetare som ska sättas i dem identifierade rollerna. 

 

När den inledande fasens två övningar och två utbildningar är genomförda och 

medarbetarna känner till sina uppgifter kan organisationen i träning påbörja den andra 

fasen, i vilken tre övningar och en utbildning hålls i syfte att upprätta och utveckla 

organisationens checklistor, riktlinjer och funktioner i kris. Målen i det förebyggande 

arbetet kan, fortsätter Camilla Palmér, betraktas som att organisationen klarar av att 

fullfölja övningarna och utbildningarna för att då kunna bedömas ha minskat sin 

sårbarhet. 

 

3.5.3 Under krisen 

Camilla Palmér berättar att en väloljad stab, som fungerar bra ihop och tillsammans 

skapar en trygghet är en stab som hanterar krisartade situationer väl och effektivt. Då kan 

konsekvenserna ur ett längre perspektiv också reduceras, fortsätter hon. Camilla Palmér 

hävdar att det bakomliggande syftet med att personerna i organisationen ska känna till 

varandras roller är för att känna trygghet i varandras arbetssätt då en krissituation 

plötsligt uppstår och det är det som ska motivera övningar och klargöranden i vilka roller 

som ska tas. Hon menar vidare att uppstartstiden för att påbörja krishanteringsarbetet är 

kritiskt för att kunna komma ur en kris så snabbt som möjligt och återgå till ordinarie 

verksamhet. Uppstartstiden kan förkortas när personerna som ska arbeta för att lösa 

krisen känner igen en kritisk situation och därmed känner till sin uppgift och hur de ska 

gå tillväga för att genomföra den.  

 

Räddningschefen Lars-Göran Uddholm förklarar att målsättningsprocessen vid kriser 

eller olyckor skiljer sig något mot den i vanlig verksamhet. Uddholm berättar att mål 
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används som styrmedel vid de kriser han medverkat i, men att det krävs att alla aktörer 

har samma mål och uppfattningar om vad som är målet. Den viktigaste komponenten vid 

arbetet under rådande kris menar Uddholm därför är samverkan mellan deltagande 

aktörer.  Målsättningsprocessen börjar av den orsaken någonstans i att aktörerna har 

samma gemensamma mål för att lösa krisen. Därifrån delas delmål upp utifrån aktörernas 

respektive uppgift och syfte att arbeta efter. 

 

3.6 Större kommun 

3.6.1 Teoretiskt arbete 

Säkerhetssamordnare Karl i Större kommun förklarar att risk- och sårbarhetsanalyser 

(RSA) är en del i krisberedskapsarbetet i kommunen. Säkerhetssamordnare Karl menar 

att kommunen fram till för ungefär tre år sedan haft eftersatt verksamhet med risk- och 

sårbarhetsanalyserna. Han påpekar att analyserna var mycket översiktliga och lämnade 

mer att önska. Större kommun insåg fördelar med att kartlägga risker för både kommunen 

som helhet genom att identifiera övergripande risker samt för de enskilda 

verksamheterna inom kommunen där mer specifika risker kan urskiljas och åtgärdas. 

Såväl säkerhetssamordnare Karl som kommunen som helhet är medvetna om lagen om 

extraordinära händelser och strävar efter att uppfylla kraven från lagen på ett fullgott sätt 

genom det nya tillvägagångssättet risk- och sårbarhetsanalyserna används på idag. Hela 

systemet med risk- och sårbarhetsanalyser köptes in genom upphandling från en privat 

aktör i samband med omställningen för några år sedan, förklarar Säkerhetssamordnare 

Karl. 

 

Större kommun har gått från att endast ha en övergripande RSA till att de senaste åren ha 

genomfört ett 30-tal sådana analyser. Risk- och sårbarhetsanalyserna har först nu börjat 

genomföras på verksamhetsnivå och på sikt är tanken att det ska göras för alla 

verksamhetsgrenar i organisationen. För att det ska kunna genomföras menar 

säkerhetssamordnare Karl att det under arbetsplatsträffar får ta tjugo minuter att gå 

igenom en risk och lägga in i systemet. På det viset erhålls ett kontinuerligt flöde av 

material som går att arbeta med, planera åtgärder utefter och sätta mål för. Det 

kontinuerliga flödet av RSA på verksamhetsnivå gör att den övergripande RSA blir av 
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bättre kvalitet, menar Karl. I systemet kan kommunen se åtgärder som gäller för samtliga 

förvaltningar och verksamhetsgrenar och därmed finna de allvarligaste riskerna och 

bristerna i kommunens verksamheter. Karl betonar att RSA underlättar arbetet med att 

minska sårbarheten och att höja ”kriskompetensen” i Större kommun men att de måste 

lyckas koppla ihop det med omvärlden. Han menar att de ibland har svårt att ta in och 

behandla risker från andra platser än i egna kommunen. Exempel på ett sådant skulle 

kunna vara terrorhot. 

 

 I Större kommun fungerar numera RSA som underlag för hur organisationen ska styras 

och det är delvis genom analyserna grunden för mål- och budgetarbetet för 

verksamheterna formuleras. I kommunens RSA läggs stor vikt på åtgärdslistan, det vill 

säga hur kommunen kan säkra upp, åtgärda eller hantera de risker som finns. 

Säkerhetssamordnare Karl vidareutvecklar sin utläggning av risk- och 

sårbarhetsanalyserna genom att förklara att de fungerar som redskap för att klarlägga 

kostnader - dels vad en åtgärd kostar att implementera men också alternativkostnaden 

för vad en kris kostar om kommunen inte gör något åt saken alls. Han konkretiserar 

påståendet med ett exempel som rör vattenförsörjningen i kommunen. Att förstärka 

befintliga, eller bygga nya anläggningar skulle kunna kosta uppåt hundra miljoner kronor. 

Det får bli en politisk fråga att besluta om och tar flera år att göra till verklighet från 

tillfället problemet identifierats. Alternativkostnaden för kommunen i det fall 

vattenförsörjningen försvinner är beloppet på mellan 1,3 och 1,4 miljoner det skulle kosta 

per dygn att fördela vattenreserver, menar säkerhetssamordnare Karl. 

 

Karl benämner kommuners generella målsättningar som fluffiga och beskriver dem som 

vaga. Ett exempel på mål i kommuners mål- och budgetdokument anser 

säkerhetssamordnare Karl kunna vara Vi ska öka tryggheten för medborgare i Större 

kommun. Han klargör att det är ofta är svårt att behandla den tryggheten genom att belysa 

att det i kommunen finns en fabrik som hanterar kemikalier. Då och då behövs kemikalier 

transporteras till och från fabriken. I det fall transporten skulle råka ut för en olycka hade 

konsekvenserna blivit förödande, även långt utanför kommunens gränser. Det säkraste 

vore i det perspektivet sannolikt att inte låta transporten gå alls - men transporterna är 
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en förutsättning för fabriken och därför något kommunen måste ha i beaktning, förklarar 

säkerhetssamordnare Karl. Han poängterar att målsättningsprocessen för kommunens 

mål- och budgetdokument och målsättning i krishantering står skilda från varandra. 

Säkerhetssamordnare Karl förklarar att mål inte kan sättas specifikt inför kriser, utan 

snarare övergripande. 

 

3.6.2 Praktiskt arbete 

Säkerhetssamordnare Karl i större kommun förklarar att det praktiska arbetet i 

kommunen med övningar och utbildningar har trappats upp avsevärt i samband med det 

utvecklade systemet för risk- och sårbarhetsanalyser. I risk- och sårbarhetsanalyserna 

har kommunen lagt in en utbildningsdel som komplement och åtgärd. En del av 

utbildningen består av övning. Det innebär att kommunen utbildar och övar medarbetare 

i krisledningsmetodik kontinuerligt, fortsätter Karl. Metodiken som övas används bland 

annat för att kunna tolka den övergripande krisplanen som reducerats från 80 till 8 sidor 

och därmed förlorat en del mer specifik metodik för krishantering, förklarar Karl. Vidare 

menar Karl att anledningen till att de har reducerat planen är att den önskas vara 

användbar vid kris och att den då inte bör omfatta 80 sidor, men det kräver att personalen 

känner till krisledningsmetodik på förhand.  

 

Krisledningsmetodik, förklarar Karl, är hela processen från dess att krisen bryter ut till 

läget återgått till det normala igen. Övningar som berör krisledningsmetodiken kan till 

exempel bestå av att reda ut hur en krisledning börjar, vilka steg som kommer därefter 

och punkter som kan vara bra att ha i åtanke under processens gång. För att precisera sig 

målar säkerhetssamordnare Karl upp ett exempel av vad en utbildning kan innehålla:  

 

”Hur går man från akut läge till krisledning? Väldigt många fastnar i det akuta läget så 

kommer man aldrig vidare. Det vill säga, man måste sätta upp några slags mål. Målen måste 

ju vara av karaktären ’Hur kommer vi tillbaka till ordinarie arbete?’… Och då behöver man 

göra målen och så behöver man göra en plan som innehåller ett antal aktiviteter och 

ansvariga för aktiviteter för att nå dessa mål” – Säkerhetssamordnare Karl  
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Säkerhetssamordnare Karl hävdar dessutom att det är viktigt att genomföra övningar 

eftersom det egentligen är det enda tillfället dem kan lära sig om det, annat än vid den 

akuta krisen. I en riktig krissituation finns inte möjligheten att backa och titta vad som 

gått snett och handlingarna kan få enorma konsekvenser. Därför är det viktigt att öva 

organisationen så den kan hitta sina brister och lära sig av dem. 

 

Rent praktiskt kan arbetsplatsträffar ute i verksamheterna fungera som tillfällen att 

genomföra mindre övningar, fortsätter säkerhetssamordnare Karl. Det kan exempelvis 

vara på förskolor eller skolor. Eftersom mötena redan har en tydlig struktur med agendor 

eller dagordningar uppmanas ansvariga i verksamheten lyfta in mindre scenarion att gå 

igenom och öva och därigenom avsätta tid för att det faktiskt genomförs.  

 

3.6.3 Under krisen 

I kris är det övergripande målet att komma tillbaka till ordinarie verksamhet igen, menar 

säkerhetssamordnare Karl. Han exemplifierar att ett delmål i kris skulle kunna vara: få så 

lite skador som möjligt i kommunen av krisen och framhåller tillfälliga förändringar i 

ordinarie verksamhet som exempel för att nå målet. Det skulle till exempel kunna vara att 

temporärt stänga av en bro för motortrafik och dirigera om trafik för att mer effektivt 

behandla krisen på bron. Åtgärder kan i sådana fall betraktas som delmål i sig, menar Karl. 

Han vidareutvecklar bilden av hur mål under kris kan se ut, genom att berätta om hur 

arbetet såg ut vid en olycka i kommunen sommaren 2016. Karl förklarar hur en anpassad 

krisledning tog form och styrdes av något han kallar ”Krishanteringsrådet”. I rådet deltog 

ett flertal handplockade aktörer från bl.a. kommunens säkerhetsavdelning, Trafikverket 

och Polisen som arbetade efter delmål som anpassades för aktörernas individuella syfte 

och uppgift. 

 

Kommunens mål som återges i mål- och budgetdokumenten och bryts ned av 

verksamhetsdelarna till verksamhetsmål påverkas inte i sig av krisen. 
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3.7 Mindre Kommun 

3.7.1 Teoretiskt arbete 

Bo, den pensionerade säkerhets- och beredskapssamordnaren i mindre kommun, 

framhäver att mål för kriser inte kan sättas på förhand. Han menar att det är krisen som 

skapar målen när de inträffar.  

 

Den nuvarande räddningschefen och säkerhets- samt beredskapssamordnaren i mindre 

kommun, Patriks, åsikt stämmer överens med säkerhetssamordnare Karls bild av 

målsättningen för verksamheten. Liksom säkerhetssamordnare Karl menar säkerhets- 

och beredskapssamordnare Patrik att mål inför kriser inte formuleras på förhand, annat 

än övergripande. Säkerhets- och beredskapssamordnare Patrik förklarar att om det skulle 

gå att sätta sådana mål skulle inte kriser uppstå överhuvudtaget. Dessutom lyfter han 

fram att principer används istället och jämför principerna med mål. Säkerhets- och 

beredskapssamordnare Patrik menar att hela det svenska krishanteringssystemet bygger 

på principer och att närhetsprincipen samt likhetsprincipen är exempel på sådana.  

 

Patrik fortsätter genom att förklara att det är viktigt med utbildningar för att på ett 

pedagogiskt vis kunna förklara för medarbetare att det är angeläget med 

krisförberedande arbete. Görs det inte på rätt sätt kan, enligt Patrik, personen som 

försöker förmedla budskapet bli betraktad som någon som enbart söker uppmärksamhet 

och pratar nonsens.  

 

Säkerhets- och beredskapssamordnare Patrik menar att det ofta handlar om att försöka 

nå acceptans inom organisationen eftersom det är viktigt att arbeta med frågorna som rör 

ämnet. Han hävdar att det kan vara svårt i sin roll, eftersom han kan uppleva sig vara 

någon som höjer rösten och varnar för fara, trots att det visar sig vara falskt alarm och att 

det därför kan urvattna förtroendet för honom samt frågorna i sig. Patrik fortsätter genom 

att förklara att förståelse för krishantering i en organisation är centralt och uttycker sig 

på följande vis: 
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”Att få en förståelse för att bara för att man är säkerhetsmedveten och krismedveten är 

man ingen prepper-stolle som lagrar ammunition och konserver i källaren för att klara 

zombie-apokalypsen”. Säkerhets- och beredskapssamordnare Patrik 

 

För att lyckas få mentaliteten accepterad menar Patrik att pedagogiken är en vital del. Det 

fungerar inte att bara skrika på folk att de ska göra något - det måste underbyggas och 

förklaras varför, menar han.  

 

Patrik upplever ledningens goda samarbetsförmåga vara den främsta anledningen att 

mindre kommun har god förmåga att hantera kriser. Han utvecklar sin upplevelse genom 

att förklara det är en samling människor som fungerar bra ihop och att allas åsikter 

respekteras, vilket gör att deltagarna vågar säga vad de tycker. Vidare menar Patrik att 

kontaktvägarna till politiken är väldigt korta och att täta samtal mellan kommunchefen 

och kommunalråden äger rum. Han fortsätter berättelsen med att även att de politiska 

grupperna i kommunen är relativt små och de av den anledningen känner varandra väl 

tack vare kontinuerliga övningar, vilket underlättar och gör att samarbetet fungerar 

smidigt.  

 

Patrik hävdar dessutom att det är viktigt att få stöttning centralt från myndigheter som 

till exempel MSB för att kunna visa för medarbetarna i organisationen att 

beredskapsfrågor är en angelägenhet från centralt håll. Han påstår att MSB blivit bättre 

på det och att ansvaret nu flyttas till kommunerna för att lyckas förmedla och hantera 

materialet som erhålls av myndigheten. Samtidigt menar säkerhets- och 

beredskapssamordnare Patrik att samhället, i takt med MSB:s förbättring, också har 

större acceptans idag och det generellt är mycket mer accepterat att tänka i sådana här 

termer. Han tycker sig bli tagen på större allvar idag än tidigare när han lyfter ämnet 

krisförberedelse för diskussion.  

 

Patrik betraktar frågan kring hur informationen ska förmedlas till hela organisationen 

som att det bör vara genomsyrat av många verksamma. Ansvaret bör inte läggas på någon 
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enskild individ, även om han menar att han själv har stor del i den rollen. Att 

medvetenheten kring det förberedande krisarbetet genomsyras i organisationen behöver 

däremot inte nödvändigtvis innebära någon slags företagskultur, enligt honom. Patrik 

påstår att medvetenhet kring säkerhetsåtgärder och ett system för frågor som berör 

ämnet är nödvändigheter för att det ska kunna betraktas som en företagskultur, vilket är 

något att sträva efter. Det är först när eftertanke kring frågorna som berör 

förberedelsearbetet sker naturligt hos medarbetare inom organisationen det kan talas om 

företagskultur, förklarar Patrik. Säkerhets- och beredskapssamordnare Patrik avslutar 

sina uppfattningar om det teoretiska arbetet i mindre kommun med att betona hur viktigt 

han anser det vara att skapa en naturlig medvetenhet, vilken kontinuerligt bearbetas. 

 

Sara, förvaltningschef för barn och skola i mindre kommun, menar att samtal och 

diskussion vid arbetsplatsträffar är viktigt. Hon anser att mindre kommun är bra på att 

erbjuda sina chefer utbildning samt att fler utbildningar erbjuds om så upplevs 

nödvändigt. Det är en av anledningarna till hennes uppfattning av att mindre kommun står 

relativt väl rustade för en eventuell kommande kris. Förvaltningschefen Sara betonar 

emellertid att det aldrig säkert går att veta hur väl det fungerar vid en faktisk krissituation, 

förberedande övningar och god informationsförmedling till trots. Hon förklarar att hon är 

ytterst ansvarig för uppdraget men ingår i ett team, i vilket hon får stöd att utföra sina 

uppgifter för förberedande krishantering. Ett exempel på sådan uppgift kan vara att 

utforma planer för hur hot och våld ska bemötas. 

 

Förvaltningschefen Sara fortsätter genom att förklara att en stor del av krisberedskapen 

handlar om att motivera sina medarbetare och visa att det är tid värd att lägga på arbetet 

att vara väl förberedd på kriser. För att övertyga personalen hon ansvarar för om vikten 

av det arbetet, menar Sara att det är betydande att hon lägger tid på arbetet för att föregå 

med gott exempel och därmed tydliggöra allvaret i uppgifterna. Det blir en styrningsfråga, 

menar Sara, eftersom kommunledningsgruppen bör visa att arbetet är viktigt och 

uppskattat. Att diskutera krishantering och beredskap med enhetscheferna tror hon är 

betydelsefullt.  
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Kommunchefen Åsa i mindre kommun menar, likt säkerhetssamordnare Karl och 

säkerhets- och beredskapssamordnare Patrik, att målsättningen i kommuner bör vara 

övergripande för att kunna efterlevas. Hon vidareutvecklar påståendet med att mål inte 

kan förbises.  

 

Kommunchefen Åsa menar vidare att det är viktigt att utbilda medarbetarna i 

organisationen om krishantering och för att göra det krävs utbildningar på flera olika 

nivåer. Hon betonar vikten av att implementera krismedvetenhet i organisationen och att 

det är centralt att fånga upp alla typer av inlärning för att få medarbetarna att engagera 

sig genom utbildande och pedagogik. Vidare framhåller Åsa vikten av att agera som ett 

gott föredöme inför de anställda, vilket innebär att hon bör visa att hon som högst 

ansvarig finner arbetet med att förhindra och ställa organisationen redo inför kriser 

betydelsefullt. På så vis accentuerar hon för sina medarbetare att det är en viktig del i den 

löpande verksamheten.  

 

Att utsättas för en kris kan påverka den drabbade organisationen som helhet våldsamt, 

men också den enskilde individen i den, fortsätter Åsa. Vetskapen om dels sin egna roll, 

tillsammans med medarbetarnas kännedom om hur de ska agera vid eventuell 

krissituation gör att kommunchefen Åsa idag känner sig trygg i sin kommun. Hennes 

uppfattning är att medarbetarna också upplever det så. Förvissningen om att 

organisationen vet hur den bör uppträda vid akuta situationer är inget som kommit gratis, 

menar Åsa. Att diskutera området och genomföra övningar som utvecklar medarbetarnas 

kriskompetens minskar kommunens sårbarhet och gör att hon kan känna trygghet i att 

kommunen har relativt god krisberedskap. 

 

Kommunchefen Åsa identifierar övningar som en av del i att stärka förmågan att hantera 

kriser, men poängterar att övningarna är verkningslösa i de fall de inte utvärderas och 

analyseras samt att kommunen utbildar såväl före som efter kriser. Kommunen bör 

dessutom utbilda deltagare i övningarna om vad som gör övningen relevant, varför 

organisationen har mål för arbetet och varför organisationen arbetar sättet som görs. För 
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att lyckas med det menar kommunchefen Åsa att det är viktigt att i utbildningarna 

kommunicera på pedagogiskt vis. 

 

Motivation inom organisationen är en vital faktor för att få igång arbetet med 

krishantering, menar kommunchefen Åsa. Hon betonar dock att så är fallet i de flesta 

implementeringar som görs inom verksamheten; att medarbetarna är motiverade att 

arbeta efter ett gemensamt mål. Åsa framhäver att möten och träffar där medarbetare kan 

diskutera kriser och hanteringen samt beredskapen av dem gynnar motivationen.  

 

3.7.2 Praktiskt arbete 

Den f.d. säkerhets- och beredskapssamordnare i mindre kommun, f.d. samordnare Bo 

förklarar att det på hans tid genomfördes övergripande risk- och sårbarhetsanalyser som 

praktiska insatser i krishanteringsarbetet. De formades genom att fråga framförallt 

politiker om vad som uppfattades vara skyddsvärt i kommunen samt vad som kunde 

tänkas störa eller hota det. Svaren, som kunde bli många och generella, koncentrerades 

ned till en övergripande RSA. Bo menar att det hade varit en bra idé att genomföra risk- 

och sårbarhetsanalyser hela vägen ut på verksamhetsnivå i kommunen för erhålla mer 

kontinuerligt arbete än det som sker en gång om året med den övergripande RSA.  

 

Bo delger att övningar som syftar till att stärka kommunens krishanteringsförmåga 

utvecklats sedan början av 90-talet. Då, menar Bo, övades bomb- och granatangrepp 

medan övningar på senare tid mer har kommit att simulera scenarion som till exempel 

översvämningar, elbortfall, flygplan som störtar och bussolyckor. Bo förklarar vidare att 

då övningar ägt rum i mindre kommun har någon annan med kompetens inom att planera 

krisförberedande övningar administrerat dem, just för att han själv ska kunna övas. F.d. 

samordnare Bo finner det viktigt att någon annan skulle hålla i övningarna han 

medverkade i med tanke på att även den som bör kunna ämnet måste testas och övas upp. 

Vid övningar försökte Bo engagera hela krisledningsgruppen i syfte att deltagarna skulle 

få en trygghet i vilka roller de skulle inta. Det upplevde han vara betydande.  Bo påpekar 

att större kommuner ofta har större resurser och att det därför är vanligare att de tar in 

konsulter som tillhandahåller hela övningsprocesser, det vill säga från planering till 
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efterföljande analysarbete vid genomförd övning. Han avslutar sina erfarenheter kring 

det praktiska arbetet angående krishantering inom kommuner med att förklara att det 

kan vara svårt i en kommun som mindre kommun, vilka bara får bidrag för en 

halvtidstjänst, att ta in sådana konsulter och övningar. 

 

Säkerhets- och beredskapssamordnare Patrik i mindre kommun och menar att för att få ut 

så mycket som möjligt ur en övning ur ett kostnads/nytta-perspektiv övar mindre 

kommun främst krisledningsstaben eftersom det är dyrt att öva hela organisationen ner 

på medarbetarnivå i förvaltningarna. Vidare menar Patrik att det ligger en risk i att 

genomföra större övningar än så i bemärkelsen att det blir alltför mycket väntan för 

deltagarna med tanke på komplexiteten det stora antalet övande medför. Därför menar 

han att det ger mest att öva de två översta skikten i organisationen. Samtidigt påpekar 

Patrik att det inte är kostnaden som begränsar utan snarare kostnaden i förhållande till 

nyttan. Marginalnyttan av fler deltagare inbladade i krishanteringsövningar motsvarar 

sällan kostnaden det medför. Att ha övningar för nyckelpersonerna i organisationen en 

eller fler gånger årligen gör att personerna lär känna varandra bättre och det bygger en 

trygghet för att hantera kriser, påpekar Patrik. 

 

Han upplever inte att hans roll som både räddningstjänstchef samt säkerhets- och 

beredskapssamordnare idag fungerar felfritt. Det är för många uppgifter att ansvara för, 

även om han får hjälp av en halvtidsanställd kollega. Hans roll förväntas dessutom 

belastas ytterligare, då frågor och uppgifter som rör civilt försvar antas komma få större 

utrymme i kommuner. Säkerhets- och beredskapssamordnare Patrik befarar dessutom 

att säkerhetsskyddet kommer ta större plats och öka arbetsbelastningen än mer. 

 

Förvaltningschefen Sara är medveten om den övergripande RSA eftersom hon lämnar in 

material till den emellanåt men känner sig inte särskilt delaktig i den. Sara utvecklar sin 

inställning med att hon får större ansvar när det kommer till de krisplaner som tas fram 

som gäller hennes verksamhet. Hon betonar att hon naturligtvis tar del av andra 

verksamheters krisplaner och att det i kommunen råder ett jämförelsevis öppet klimat 

där de anställda kommunicerar med varandra över verksamhetsgrenarna och på det viset 
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även tar del av risker och kriser som andra identifierat för att se om de gäller även för den 

egna verksamheten. Sara förklarar att för att styra sin verksamhet att faktiskt genomföra 

arbetet med krishanteringsplaner förmedlar hon ett årshjul varje år. Syftet med årshjulet 

är att underlätta för enhetscheferna i organisationshierarkin att ta sig tid att genomföra 

sina uppgifter samt göra arbetet mer kontinuerligt. Sara vidareutvecklar genom att 

förklara att det inte finns något krav på att följa hennes årshjul men att de flesta 

enhetscheferna gör det ändå. Det är ett uppskattat inslag att ha en konkret tidsplan att 

arbeta efter, även om det snarare kan betraktas som en riktlinje. Det leder också till att 

enhetschefernas arbete revideras oftare för att på så sätt lära sig mer, menar 

förvaltningschefen Sara och fortsätter genom att beskriva krisplanen:   

”Man kan inte bara skriva en plan och sätta den i en pärm. Man måste ta fram den, man 

måste läsa den och man måste diskutera den med sina närmsta kollegor och prata om vad 

betyder det här för mig” – Förvaltningschefen Sara 

 

Förvaltningschefen Sara menar att hennes årshjul underlättar diskussionen och 

aktualiserar ämnet i organisationen.  

 

En viktig egenskap som gör organisationer skickliga på att hantera kriser upplever 

förvaltningschefen Sara vara snabbt beslutsfattande. Hon menar att egenskapen kan 

upprättas och upprätthållas genom övningar som stimulerar just 

beslutsfattandeförmågan. Sara motiverar vikten av övning med att det går att reflektera 

och analysera övningar på annat sätt än under en kris.  

 

Bristande erfarenhet identifierar förvaltningschefen Sara vara något organisationer 

fruktar. Den bristande rutinen försvårar enligt henne beslutsfattandeförmågan hos 

medarbetarna. För att öka erfarenheten i organisationen menar Sara att övningar är 

nödvändiga. Övningarna är, trots att de inte är på riktigt, erfarenhetsgivande och 

deltagare kan åtminstone föreställa sig hur de ska agera vid skarpt läge. Sara fortsätter 

sitt resonemang med att påstå att övningar dessutom skapar mervärden i kommunen. 

Deltagande medarbetare kan nå större sammanhållning och öva vilka roller, ansvar och 
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beslutsfattande de bör inta även utan kris. Dessutom kan övningarna bidra till att öka 

medvetenheten kring vikten av krisförberedande arbete överlag och på så vis också skapa 

diskussion om ämnet bland medarbetarna. Tidigare har övningarna nästan uteslutande 

legat på förvaltningsnivå men om organisationen vill nå ännu mer givande simuleringar 

tror Sara att det vore fördelaktigt att även engagera förskolor eller grundskolor. Att lyckas 

få med sådana verksamheter i övningar skulle vara nyttigt, påpekar hon.  

 

Åsa, kommunchefen i mindre kommun, menar att det inte hjälper att enbart upprätta 

planer och dokument i det krisförberedande arbetet utan att personalen också måste 

reflektera och begrunda vad det innebär i praktiken. Vidare utvecklar Åsa att det 

krisförberedande arbetet måste ske kontinuerligt och med frekventa uppdateringar på 

grund av den stora personalomsättningen i kommunen. 

 

Åsa lyfter likt tidigare intervjuade personer fram övningar som stimulerar 

krishanteringsförmågan som en lämplig metod att förbättra det proaktiva arbetet i 

mindre kommun. Hon menar att övningarna främst leds av Länsstyrelsen och att det inom 

kommunen är beredskaps- och säkerhetssamordnaren som arbetar aktivt med sakfrågan. 

Åsa betonar att övningar som görs i syfte att stärka den krishanterande förmågan i 

kommunen är det klart viktigaste verktyget att göra organisationen redo för att hantera 

skarpt läge. Hon är övertygad om att det är viktigt att organisationen analyserar och 

reflekterar en övning för att dra lärdomar av den och därigenom förbättras. Dessutom 

accentuerar Åsa vikten av att det i skarpt läge inte finns utrymme för större misstag med 

tanke på konsekvenserna de kan medföra och påpekar att övning ger färdighet. Hon 

avslutar sitt resonemang om förberedande krishanteringsarbete med att lyfta fram att 

hon anser att samtal och diskussion om det aktuella ämnet kan bidra till trygghet och 

acceptans inom organisationen och ser ingen baksida med det. Hon utvecklar sin 

upplevelse av möten och samtalsgrupper med att dem ofta uppstår ad-hoc men antyder 

samtidigt att det kan finnas fördelar i att ha mer strukturerade möten, i vilka det ofta 

dokumenteras och hanteras mer noggrant. 
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3.7.3 Under krisen 

Vid situationer som innebar kris under f.d. samordnare Bos tid som säkerhet- och 

beredskapssamordnare i mindre kommun bröts krisarbetet ned i delmål för att nå det 

övergripande målet: att ta sig ur det akuta krisläget. Det övergripande målet och arbetet 

hävdar Bo kallas för ”beslut i stort” och användes åtminstone då inom såväl det militära 

som inom räddningstjänsten. Under Bos tid vid tjänsten arbetade organisationen i ett 

inledande skede med hjälp av whiteboards för att måla upp hur situationen såg ut och hur 

organisationen skulle arbeta. Bo understryker att krisen skapar målen i arbetet för hur 

organisationen ska ta sig ur den men förklarar att processen med att bryta ned 

informationen i delmål formulerade för att uppnå arbetslagets övergripande mål 

användes under hans tid i tjänst i mindre kommun. 

 

Den nuvarande räddningschefen och säkerhetssamordnaren i mindre kommun, Patrik, 

förklarar att en grupp kallad Krisledningsgruppen finns tillgänglig i kommunen. Gruppen 

leder arbetet vid kris och beslutar tillsammans hur krisen ska bearbetas. Högst ansvarig 

för besluten i krisledningsgruppen står kommunchefen. Han berättar vidare om att 

kommunledningsgruppen, vilken ofta blir densamma som krisledningsgruppen, träffas 

regelbundet veckovis och att sättet de arbetar på ska vara likartad även vid en kris. 

Beroende på scenario är olika personer olika drivande och ansvariga. Gruppen fattar 

beslut tillsammans och om meningsskiljaktigheter skulle uppstå har kommunchefen en 

avgörande röst. Patrik fortsätter sin förklaring av krisledningsgruppen genom att berätta 

att gruppen också är mer flexibel än kommunledningsgruppen som träffas varje vecka. I 

en krisledningsgrupp tas i första hand endast berörda parter in. Verksamheter som inte 

berörs ingår inte, utan deras verksamhetschefer fortsätter med ordinarie uppgifter. 

 

Patriks tidigare resonemang om att principer som närhetsprincipen och likhetsprincipen 

är fundamentala för svenskt krishanteringssystem gör sig påminda även då det gäller 

målsättning under kris. Patrik tydliggör att principerna är bra då kriser bör hanteras så 

nära krisområdet som möjligt och att personer som vanligtvis ansvarar för en uppgift i 

den mån det är möjligt även ska göra det vid kris för att den personen sannolikt också har 

störst kännedom kring hur situationen bör skötas.  
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För att fatta underbyggda och korrekta beslut vid skarpt läge betonar Patrik vikten av att 

personalen i organisationen på förhand känner till vad som förväntas utav dem. Vidare 

menar han, likt Camilla Palmér i expertintervjun, att den förmågan att fatta korrekta 

beslut vid skarpt läge har direkt anknytning till uppstartstiden och effektiviteten vid 

krisarbete. Om de inblandade vet deras uppgifter och hur de ska ta sig an problemet kan 

arbetet påbörjas fortare, utan att eventuella frågor om vem som ska göra vad behöver 

ställas och redas ut. Det här förtydligar säkerhets- och beredskapssamordnare Patrik 

återigen med hjälp av närhets- och likhetsprinciperna. Genom att axla den dagliga 

verksamhetsrollen även i kris erhålls en tydligare uppgiftsfördelning och 

organisationsmedlemmarna vet vad som förväntas av en, menar han. 

 

Patrik är av uppfattningen att vägen för beslutsfattande i krissituationer behöver kortas 

ner. Arbete i kris präglas av kortare processer med mindre beslutsunderlag just för de 

snabba beslut som krävs. Patrik framhåller att det är det som är en av de stora 

skillnaderna: i den vardagliga verksamheten försöker organisationen nå konsensus av det 

befintliga informationsunderlaget, medan det i kris fattas beslut på det knappa och ofta 

bristfälliga material som finns att tillgå. 

 

Patrik fortsätter genom att skilja på uppstartstiden vid krishantering, som till stor del 

består av hur personer på plats vid krisen uppfattar situationen, och efterföljande 

hantering. Han jämför arbetet på en olycksplats med en groda som läggs i hett vatten. Det 

växelvarma djuret märker inte temperaturskillnaden då vattnet kokas upp långsamt och 

dör till slut av värmen. Om grodan däremot kastas direkt i kokande vatten, känner den 

temperaturskillnaden och hoppar omgående ur vattnet. Vad Patrik vill lyfta fram med sitt 

grodexempel är att tunnelseende kan vara skadligt i arbete med kris. Om en ansvarig på 

plats inte ser hela situationen eller inser allvaret kan arbetet med att ta sig ur krisen 

försvåras och fördröjas. Det är ett förekommande problem i räddningsledning, menar 

Patrik, att en person som är tidigt vid en olycksplats där situationen eskalerar har svårt 

att fatta rätt beslut eftersom personen enbart ser hur scenariot såg ut när denne kom dit. 

I sådana situationer kan det vara fördelaktigt att ha någon som kommer till platsen en 
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stund senare och uppfattar situationen annorlunda, menar Patrik. Det är viktigt i sådana 

situationer att personen först på plats inte tar illa vid sig då någon påpekar att det krävs 

nya ögon, utan förstår hjälpbehovet och förblir behjälplig på andra sätt. Även den insikten 

tror säkerhets- och beredskapssamordnare Patrik att personer som arbetar med 

krishantering kan få genom övningar och accentuerar återigen vikten av simuleringar. 

 

Sara, förvaltningschefen för barn och skola i den lilla kommunen, säger sig vara väl 

medveten om sin roll samt vad som förväntas av henne. En sådan sak är att säkerställa att 

medarbetarna är korrekt informerade. Det tydliggjordes under övningen Axel, där 

förvaltningschefen Saras roll bestod i att dels att representera verksamhetsgrenen barn 

och skola samtidigt som mycket energi lades på att förse verksamheten med- samt 

delegera information till en medarbetare vid namn Lars som i sin tur svarade för att 

förmedla den tillgängliga informationen vidare ut till hela verksamheten i fråga. Förutom 

ansvar för informationsfördelning tilldelade förvaltningschefen Sara dessutom visst 

mandat för beslutsfattande till Lars. Organisationen underrättades tydligt om att så var 

fallet i övningen för att undvika missförstånd. Hon känner sig nu trygg i att låta Lars fatta 

korrekta beslut och litar på hans omdöme. Förvaltningschefen Sara avslutar med att lyfta 

fram att det i skolans värld redan finns en tydlig implementerad kommunikationskedja 

och att den med fördel kan användas även i kris, vilket underlättar arbetet i utsatta 

situationer. 

 

Kommunchef Åsa i mindre kommun betonar att professionalism vid krissituationer och i 

det reflekterande arbetet därefter är centralt och att grupper som ska utföra efterföljande 

utvärdering vid sådana tillfällen ofta uppstår ad hoc. Hon önskar att det arbetet kunde 

organiseras bättre. 
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4 Teoretisk Referensram 
Vi inleder detta kapitel med en modell (figur 5) vilken beskriver en process av kris, från arbetet som 

regleras av lagar till arbetet som sker efter en kris. Efter modellen kommer en kortare text vilken 

förklarar modellen. Tanken är att genom att inleda med figur 5 ger vi läsaren en förståelse för hur 

processen kan se ut. Vi presenterar sedan teorier utifrån en ordning likt den i processen men först 

presenteras begreppen organisatorisk resiliens och målstyrning. 

 

 

Figur 5. En process av kris. Från lagarna som reglerar arbetet till efterarbetet 

Här ovan i figur 5 är en process illustrerad så som vi som författare upplever att arbetet 

inför, under och efter en kris tar sig uttryck. Hela arbetet grundar sig i att det finns lagar 

som reglerar att kommuner ska arbeta för att minska sårbarheten i kommunen. Detta gör 

kommunerna genom att genomföra Risk- och Sårbarhetsanalyser (RSA), vilket är en typ av 

riskidentifiering. Kommunerna använder sig även av en riskvärdering där de utvärderar 

huruvida nyttan överväger kostnaden för att genomföra riskreducerande åtgärder. 

Utöver RSA använder sig också kommunerna av övningar och utbildningar för att minska 

sårbarheten. För detta arbete är det möjligt att sätta mål för varje aktivitet.  

 

Det andra stadiet av krisberedskap skiljer sig ifrån det första stadiet. Dels i att det inte 

regleras direkt av lagar utan ligger utöver det krisberedande arbetet i stadie 1. Det behövs 
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också en annan typ av målstyrning då det inte går att sätta mål för en kris på förhand då 

det inte går att förutspå krisen fullt ut och därmed på förhand inte vet vilka aktiviteter 

eller mål som önskas. Hur och varför detta kommer sig kommer att behandlas senare i 

analysdelen i uppsatsen.  

 

Efter att krisen bryter ut gäller det att snabbt identifiera vad det är för en kris och vilka 

åtgärder som ska vidtas.  

 

Det är dessa två stadier empirin mestadels kretsat kring och det blir också främst dessa 

stadier vi vidare kommer behandla i uppsatsen, alltså krisberedskapen och 

krishanteringen. Arbetet som sker efter det att krisen är hanterad kan anas vara likt det 

som sker efter en övning med organisatoriskt lärande och ny kunskap som skapas, detta 

är dock inget vi vet och det är också därför dessa två figurer är streckade till skillnad från 

de andra i processen.   

4.1 Organisatorisk resiliens 
MSB gav år 2013 ut en rapport där de försökte reda ut och definiera begreppet resiliens 

(MSB 2013). Begreppet används inom flera olika områden och att MSB ger ut en rapport 

på drygt 30 sidor vittnar om komplexiteten i begreppet och att det kan ses på utifrån olika 

sätt. För att närma sig begreppet väljer MSB att dela in resiliens i flera olika begrepp, som 

exempel ekologisk resiliens, social-resiliens och ekonomisk resiliens. Vad begreppen har 

gemensamt är att samtliga i viss mån handlar om förmågan att stå emot och klara stora 

påfrestningar, förändringar och stora skeenden. MSB:s argumentation är inte tillräckligt 

välbyggd för att vi ska använda deras definitioner i uppsatsen men visar på att begreppet 

är brett och i behov av att definieras i sammanhangen det används i. 

 

Woltjer (2015) presenterar fyra steg som präglar resiliens. Det första steget benämns som 

förutseende (anticipate). Förutseendet följs av övervakning/kontroll (monitor), handling 

och anpassning (respond and adapt), samt att dra lärdomar och utvecklas (learn and 

evolve). De resilienta stegen finns därmed i olika stadier. Förutseende samt 

övervakning/kontroll sker innan en oförutsedd händelse uppstått. Handling och 

anpassning uppstår i samband med tinget som påverkar organisationen. Lärdomar och 
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utveckling sker först efter att situationen som påverkat verksamheten har klarats ut. 

Stadierna bildar ett förlopp, i vilket de resilienta stegen ser ut på olika vis beroende på var 

i förloppet resiliens betraktas; före, under eller efter en kris drabbat organisationen. 

(Woltjer 2015) 

 

Tengblad & Oudhuis (2014) har en något bredare definition än de som nämns i MSB och 

väljer att börja med att betrakta resiliens utifrån hur objekt kan anpassa sig efter 

förändring. För att exemplifiera definitionen använder sig Tengblad & Oudhuis (2014) av 

paralleller med hur böjbar en planka är. Den tål att böjas till ett visst läge och ändå klara 

att gå tillbaka till ursprungsläget. Tengblad & Oudhuis (2014) definierar slutligen 

begreppet som ”Organisatorisk resiliens handlar om förmågan hos företag och 

organisationer att vidmakthålla sin överlevnadsförmåga i en omvärld som ständigt ställer 

krav på förändring och anpassning”. (Tengblad & Oudhuis 2014, s.11). 

 

Bhamra, Dani & Burnard (2011) försöker sammanfatta konceptet resiliens utifrån 

tidigare skriven litteratur. Författarna kommer efter en lång diskussion fram till att 

begreppet resiliens har haft olika betydelser genom tiderna och delvis fortfarande har det. 

En definition de använder är att resiliens kan vara både sårbarheten i systemet och hur 

anpassningsbart det är. (Bahmra m.fl 2011) 

 

Fiksel (2003) skriver att begreppet ursprungligen kommer ifrån läran om ekologi och ser 

det som ett långsiktigt system snarare än ett mål att uppnå. Vidare identifierar i Fiksel 

(2003) fyra faktorer som bidrar till resiliens i ett system: 

• Diversifiering – existensen av multipla former och beteenden 

• Effektivitet – prestation med begränsad användning av resurser 

• Anpassningsbarhet – flexibiliteten att förändras för att svara på nya påfrestningar 

• Sammanhang – existensen av förenandet av relationer och länkar mellan 

systemvariabler och element.  
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Fiksels definition av resiliens är således egenskaperna som gör att ett system klarar av en 

dynamisk process, vilket vi tolkar som ett system i förändring.  

 

Penadés, Núñez och  Canós (2016) beskriver i sin artikel From planning to resilience: The 

role (and value) of the emergency plan hur organisationer kan ha olika typer av resiliens i 

sin organisation: närmare bestämt teoretisk och faktisk resiliens. Författarna menar att 

en god teoretisk plan för hur kriser ska hanteras inte nödvändigtvis behöver vara särskilt 

hjälpsamt om den inte följs då krisen faktiskt inträffar. Syftet till artikeln är att tjäna som 

belysningskälla med bakgrund i att kriser, både naturkatastrofer och andra kriser, enligt 

författarna på senare tid ökat.  

 

Sammanfattningsvis har resiliens flera olika betydelser beroende på vem som definierar 

begreppet. De flesta författare enas emellertid om att det handlar om hur väl ett system 

klarar av förändring, antingen genom att inneha vissa egenskaper eller förmågor. Med 

tanke på de kriser som kommer uppstå i framtiden väljer vi att utöver den definitionen 

väljer vi att också se resiliens som ett mål för en organisation. Därför ses resiliens i studien 

både som en förmåga, egenskap och ett mål för att kunna hantera en kris, både genom att 

undvika den och att ta sig ur den. 

 

4.2 Målstyrning 
Management by Objectives, målstyrning, började användas inom offentliga sektorn i 

samband med att New Public Management-vågen svepte över Sverige under 80-talet 

(Larsson & Hanberger 2016). Det som upplevs som tilltalande med målstyrning är dess 

enkelhet, upplevda rationalitet samt dess potential att öka effektivitet (ibid.). Tanken med 

modellen i den offentliga sektorn är att myndigheterna ska bli mer effektiva när de styrs 

utifrån mål. Myndigheterna får mål men ska själva besluta hur de ska uppnås (ibid.). 

 

Brunsson (2002) menar att sedan målstyrningen infördes har modellen ifrågasatts, 

undersökt och anpassats men inte tagits bort. Brunsson (2002) hävdar att modellen får 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516308198
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516308198
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516308198
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ses som en administrativ framgång och motiverar påståendet med att den ännu inte 

ersatts. 

 

Det mesta inom målstyrning bygger på vad Peter Drucker (1954) kom fram till i sin bok 

The Practice of Management men eftersom mycket har hänt sedan dess har nyare och mer 

aktuella artiklar för att presentera området valts ut. 

 

Målstyrningsmodellen bygger att mål sätts upp i syfte att guida och motivera 

medarbetarna. Latham & Locke (2002) sammanfattar tidigare forskning som gjorts och 

kommer fram till ett ramverk för hur modellen bör ser ut. Latham & Locke (2002) menar 

att målen ska vara medelsvåra för att leda till maximal ansträngning och att minst 

ansträngning sker när målen är för lågt satta. Vidare hävdar Latham & Locke (2002) att 

det inte räcker att be folk att göra sitt bästa eftersom det inte finns några referenser att 

mäta sig emot, därför behövs målen. Målen garanterar förvisso inte de bästa resultaten, 

men de hjälper till att minska spektrumet av godkända resultat (ibid.).  

Latham & Locke (2002) identifierar egenskaper med målstyrningen som påverkar 

prestationen: 

• Fungerar som ett direktiv i vad som är önskvärd att uppnå. Hjälper för att inte 

sträva ifrån det som är det egentliga syftet. 

• Har en energiserande funktion. 

• Målen påverkar uthålligheten. Om det är en kort tidsram kommer arbetet vara mer 

effektivt men under en kort period, medans om det är en mer lös deadline kommer 

arbetet att ske mindre effektiv men under en längre period. Deadlines påverkar 

alltså intensiteten. 

• Handlingar blir indirekt påverkade av de satta målen. Vad som finns i bagaget 

tidigare bestämmer hur målen angrips och påverkar således strategin. 

 

Latham & Lock (2002) påstår att det är specifika och utmanande mål som leder till hög 

prestation. En metod för att designa effektiva mål för målstyrning enligt kriteriet är 
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SMART –modellen (Doran 1981). Metoden presenterades av Doran (1981) och innebär 

att målen ska uppfylla fem kriterier för att klassificeras som SMARTa: specifika, mätbara, 

realistiska, specificerar vem som ska utföra dem och tidsrelaterade. Genom att använda 

akronymen SMART kan ledningen effektivisera utformandet av målen (Doran 1981). 

 

För att sammanfatta föregående stycke handlar målstyrning om att formulera mål för 

medarbetarna att arbeta efter. Målen bör vara specifika och medelsvåra att uppnå. Är 

målen inte specifika vet inte medarbetarna vad som önskas av dem och är de för svåra att 

uppnå blir de inte motiverande. Målen bör också vara mätbara för att managers ska kunna 

utvärdera medarbetarna efter måluppfyllning. Är målen inte mätbara minskar 

medarbetarnas motivation för att uppfylla dem. Även tidsramen är viktig i målstyrningen, 

sätts mål med en lång tidsram arbetar medarbetarna i ett mer makligt tempo än om det 

är en kort tidsram med begränsad tidshorisont. Ett sätt att utforma mål vilka uppfyller 

kravet för målstyrning är genom att använda sig av SMART-modellen.   
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4.3 Risk 
Risk är ett brett begrepp vars innebörd kan skilja något beroende på kontexten i olika 

sammanhang. Kaplan & Garrick (1981) menar att osäkerhet och risk har vissa likheter 

och därför behöver särskiljas, de använder ett exempel där ett arv står i fokus. Arvet 

innebär att en person kommer att ärva antingen en eller två miljoner, därmed är det 

osäkert för personen hur mycket den kommer att ärva, men det är inte en risk för 

personen. Med detta som bakgrund menar Kaplan & Garrick (1981) att risk därför inte 

enbart är beroende av osäkerhet utan också någon form av skada eller förlust.  

𝑅𝑖𝑠𝑘 = 𝑜𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡 + 𝑠𝑘𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑙. 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 

Denna definition, alltså att risk är lika med osäkerhet tillsammans med skada leder 

författarna in på begreppet fara. Skillnaden mellan fara och risk menar Kaplan & Garrick 

(1981) är att en fara är ursprunget oberoende av sannolikheten att något inträffar, 

medans risk är beroende av möjligheten att en skada eller förlust kan inträffa. För att 

exemplifiera använder sig Kaplan & Garrick (1981) av havet, vilket i sig är en fara. Korsar 

en person havet i en roddbåt innebär det en stor risk, men om personen korsar havet i ett 

kryssningsfartyg innebär det en liten risk. Därmed menar Kaplan & Garrick (1981) att 

begreppet risk också tar hänsyn till förhållandet mellan fara och skydd eller säkerhet. I 

begreppet skydd eller säkerhet ingår exempelvis vetskapen om risken. Om en bilförare 

vet om att det finns en grop i vägen kan den därför undvika den och då minimeras också 

risken.  

𝑅𝑖𝑠𝑘 =  
𝐹𝑎𝑟𝑎

𝑠𝑘𝑦𝑑𝑑 𝑒𝑙. 𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡
 

Risk definieras enligt Hultman (2008) som någonting vilket innebär en fara för att 

ändamålet inte ska nås. Ett exempel är rinnande dricksvatten ur kranen, att det kan 

komma bakterier som gör vattnet odrickbart är i detta fallet en risk då ändamålet att ha 

drickbart vatten inte uppfylls (Hultman 2008). Likaså är en risk för drickbart vatten att 

ett rör går i sönder och att trycket således förloras i ledningarna och att det därmed inte 

går att få fram vattnet ur kranen(ibid.). 

 

För att sammanfatta så innebär begreppet risk både chansen för skada eller förlust och 

osäkerheten i huruvida det kommer att inträffa för verksamheten (Kaplan & Garrick 



52 
 

1981), samt påverka verksamheten så pass mycket att dess ändamål inte går att 

uppfylla(Hultman 2008). Risk innebär också en fara och dess förhållande till eventuella 

skydd och säkerhetsåtgärder för att undvika den (Kaplan & Garrick 1981).  

4.3.1 Riskbedömning 

Riskbedömning är en övergripande process vilken innefattar delprocesserna 

riskidentifiering, riskanalys och riskvärdering (MSB 2011). Riskbedömning utgår i regel 

från en kombination av en risks sannolikhet och konsekvens (Räddningsverket 2003). 

Målet för  arbetet med riskbedömning är att på ett systematiskt vis utgå ifrån identifierade 

risker och för dessa, genom mätning och analysering, rekommendera handlingsalternativ 

som ger den mest ändamålsenliga kombinationen av risk och nytta. Riskidentifiering 

grundar sig i det som ska skyddas, d.v.s. de övergripande målen som är viktigast för en 

verksamhet eller ett samhälle (MSB 2011). Målet med riskidentifiering är, precis som det 

låter, att identifiera risker (Räddningsverket 2003). Syftet med riskanalysen är att belysa 

var och hur olyckor, tillbud eller störningar kan inträffa (ibid.). Dessa två punkter utgör 

tillsammans underlaget för värderingen av riskerna och därmed också för besluten om 

riskreducerande åtgärder. Riskvärdering är avvägningen där det beslutas huruvida 

åtgärder för att reducera en risk ska genomföras i förhållande till kostnad och nytta (ibid.).  

4.3.2 Riskhantering 

Riskhantering handlar om de aktiviteter en organisation genomför i förhållande till risk 

(ISO 73:2009). Riskhanteringen är något mer omfattande än enbart en riskbedömning 

och dess delprocesser. I riskhanteringen ingår utöver Riskbedömningen även 

riskbehandling och Sammanhang och omfattning (SS-ISO 31000:2009). Riskhantering 

innefattar därmed hela processen, från identifiering av en risk till analys, värdering, 

eventuella riskreducerande åtgärder samt uppföljning (Räddningsverket 2003).  

 

  



53 
 

4.4 Kris 
Begreppet kris är brett och kan tolkas på olika sätt. Karl E. Weick (1988) definierar kris 

som skeenden med låg sannolikhet att inträffa men som hotar en organisations mest 

elementära mål och verksamhet då dem väl infaller.  

 

Definitionen stödjs av Masseys och Larsens (2008) tolkning av fenomenet kris. De 

framhäver emellertid att kriser är oförutsägbara - men inte oväntade. Vidare kan 

påverkan och skadorna av krisen reduceras genom förberedelse och implementering av 

strategiska planer. 

 

4.4.1 Krisberedskap 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB 2017) definierar krisberedskap i 

svenska kommuner som ett proaktivt, förberedande, arbete i syfte att minska riskerna 

och stå förberedda för eventuella kriser som kan drabba verksamheten. Som ett konkret 

exempel på förberedande arbete används kommuners risk- och sårbarhetsanalyser. 

Krisberedskapsarbetet motiveras av den samhällsviktiga verksamheten svenska 

kommuner bedriver, enligt MSB (2017). I kommunernas uppgifter ingår att identifiera 

och hantera risker för omfattande och oönskade händelser i samhället och för att 

underlätta arbetet med krisberedskapen finns bl.a. samverkan mellan kommuner och 

anslag från statligt håll för att stödja de förberedande aktiviteterna. (MSB 2017) 

 

Krisförberedande arbete, och därmed också krisberedskap, leder till förmildrande 

effekter av krisen då verksamheten på förhand identifierat vissa risker och därefter 

utformat krisplaner. Det ska återkomma i nästkommande delkapitel. Med krisplanerna 

kan verksamheten snabbare utforma en krisgrupp. Krisplanerna förser dessutom 

organisationen med strategiska planer för hur de ska gå tillväga både i faserna innan och 

under krisen, men också efteråt. (Massey & Larsens 2008) 

 

Tavitiyaman, Leong, Dunn, Njite & Neal (2008) konstaterar att arbetet med att utveckla 

en krisplan förenklar en organisations kunnande att fatta beslut som minimerar möjliga 
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skador. På förhand nedskrivna och dokumenterade krisplaner underlättar för 

organisationer innan och under kris. Även kommunikation mellan involverade aktörer 

såsom anställda, kunder, återförsäljare och allmänheten lyfts fram som avgörande för en 

välutvecklad krisplan och kommunikationsplaner och –kanaler bör därför vara 

integrerade i organisationens krisplan. (Tavitiyaman m.fl. 2008) 

 

Styckena ovan redogör för företeelsen krisberedskap, i svenska kommuner närmare 

bestämt. Krisberedskap är lagstiftat genom till exempel RSA och krisplaner samt 

implementerat i kommunerna med avsikt att underlätta krishantering, då 

organisationerna befinner sig i kris.  

 

4.4.2 Krishantering 

Krishantering handlar naturligtvis om hur kriser ska hanteras. Christine M. Pearson and 

Judith A. Clair (1998) har studerat litteratur inom management och ett flertal olika 

definitioner på krishantering, eller crisis management på engelska. De föreslår en 

definition av krishantering där en effektiv sådan råder då verksamheten i en organisation 

fortskrider eller återupptas, samtliga intressenters skador minimeras och lärdomar dras 

från det inträffade för att ha i åtanke vid kommande kriser. Begreppet skiljer sig därmed 

från krisberedskap på det vis att krisberedskapens enda syfte är att proaktivt behandla 

kriser, medan krishanteringen snarare innefattar hur en organisation ska agera vid 

rådande kris för att ta sig ur den akuta situationen. Krisberedskapen kan med fördel 

fungera som hjälpmedel vid krishanteringen, men då i den bemärkelse att det är 

lärdomarna och förberedelsen inför krisen som underlättar arbetet i densamma.   

 

Coombs & Holladay (2012) hävdar att det bästa sättet att hantera en kris är att förhindra 

den. Krisförebyggande arbete är därför en startpunkt i krishantering. Utöver det 

förebyggande arbetet menar Coombs & Holladay (2012) att det är viktigt att vara öppen 

inom organisationen och att det är angeläget att samtliga medarbetare har god insyn i 

arbetet som krävs för att effektivt kunna hantera krisen. 
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Centrala egenskaper under en kris är snabbhet, effektivitet och flexibilitet (Boin & 

Lagadec 2000; Roux-Dufort 2007). Boin & Lagadec (2000) menar vidare att managers 

inom den offentliga sektorn ofta är dåligt förberedda inför de utmaningar som väntar dem 

under en kris, managers har förlegade tillvägagångssätt för att hantera kris som ofta 

vaggar dem in i en slags falsk trygghet. Också Roux-Dufort (2007) menar att det inte är 

svagheten i organisationen i sig som är faran utan att svagheten ignoreras av ledningen 

vilket härstammar i hotet mot självkänslan hos densamma. Ignoransen leder till att 

ledningen hellre intar en laissez-fair inställning mot svagheterna istället för att genomföra 

åtgärderna som behövs (Roux-Dufort 2007). 

 

Kriserna går emellertid inte att förutspå. För att hantera en kris behöver ledarna ta 

kontroll i en suddig miljö genom att sätta nyckelmål (key-goals), omprioritera, omvärdera 

relationer med sina intressenter och tydliggöra kommunikationsstrategin. För att klara 

det krävs klassisk träning och övning. (Boin & Lagadec 2000) Övningar och simuleringar 

är ovärderliga för en organisation i såväl frågan om krishantering som -beredskap 

eftersom organisationen då snabbt vet vem som ska kontaktas och att personerna då har 

träffats innan krisen väl inträffar är fördelaktigt (Masey & Larsen 2008).  

 

Delkapitlet ovan har behandlat fenomenet krishantering. Nyckelegenskapen som 

presenterats har varit att snabbt identifiera en händelse och sätta igång med hanteringen 

av den. För att snabbt kunna identifiera en händelse är det förberedande arbetet i form 

av planer och analyser till stor hjälp. Det blir startpunkten för hela arbetet. Väl i krisen är 

förmågor så som snabbhet, effektivitet och flexibilitet centrala för effektiv krishantering. 
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4.5 Lärande 
Organisatoriskt lärande handlar enligt Senge (1990) om den kontinuerliga utvecklingen 

av kunskap och förmågor.  

 

Nonaka (1994) skriver att organisatoriskt lärande skapas genom en kontinuerlig dialog 

mellan tyst och explicit kunskap. Explicit kunskap är kunskapen som är kodifierbar, det 

vill säga kunskap som går att föra ner på papper och dokumentera. Kunskapen är ofta 

formell och systematisk (Nonaka 1994). Den andra typen av kunskap, den tysta, är mer 

svårdefinierad. Den går inte att anteckna i pappersform eller dokumentera, utan väldigt 

personligt rotad och handlar mycket om handling (Nonaka 1994). Skillnaden tolkar vi 

ligger någonstans mellan teoretiskt överförbar kunskap och kunskap som bara kan 

överföras genom att utföra och inte kan förklara för någon - till exempel hur många 

människor lär sig vindsurfa eller cykla.  

 

Vidare menar Nonaka (1994) att 

organisatorisk kunskap och 

lärande i stor utsträckning 

handlar om hur individerna i 

organisationen utvecklar dem 

men att organisationen kan 

hjälpa individerna. Takeuchi & 

Shibata (2006) föreslår en modell 

(figur 6) för hur kunskap skapas, 

vilken bygger på antagandet att 

ny kunskap skapas genom 

omvandlingen av tyst kunskap till explicit kunskap (Nonaka 1994). 

 

I modellen i (figur 6) ses lärandet som en process där kunskapen går från tyst (tacit) till 

explicit till tyst i en oändlig spiral genom socialisering, externalisering, kombinering och 

internalisering.  

 

Figur 6. SECI Process of Knowledge spiral (Takeuchi & Shibata 2006 s.7) 
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Socialisering handlar om att dela kunskapen och att skapa ny tyst kunskap genom direkt 

upplevelse, det vill säga steget från tyst kunskap till nästa tyst kunskap i modellen. Det är 

viktigt att ha i åtanke att kunskapen inte överförs mellan individerna genom verbalt språk 

utan snarare observation, imitation och praktiserande (Nonaka 1994). Nonaka (2007) 

använder en bagare för att exemplifiera socialiseringen: genom att vara en bagares 

praktikant och studera, imitera och öva erhåller praktikanten sin egna tysta kunskap.  

 

Omvandlingen från en typ av explicit kunskap till en annan kallas för kombinering. För att 

exemplifiera kombinering använder sig Nonaka (2007) av en controller vid ett företag. 

Controllern samlar inför årsrapporten ihop en stor mängd existerande kunskap om de 

olika avdelningarna och sammanställer i ett dokument, vilket sen blir till ny kunskap för 

företaget även om innehållet funnits där innan.  

 

Vid externalisering omvandlas kunskapen från tyst till explicit, det är här praktikanten 

lyckas formulera sina erhållna kunskaper om bakning i ord och därigenom möjliggöra 

delandet av kunskapen (ibid.).  Det sista steget i spiralen innan den börjar om igen är 

internalisering. Vid internalisering omvandlas kunskapen från explicit till tyst. Det kan 

liknas vid traditionellt lärande och vid internalisering spelar handlingen en viktig roll, 

alltså ”görandet” (Nonaka 1994). Nonaka (2007) exemplifierar internalisering genom hur 

anställda vid företaget tar till sig informationen som controllern tog fram i årsrapporten. 

De använder den och omvandlar den sedan inombords till tyst kunskap.  Det är genom de 

fyra stegen och den beskrivna spiralen ny kunskap, inte enbart i en organisation, utan 

snarare kunskap i allmänhet, skapas (Takeuchi & Shibata 2006).   

 

Stycket om lärande kan sammanfattas med att inlärning kan beskrivas som en process 

där kunskap överförs från tyst till explicit genom fyra stadier formade som en spiral där 

slutmålet är att ny kunskap skapas. Stadierna behandlar imitation, förmågan att uttrycka 

sin kunskap i ord genom diskussion, förmågan att föra vidare kunskapen i ord genom att 

systematisera den och slutligen att erhålla ny kunskap genom ”learning by doing”, 

praktiskt lärande. 
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5 Analys 
I analysen som följer försöker vi likt empiristycket presentera materialet i en någorlunda 

kronologisk ordning eller process, som vi uppfattat det. Vi inleder genom att presentera 

arbetet som sker innan och utanför krisarbetet. Det är krisberedskap som genomförs med 

hjälp av målstyrning, exempelvis att organisationen ska ta fram ett visst antal RSA eller 

under en period genomföra en bestämd mängd övningar. Därefter analyseras 

problematiken i att det inte går att sätta mål på förhand för en kris eftersom krisens behov 

inte kan förutspås. Avsnittet som följer behandlar förmågor, vilka ska visa sig vara viktiga 

när mål inte kan sättas på förhand utifrån empirikapitlet, med de förmågor som finns i 

teorin. Avslutningsvis analyseras hur kommunerna arbetar för att uppnå de tidigare 

identifierade förmågorna och varför de är viktiga.  

 

Vi finner ett slags förlopp då det gäller målsättning i verksamheterna och uttyder det ur 

såväl den teoretiska beskrivningen av resiliens som Woltjer (2015) tagit fram, som 

informationen som presenterats i empirin där olika stadier präglat verksamheterna 

intervjuerna. Förloppet kan ses i tre enskilda stadier: ett ordinarie läge, där verksamheten 

fungerar som vanligt. I det läget ingår enligt Woltjer (2015) förutseende och 

övervakning/kontroll. Efterföljande stadie uppstår då organisationen befinner sig i kris. 

Det tredje stadiet behandlar det efterföljande arbetet, då krisen är utagerad. I kapitlet 

nedan ska förloppet brytas ned och analyseras mer ingående och krisberedskapen delas 

in för att tydliggöra den process vi funnit.  
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Figur 7. Olika typer av målstyrning i olika stadier av krisberedskap 

Analysen är i månt och mycket utformad utifrån denna modell, även om det ibland 

analyseras växelvis. Figur 7 liknar figur 5 men innehåller även en process av hur 

målstyrningen skiftar från klassisk till inriktningsmål beroende på stadie i 

krisberedskapen.  

5.1 Krisberedskap stadie 1 

För arbetet som sker under normala omständigheter tycks den klassiska målstyrningen 

fungera bra. Arbetet sker genom reglering av lagar och konkretiseras av de styrande 

organen i verksamheten, t.ex. förvaltningschefen Sara, som ber sina anställda att 

genomföra regelbundna krisplaner eller säkerhetssamordnare Karl, som genomför 

flertalet risk- och sårbarhetsanalyser för kommunen och sprider ut dem i organisationen.  

 

Säkerhetssamordnare Karl förklarar att en stor av arbetet med risk- och 

sårbarhetsanalyserna ligger till grund för resterande arbete med krisberedskap, vilket 

ligger i linje med vad Coombs & Holladay (2012) menar; att krisberedskapsarbetet blir 

startpunkten i krishanteringen. Både den mindre och större kommunen genomför risk- 

och sårbarhetsanalyser och använder krisplaner, vilket överensstämmer med Massey & 
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Larsen (2008) påstående där de hävdar att det förberedande arbetet reducerar påverkan 

av krisen och analyserna stödjer kommunernas förmåga i enlighet med Tavitiyaman m.fl. 

(2008). Säkerhetssamordnare Karl påpekar vidare att genom analyserna lyckas 

kommunen hantera sårbarheter som tidigare identifierats, vilket vi menar leder till att de 

undviker kriser vilket i sin tur är den bästa typen av krishantering enligt Coombs & 

Holladay (2012).  

 

I större kommun syns tecken på regelbundenhet i arbetet med att ta fram risk- och 

sårbarhetsanalyser. Säkerhetssamordnaren antyder att kommunen tagit fram fler än 

trettio analyser de senaste tre åren och att det regelbundet tillkommer fler i de enskilda 

verksamheterna samtidigt som befintliga analyser följs upp och uppdateras kontinuerligt 

på till exempelvis arbetsplatsträffar ute i verksamheterna. Han menar att det 

kontinuerliga flödet av risk- och sårbarhetsanalyser på verksamhetsnivå höjer kvaliteten 

även på de övergripande risk- och sårbarhetsanalyserna som görs en gång per 

mandatperiod i kommunen. 

 

I den mindre kommunen kan arbetet av årshjulet förvaltningschefen Sara använder sig av 

för att såväl ledning som anställda ständigt ska påminnas om arbetet med krisberedskap 

tolkas som en kontinuitet. Kontinuiteten i både den mindre och större kommunen i form 

av de kontinuerliga risk- och sårbarhetsanalyserna motverkar problemet Roux-Dufort 

(2007) beskriver, i vilket ledningen ignorerar svagheterna i organisationen. Genom risk- 

och sårbarhetsanalyserna finns svagheter i organisationerna svart på vitt och om dem 

dessutom regelbundet belyses och bearbetas menar vi att det försvårar för ledningen att 

ignorera de identifierade svagheterna.   

 

Risk- och sårbarhetsanalyserna kan medföra fler fördelar. Enligt Coombs & Holladay 

(2012) är öppenhet och transparens inom organisationen samt personalens förmåga att 

ha insyn i arbetet viktigt. Vi menar att risk- och sårbarhetsanalyser bidrar till just 

transparensen och förmågan. I den större kommunen ska arbetet tas upp på 

arbetsplatsträffar ute i verksamheterna och i den mindre uppmanas medarbetarna 
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regelbundet bidra till arbetet att minska kommunens sårbarhet med hjälp av 

förvaltningschefens årshjul. 

 

Risk- och sårbarhetsanalyserna, krisplanerna, övningarna och utbildningarna kan också i 

större utsträckning formuleras som mål, vilket gör dem förenliga med de klassiska 

målstyrningsteorierna. Eftersom det finns ett tydligt syfte och tillvägagångssätt för 

arbetet på förhand med RSA kan specifika och medelsvåra mål sättas och därigenom guida 

och motivera medarbetarna, vilket leder till högre prestation enligt Latham & Locke 

(2002).  

 

Målen som sätts för krisberedskap RSA kan designas efter SMART-modellen som 

presenteras av Doran (1981). Det är möjligt att sätta specifika mål. Ett exempel på ett 

sådant mål är att genomföra en övergripande RSA per mandatperiod, vilket säkerhets- 

och beredskapssamordnarna vittnar om. Målet kan i efterhand mätas genom att se 

huruvida en RSA har tagits fram eller inte. Det är också specificerat att det är kommunerna 

som ska genomföra risk- och sårbarhetsanalysen med resurser som tillhandahålls av 

staten, vilka täcker kostnaderna för arbetet enligt säkerhetssamordnare Karl, säkerhets- 

och beredskapssamordnare Patrik och f.d. samordnare Bo. Det finns dessutom en tidsram 

för arbetet: en gång per mandatperiod ska RSA genomföras. Vi menar därför att det är 

möjligt att uppfylla alla kriterier för effektiv målformulering enligt SMART-modellen och 

därmed kan användas i målstyrningen.  

 

Detsamma gäller för de krisplaner förvaltningschefen Sara skildrar. Krisplanerna kan 

genomföras, det finns ett specifikt mål med hur de ska formuleras och tas fram, en tidsram 

kan upprättas, en budget eller avsättningsfond kan implementeras, planerna kan mätas 

genom att se huruvida de tagits fram och arbetet kan delegeras till en eller flera personer, 

vilket därmed gör det tydligt vem som ska utföra uppgiften. Vi uppfattar således att 

krisplaner som utformas i verksamheterna i kommunen kan målstyras på klassiskt vis. 

Detsamma gäller RSA och kommunikationsplaner. Vi finner att det första steget i 

krisberedskapsarbetet kan målstyras enligt traditionella målsättningsteorier. 
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Målen för storövning enligt Camilla Palmér att bryta ner till mindre delövningar. I de 

mindre delövningarna fokuseras arbetet på insatser i vilka det går att sätta mer specifika 

mål. Att ha en storövning som övergripande mål anser vi vara bra då det i enlighet med 

Latham & Locke (2002) kan fungera som ett direktiv i vad som är önskvärt att uppnå. 

Storövningar har relativt långa tidsramar. Tidsbegränsningar vid målsättning är bra 

enligt Doran (1981) men det långa tidsspannet skulle kunna påverka uthålligheten i 

arbetet enligt Latham & Locke (2002). Därför anser vi det vara fördelaktigt att som 

Camilla förklarar dela upp storövningen i delmål i syfte att lättare kunna specificera mer 

precist vad som är önskvärt med varje delövning. Dessutom erhålls kortare tidsramar 

vilket stämmer bättre överens med målen formulerade efter SMART-modellen, som 

Doran (1981) beskriver.  

 

Även utbildningarna, vilka samtliga intervjuobjekt har identifierat som viktiga i arbetet 

före kris, kan styras via målstyrning. Camilla berättar att i arbetet inför en delövning 

används utbildningar både för att komplettera delövningen, genom exemplet där målet 

med både övning och utbildning är att tydliggöra rollerna medarbetarna ska inta, och 

vilket ansvar de ska axla vid krisen. Därmed finns ett specifikt mål, en tidsram, vem som 

ska utföra det (i hennes fall personen som håller i utbildningen samt deltagare), resurser 

för att genomföra övningen och det går dessutom att mäta genom att se om övningen 

genomförts. 

 

I de ovan nämnda fallen tycks alltså målstyrningen som implementerades i kommunerna 

under 80-talet (Brunsson 2002) fungera bra. Målstyrningen fungerar som ett ramverk för 

att organisationen ska förmedla vilket arbete som önskas genom att formulera mål för 

det. Målen verkar dessutom kunna formuleras på sätt som med hjälp av SMART-modellen 

blir effektiva enligt Doran (1981). 
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5.2 Krisberedskap stadie 2 

Vid krissituationer förändras förutsättningarna för att formulera mål. Den klassiska 

målstyrningens ideal med Latham & Lockes (2002) utmanande och specifika mål 

tillsammans med kriterierna för Dorans (1981) SMART-modell fungerar inte vid sådana 

situationer eftersom kriser av sin natur inte kan definieras på förhand och det därmed 

inte kan utformas specifika, tidsbestämda eller mätbara mål innan krisen väl inträffat. Det 

betyder att den klassiska målstyrningen inte fungerar i det stadiet i arbetet mot resiliens. 

 

Det är här vi har identifierat två typer av relationer 

mellan resiliens och målstyrning. En relation där 

den klassiska målstyrningen likt den beskriven i 

tidigare avsnitt fungerar. Därefter identifierar vi en 

andra relation med en typ av styrning som inte 

fokuserar på specifika mål, utan snarare förmågor. 

I modellen till höger beskriver vi arbetet likt en 

process där målstyrning i ett första skede kan 

användas för arbetet i att bli mer resilient och 

hantera kriser på ett effektivt sätt. Sedan förändras 

relationen och den klassiska målstyrningen 

fungerar inte längre på tillräckligt sätt. Vi menar att 

det i den andra relationen behövs en annan typ av 

styrning med andra mål, vilka lägger sin tonvikt på 

förmågor och egenskaper för att klara av en kris. 

Dessa ska komma att beskrivas nedan.  

 

Att mål i kris satta på förhand vore att fördra intygar Peter Palmér med påståendet att 

människor sällan blir klokare av att behöva jobba ifatt en situation. Peter menar att 

organisationer därför kan använda typscenarion för målsättningen på förhand eftersom 

det som tidigare konstaterats att det inte är möjligt att sätta specifika mål på förhand. 

Vidare menar Peter att om en medarbetare har mål att arbeta efter kommer 

beslutsfattande och arbete ske snabbare, vilket vi tolkar som att också uppstartstiden blir 

Mål

Resiliens

Inriktningsmål

Bättre 
resiliens

Figur 8. Styrningen mot bättre resiliens 
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kortare. Snabbheten i beslutsfattande identifieras som en av nyckelegenskaperna av 

Camilla Palmér, vilket stämmer överens med både Boin & Lagadec (2000) och Roux-

Dufort (2007) om att snabbhet är viktigt i krishantering. Genom att använda sig av 

typscenarion menar Peter att organisationen kan känna igen en kritisk situation och 

applicera kunskaperna erhållna från typscenariot vid den aktuella krisen. Exemplet Peter 

använder är att en organisation kan ha ett scenario för syra, vilket förhoppningsvis kan 

användas vid krishantering för både exempelvis saltsyra och salpetersyra. Genom att ha 

ett mål likt det Peter beskriver för syra-exemplet menar vi att en organisation också blir 

mer flexibel då målen för det breda begreppet även kan appliceras brett. Ett mål som det 

i det nämnda typscenariot kommer vi hädanefter att benämna som inriktningsmål, det 

vill säga ett mål som inför en insats är väldigt generellt och gör att det kan användas vid 

flera olika insatser. Inriktningsmålet skiljer sig mycket ifrån det ramverk Doran (1981) 

lyfter fram eftersom det varken är mätbart, tidsbundet eller specifikt utan snarare 

fokuserar på att vara ospecifikt nog för att vara applicerbart vid många fall.  

 

Säkerhets- och beredskapssamordnare Patrik menar att om det vore möjligt att sätta de 

specifika delmål som används i krisen på förhand hade aldrig någon kris uppstått 

eftersom alla hade vetat vad som skulle göras. Problemet med förhandsmålsättningar 

lyfts fram av Peter Palmér, säkerhetssamordnare Karl, f.d. samordnare Bo, säkerhets- och 

beredskapssamordnare Patrik och kommunchef Åsa. Samtliga föreslår istället vad vi 

benämner som inriktningsmål som sedan bryts ned till delmål när det är möjligt då en 

krissituation uppstått. Det tycks finnas ett behov av en alternativ målsättningsstrategi när 

det gäller krishantering. Här menar vi att den stora skillnaden ligger: för att hantera en 

kris krävs flexibilitet (Boin & Lagadec 2000; Roux-Dufort 2007) vilket det inte ges 

utrymme för i den klassiska målstyrningen där mål enligt SMART-modellen ska vara 

specifika och mätbara (Doran 1981). 

 

Lars-Göran Uddholm förklarar att målstyrning används vid kris men samtidigt att den 

fungerar under andra premisser. Den kräver samverkan av de inblandade aktörerna och 

förutsätter att samtliga arbetar efter samma övergripande mål med insatsen, samt förstår 

sin roll i arbetet.  
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Om inriktningsmålen hade gått att sätta på förhand menar vi att det gemensamma målet 

också kunnat ske innan krisen brutit ut och därmed förkortat arbetsprocessen under 

krishanteringsarbetet, vilket i sin tur leder till mer effektivt arbete. Det harmoniserar med 

vad Peter Palmér förklarar om att organisationen sällan blir klokare i en kris där 

arbetsuppgifter måste jobbas ifatt, vilket vi tolkar som att det optimala vore om målen var 

fastställda redan på förhand. Vi anser också att påståendet bekräftas av säkerhets- och 

beredskapssamordnare Patriks uttalande, där han påstod att krisen aldrig blivit en kris 

om målen varit satta på förhand. Som vi tidigare konstaterat går det emellertid inte att 

sätta specifika mål för kriser på förhand. Vi vill ändock poängtera att det scenariot hade 

varit att föredra. Med det som bakgrund menar vi därmed att det vi benämner som 

inriktningsmål blir ett sätt att arbeta med målsättningen på förhand. Inriktningsmålen är 

relativt generella (ex. syra istället för salt- och salpetersyra) och kräver därför andra 

förmågor för att kunna fungera effektivt eftersom det ligger i kontrast med de specifika 

mål som föreslås av Latham & Locke (2002) och Doran (1981).  

 

5.3  Viktiga förmågor eftersom det inte går att sätta målen på förhand 

De inledande styckena i analyskapitlet har visat på svårigheterna i att utforma specifika 

mål för kriser på förhand, främst beroende av dess odefinierbarhet, och illustrerar att den 

klassiska målsättningsteorin därför är svår att till fullo använda i krishanteringsarbete. 

Det bekräftas också av intervjuerna med Camilla och Peter Palmér samt 

säkerhetssamordnaren Karl och säkerhets- och beredskapssamordnare Patrik. Arbetet 

med att minska svenska kommuners sårbarhet får därför finna andra sätt att förbereda 

organisationerna inför, och hantering av, kriser.  

 

Det leder in på Peter Palmérs exempel med de övningar som inkluderar typ-scenarion 

som hålls för att stärka tryggheten i vilka roller och ansvar medarbetarna i organisationen 

bör ha vid krissituation. Eftersom inga klara mål kan sättas, andra än generella 

inriktningsmål, verkar kommunerna istället styras efter att medarbetarna ska veta vad 

deras uppgift och roll när krisen bryter ut blir. Camilla Palmérs skildring av arbetet inför 

storövning styrker att kommunerna bör tänka annorlunda i fråga om krishantering. För 
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att kunna genomföra en storövning längre fram i tiden fokuserar organisationen i ett 

inledande skede på att stärka sina förmågor och trygghet i vilken medarbetare som bör 

göra vad i det akuta läget. I den andra fasen övas organisationens rutiner och utbildas om 

desamma.  

 

Vi uppfattar att det i större kommun är personalens förmåga att veta vad som förväntas 

utav dem samt kännedom om tillvägagångssättet för hur kriser ska hanteras då dem 

inträffar som eftersträvas, snarare än förutbestämda mål. Uppfattningen baseras på 

motivet bakom kommunens insatser med krisledningsmetodik som 

säkerhetssamordnaren förklarar är att kunna bryta ned övergripande mål till tydligare 

delmål att arbeta efter.  

 

Samma sak verkar gälla i den mindre kommunen. Den nuvarande säkerhets- och 

beredskapssamordnarens angelägenhet angående personalens uppfattning av vad som 

förväntas av dem då kriser väl inträffar är förenlig med vad större kommun samt 

expertintervjuerna vittnat om: personalen i organisationens förmågor att veta vilka roller 

dem ska infinna sig i, samt vilka uppgifter och ansvar som tillhör vem vid kris, är centralt 

i det förberedande arbetet. Förvaltningschefens i den mindre kommunens bild, där hon 

menar att bristande erfarenhet i organisationen är skadlig och kan leda till försämrad 

beslutsfattningsförmåga hos medarbetarna hör också till ämnet.  

 

Vi identifierar därför ur Camilla och Peter Palmérs, förvaltningschefen i den mindre 

kommunen, samt säkerhets- och beredskapssamordnarna i både den större och mindre 

kommunens redogörelser att personalen i organisationens förmåga att känna till vilka 

roller, ansvar och uppgifter som tillhör vem och hur dem bör uppträda då kris bryter ut 

som en nyckelkompetens i det förberedande krishanteringsarbetet.  

 

Camilla Palmér uppfattar uppstartstiden i krishantering som kritiskt och påstår att tiden 

för att identifiera en kris och påbörja arbetet med att bekämpa den kortas ned när 

personalen har erfarenhet av krishanteringsprocessen samt vet vad som förväntas utav 
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dem. Säkerhetssamordnaren i den mindre kommunen instämmer i påståendet och 

förklarar att samarbetsförmågan i kommunledningen är den främsta anledningen till att 

han upplever kommunen stå välrustad för en eventuell kris. Säkerhets- och 

beredskapssamordnaren uppger dessutom, precis som Camilla Palmér, att uppstartstiden 

kan förkortas när personalen känner till vad som förväntas utav dem i kris och belyser 

det med hjälp av likhets- och närhetsprincipen han menar är fundamentala vid 

krishanteringssystem.  

 

Syftet, för såväl övningarna och utbildningarna i krisledningsmetodik hos den större 

kommunen som de ansträngningar i mindre kommunens för att stärka kunskapen om 

vilka roller och ansvar personalen ska inta och axla vi akut läge, är att minska 

uppstartstiden då kris eller olycka uppstår. Det rimmar väl med Boin & Lagadec (2000) 

och Roux-Dufort (2007) som menar att snabbhet och effektivitet är centrala egenskaper 

under kris.  

 

Vidare överensstämmer kommunernas övningar, utbildningar och syftena med dem; att 

utveckla medarbetarnas kunskaper om rollerna, ansvaren och uppgifterna med Massey & 

Larsen (2008), där dem påvisar att övningar och simuleringar är ovärderliga för 

organisationer då det kommer till krishantering och –förberedelse. De framhåller 

dessutom fördelar i att organisationen vet vem som ska kontaktas och att personerna som 

ska bearbeta krisen träffat varandra på förhand. Fördelarna med övningar, utbildningar 

och simulering tycks ha upptäckts och nyttjas av båda kommunerna som studerats.  

 

Vi ser ett samband mellan den större kommunens intention med krisledningsmetodiken, 

där personalen ska utbildas och övas för att kunna bryta ned och bearbeta målsättning i 

kris till delmål, och Peter Palmérs resonemang om målsättningar på förhand. En central 

del för att sätta mål på förhand är att de är generiska och för enkelhetens skull buntas 

ihop när de är lika för att då kriser bryter ut så långt det är möjligt kunna ta åt sig den 

förformulerade målsättningen. Det påminner om den större kommunens syfte att ha 

förmågan att formulera del- och inriktningsmål vid kris efter det övergripande målet att 

återgå till ordinarie verksamhet och hämta information ur den komprimerade krisplanen 
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som finns tillgänglig på förhand. Förmågan att kunna formulera delmål och styra 

krishanteringsarbetet utifrån det komprimerade underlaget som finns att tillgå tidigt kan 

således ha att göra med krisledningsmetodiken. Krisledningsmetodiken uppges behövas 

övas och utbildas för att bistå personalen med den förmågan, vilket ska komma att 

analyseras vidare i kommande avsnitt. 

 

5.4 Arbetet mot förmågorna 

Vi har konstaterat att en annan design av mål än den som föreslås enligt SMART-modellen 

krävs och att det behövs någon annan form av målstyrning då utformandet med specifika 

mål inte kan göras på förhand. Vidare har viktiga förmågor för krishantering presenterats. 

I kommande del av analysen vill vi analysera hur förmågorna kan uppnås. 

 

Övningar och utbildningar fyller en central roll i kommunernas krisarbete. Boin & 

Lagadec (2000) hävdar att övningarna och utbildningarna hjälper ledningen att ta 

kontroll i en suddig miljö genom att lära sig formulera nyckelmål. Vidare hjälper 

övningarna organisationen genom att tydliggöra vem som ska kontaktas och att 

personerna som kontaktas har interagerat med varandra på förhand, vilket i sin tur leder 

till snabbhet i hanteringen (Masey & Larsen 2008). Det stämmer överens med vad Camilla 

hävdar om att uppstartstiden är viktig och att övningar är ett redskap för att uppnå ett 

effektivt arbete. 

 

En av de viktigaste egenskaperna enligt Camilla Palmér är tydligheten i roller, det vill säga 

att arbetsuppgifter, förväntningar, ansvarsområde och ansvarsgrad på förhand är 

identifierat för de som ska hantera krisen. Vidare menar Camilla att det som hon uttrycker 

som en väloljad stab, vilken fungerar bra ihop och tillsammans skapar trygghet, är en stab 

som hanterar kriser både väl och effektivt. För att uppnå effektiviteten menar Camilla att 

övningar är betydande eftersom det klargör arbetsuppgifter, förväntningar, 

ansvarsområde och ansvarsgrad på förhand.  
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Genom att utbilda personalen på förhand får personer som redan innehar kunskap, till 

exempel Camilla och Peter, försöka förklara för kommunerna varför arbetet är viktigt och 

hur det kan gå till för att hantera en kris. Här menar vi att kunskapen överförs från tyst 

till explicit genom dialogen som förs under utbildningar men också i dialogen som 

förvaltningschefen Sara önskar föra med medarbetarna om krisplanen. Kunskapen 

dokumenteras sedan i form av krishanteringsplaner och går därmed från första typen av 

explicit kunskap till den andra typen av explicit kunskap i Takeuchi & Shibatas (2006) 

spiral i enlighet med Nonakas (2007) exempel med controllern som samlar in 

information, sammanställer den och presenterar. I övningen får organisationen praktiskt 

öva på krishanteringen. Det är i den praktiska övningen kunskapen övergår från explicit 

till tyst då medarbetarna erhåller kunskaper och erfarenheter vilka inte går att översätta 

i ord. Övningarna fungerar också som en grund där medarbetarna kan studera, imitera 

och erhålla kunskap likt praktikanten hos bagaren i Nonaka (1994). Processen startas 

sedan om med analysen efter övningen där den diskuteras och på så sätt övergår från tyst 

till explicit kunskap. Med det som bakgrund hjälper därmed inte övningarna enbart för 

att tydliggöra ansvar och roller, vilket Camilla nämner. Övningarna och utbildningarna 

hjälper också utifrån Takeuchi & Shibatas (2006) spiral att skapa ny kunskap. Kunskapen 

som genereras behandlar hur organisationen hanterar en kris och blir därför enligt oss 

oerhörd viktig för kommunerna. Därför menar vi att övningarna dessutom fyller fler 

funktioner än de direkta som Camilla nämner i att medarbetarna tydliggör sina roller.  

 

Både kommunchefen Åsa och förvaltningschefen Sara förklarar hur viktigt de anser det 

vara att övningarna är realistiska eftersom det då är lättare att agera som om situationen 

vore på riktigt. Här menar vi att risk- och sårbarhetsanalyserna kan vara en bra grund för 

att designa en övning. Använder de sig av scenarion vilka är verkliga sårbarheter för 

kommunen menar vi att det borde göra övningarna realistiska och hjälpa kommunen att 

agera som kommunchefen Åsa och förvaltningschefen Sara beskriver. Det går också att 

argumentera för att övningarna blir mer ”effektiva” då det faktiskt handlar om att öva för 

specifika risker i kommunen och därmed motverkas riskerna genom att de då redan har 

hanterat krisen tidigare och därmed innehar kunskap om hur den bör hanteras.  
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När organisationen övar är det också bra att göra det genom mindre övningar enligt 

Camilla Palmér. Vi menar att det finns fördelar med att genomföra övningar i mindre 

format, vilket minskar kostnaden som säkerhets- och beredskapssamordnare Patrik 

menar ökar exponentiellt med antalet deltagare. Genom använda sig av mindre övningar 

är det möjligt att sätta mer specifika mål då de fokuserar på enskilda egenskaper. För att 

effektivisera de mindre övningarna kan organisationen använda sig av mål enligt SMART-

modellen (Doran 1981) och klassisk målstyrning (Latham & Locke 2002). Att använda 

arbetsplatsträffarna som en plats för att öva scenarion som den större kommunen gör 

enligt säkerhetssamordnare Karl, menar vi är gynnsamt eftersom det leder till både 

kontinuitet i arbetet och gör att fler medarbetare får större insikt i krisarbetet, vilket 

krävs för effektiv krishantering (Coombs & Holladay 2012). 

 

Vidare leder nedbrytningen av storövningen till mindre delövningar till ett mer 

kontinuerligt arbete med en kortare tidsram, vilket enligt Latham & Locke (2002) får 

medarbetarna att arbeta mer effektivt med ett arbete under kort tid. Vi menar att det 

dessutom hjälper för att göra arbetet mer kontinuerligt, vilket enligt Camilla Palmér är 

kritiskt för att hålla medarbetarna uppdaterade. Att öva nyckelförmågor som Camilla 

berättar om exemplet om löparen som inte bara kan ut och springa i skogen för att vara 

bra menar vi också att delövningarna fyller en funktion. Här menar vi att de typscenarion 

Peter Palmér beskriver samt de scenarion säkerhetssamordnare Karl menar att den 

större kommunen övar passar in. Genom att öva typscenarion och specifika förmågor 

erhålls specifik kunskap och förmågor, vilka hjälper hantera både den övergripande 

övningen och än viktigare - krisen. 

 

Säkerhetssamordnare Karl beskriver övningarna och utbildningarna för 

krisledningsmetodiken som fundamentala i det förberedande arbetet, för att 

medarbetarna ska kunna klara av att tolka och använda kommunens komprimerade 

krisplan. Genom att öva krismetodik menar Karl att medarbetarna ska kunna hantera den 

komprimerade planen. Vi menar att organisationer kan arbeta med typscenarion och 

inriktningsmål på det viset som större kommun arbetar med krisplanen. Inriktningsmålen 

är likt krisplanen breda och övergripande men genom att öva och utbilda organisationen 
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erhålls förmågan att bryta ned inriktningsmålen beroende på situationen till specifika 

delmål för krisen. Det blir därför viktigt att kommunerna övar typ-scenarion likt de Peter 

Palmér beskriver. 

 

Intervjuobjekten i kommunerna associerar nästan enbart övningar med fältövning. Vår 

uppfattning är att kommunernas syn är något begränsad eftersom det finns flera olika 

typer av övningar som kan genomföras (MSB.c 2009) i det krisförberedande arbetet. 

Genom att använda andra typer av övningar, exempelvis table-top-övningar(seminarier) 

likt de seminarier Camilla & Peter Palmér utför, menar vi att fler hade kunnat genomföras. 

Övningar som table-top-övningar kräver inte lika stora resurser som en fältövning. Det är 

därför vi menar att de övningar som större kommun utför på arbetsplatsträffarna är 

gynnsamma. De kräver inga enorma resurser men medarbetarnas förmågor stärks och ny 

kunskap erhålls. 
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6 Slutsats 

I studien undersökte vi relationen mellan målstyrning och resiliens i två svenska 

kommuner. Studien genomfördes med hjälp av expertintervjuer och två fallstudier, varav 

en i en större kommun och en i en mindre. Att en relation existerar har bekräftats genom 

att kommunerna arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser samt genomför övningar i 

syfte att stärka förmågan att hantera krisen och sätter upp mål för arbetet. Vidare kom vi 

i analysen fram till att relationen mellan resiliens och målstyrning är tvådelad och ser 

olika ut beroende på i vilket stadie arbetet mot resiliens befinner sig. I ett inledande stadie 

där kommunerna ska genomföra krisplaner, risk- och sårbarhetsanalyser, utbildningar 

och övningar fungerar den klassiska målstyrningen presenterad av Latham & Locke. Det 

är möjligt att formulera mål för aktiviteterna enligt SMART-modellen och målstyrning kan 

användas. 

 

Däremot är den klassiska målstyrningen otillräcklig i det senare stadie 2 av 

krisberedskapen där mål inte kan formuleras specifikt på förhand, därför krävs andra 

förmågor i relationen med resiliens. För att tydliggöra den tvådelade relationen 

presenterade vi en modell (figur 8) vilken beskriver hur klassisk målstyrning initialt 

fungerar bra för arbetet mot resiliens i krisberedskapen, men kräver en annan typ av 

relation med flexibla och övergripande inriktningsmål samt förmågor att bryta ner dem. 

 

Det krävs att organisationen är flexibel men samtidigt snabb och effektiv i 

beslutsfattandet för bra krishantering. Organisationer använder målstyrning under en 

pågående kris, därmed är det viktigt att kunna formulera målen snabbt. Det hade därför 

varit bra om de specifika målen varit formulerade på förhand, då hade krishanteringen 

startat så fort krisen bröt ut och hanterats effektivt. Eftersom det inte är möjligt att sätta 

specifika mål på förhand blir det istället viktigt att utforma inriktningsmål, vilka 

behandlar typscenarion som sedan kan brytas ner, anpassas och appliceras i krisen. Vi 

tror att det kan vara bra att ha relativt många typscenarion inövade och planerade samt 

inriktningsmål utformade för att täcka många olika kriser. Vi menar samtidigt att det inte 

får bli för många scenarion och inriktningsmål då det kan bli likt situationen med den 
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föregående krisplan säkerhetssamordnaren Karl beskriver, vilken innehöll 80 sidor 

istället för 8 och därmed blev alltför komplicerad att använda i kris. 

 

För att ha förmågan att bryta ned inriktningsmålen krävs övning och utbildning. Genom 

att känna sig trygg i sin roll, det vill säga veta vilket arbete och ansvar som förväntas av 

medarbetaren, blir organisationen också bättre på att bryta ned inriktningsmålen. 

 

Kunskapen som skapas under övningar och utbildningar blir ny kunskap om hur kriser 

kan hanteras, inte bara för organisationen utan även för de som håller i och ansvarar för 

övningen. Övning och utbildning hjälper därmed inte bara kommunen som övas, utan 

även alla inblandade och får på så sätt ett mervärde för fler än enbart den enskilda 

organisationen. 

 

Sammanfattningsvis finns en tvådelad relation mellan målstyrning och resiliens. En 

relation som i första stadiet mot att bli mer resilient genom krisberedskap stadie 1 

fungerar bra, men i ett senare skede (krisberedskap stadie 2) blir komplicerad. I det 

senare stadiet krävs andra förmågor och en annan typ av mål, inriktningsmål, för att 

relationen ska fungera. Förmågorna är främst att bryta ner och tolka de generella 

inrikningsmål som används, genom trygghet i ansvarsområde och arbetsuppgifter 

(roller). Eftersom det i en kris behövs såväl snabbhet som flexibilitet, vilket inte erbjuds 

av den klassiska målstyrningen kan därmed inriktningsmål vara svaret för den 

komplicerade relationen mellan målstyrning och resiliens.  

 

6.1 Framtida forskning 
Det står klart att en relation mellan resiliens och målstyrning finns då kommunerna enligt 

lag ska arbeta med att minska sårbarheten och bli bättre på att hantera kriser samtidigt 

som de använder sig av målstyrning för att styra verksamheten. Förutom lagarna finns ett 

självändamål i att hantera en kris väl, såväl utifrån ett ekonomiskt perspektiv som 

hanteringen av de personliga tragedier som kan uppstå.  
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Vi har vidare konstaterat att ett sätt att arbeta mot resiliens är genom typscenarion och 

inriktningsmål. En studie vilken undersöker antalet typscenarion och inriktningsmål som 

ger mest effekt är därmed befogad. Det vore bra om så många av målen i kris går att 

utforma och fundera kring på förhand men det får inte bli för omfattande eftersom det då 

blir användbart i kris. Det blir för mycket information att ta till sig och arbeta med i en 

redan stressad situation.  

 

En studie om hur inriktningsmål bör formuleras finns det också fog för. Vi har konstaterat 

att specifika mål används i kris och att det hade varit bra om de gick att formulera på 

förhand, vilket inte är möjligt och istället föreslår vi användningen av inriktningsmålen 

som är mer övergripande. Graden av hur mycket det går att generalisera och arbeta 

övergripande med inriktningsmålen hade varit intressant att studera. Var bör gränsen gå, 

när är målet för specifikt och inte går att ha på förhand och när är det för generellt för att 

kunna brytas ner till delmål? 

 

Vidare är det intressant att se mer precist vilken ny kunskap som skapas under övningar. 

Det är inte otänkbart att kunskapen som genereras och erhålls inte bara är relaterad till 

kris, utan kan vara användbar även i den ordinarie verksamheten. En medarbetares 

förmåga att fatta snabba beslut kan tänkas vara användbar även i andra. Det är ett 

exempel på hur kunskapen kan användas och vi tror att det kan finnas många fler. Genom 

att visa på att övningar kan ge mervärde finns också en stor chans att de genomförs oftare, 

trots att det är resurskrävande för organisationen.  

 

Det finns också en mening i att undersöka vad som kan göras för att effektivisera övningar 

och därigenom minska resurserna som just nu upplevs vara resurskrävande. Ett förslag 

är att studera varför kommunerna direkt kopplar ihop ordet övning med fältövning. Det 

finns flera andra typer av övningar vilka är mindre resurskrävande, exempelvis table-top-

övningar. Andra övningar verkar till viss del genomföras men det uttrycks vagt och är inte 

det medarbetarna associerar övningar med. Genom att utföra andra typer av övningar kan 

det vara möjligt att uppnå en mer resilient organisation utan att enbart förlita sig på de 

resurskrävande fältövningarna. 
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Mindre kommun styrning 

På vilket sätt styrs organisationen 

Mål från regeringen – men tolkningen upp till er – vem tolkar? 

Hur ser styrningen ut vid en kris? 

Speciella mål 

Hur ser målen för arbetet med att minska sårbarheten i verksamheten ut? 

Hur tycker du att mål för verksamheten ska sättas 

Hur tror du att mål i kris bör vara formulerade 

I krisen, hur förberedd och trygg känner du dig? 

Mindre kommun under kris 

Kommunikation under kris 

Hur agerar mindre kommun för att kunna vara flexibla vid en kris?  

I krisen, hur förberedd och trygg känner du dig? 

Framtiden 

Hur tror du att kommunens arbete ser ut i framtiden? 

Framtida kriser 


