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SAMMANFATTNING 
 
Med anledning av att flera kriser av extraordinära slag har inträffat i fredstid har förmågan att 
hantera dessa fått stor uppmärksamhet. Att ha en fungerande krisberedskap har visat sig vara 
centralt och här har kommunerna en viktig roll. Om kommunerna har en väl utvecklad 
krisberedskap kan samhället bättre klara av en kris. Genom utvärderingar och erfarenheter 
från kriser har det visat sig att samverkan mellan kommuner är av stor betydelse för en god 
krisberedskap. Därmed är det av intresse att studera hur samverkan mellan kommuner kan 
utvecklas angående krisberedskap.   
 
Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur samverkan mellan kommuner kan 
utvecklas angående krisberedskap. Detta genom att använda policynätverksteori med 
kollektiv handling för att förstå hur och varför samverkan kring krisberedskap har utvecklats 
bland fem kommuner: Boxholm, Kinda, Ydre, Ödeshög och Tranås. Med stöd av teorin är det 
möjligt att formulera fyra frågeställningar som handlar om faktorer som påverkar aktörers 
samverkan. För att uppnå syftet används dessa frågeställningar, nämligen: Hur påverkas 
policynätverkets skapande av att det finns en insikt hos aktörerna att det existerar ett 
policyproblem samt att det finns en samstämmig problemdefinition av denna? Hur berörs 
policynätverkets utveckling av att det finns en ömsesidig förståelse bland aktörerna, det vill 
säga en gemensam grund? Hur påverkas policynätverkets skapande av resurstillgång och 
beroendet av detta samt demografiska, geografiska och ekonomiska faktorer? Vilken roll har 
politiska beslut för skapandet av policynätverk?  
 
Faktorer såsom geografisk närhet, demografi, ekonomi och resursutbyte visade sig vara 
viktiga för samverkan och skapandet av policynätverk bland de fem kommunerna. Även en 
samstämmig problemdefinition, förtroende och en ömsesidig förståelse mellan aktörerna 
inbegreps som betydelsefulla liksom reformer i regelverket samt Krisberedskapsmyndigheten 
(KBM) och Länsstyrelsen i Östergötland. Med stöd av teorin är en förflyttning från den 
empiriska analysen till en högre nivå möjlig. Slutsatserna kan öka förståelsen för hur 
samverkan mellan kommuner kan utvecklas angående krisberedskap. Således kan slutsatserna 
öka förståelsen för samverkan gällande andra kommuner än enbart de fem som har studerats i 
uppsatsen. Utöver dessa slutsatser kan slutledningar om teorins hållbarhet även dras. 
Resultatet av de tre första frågeställningarna överensstämde med vad teorin anser om 
policynätverks skapande. Däremot stämde inte resultatet av den fjärde frågeställningen 
överens med vad teorin anser är av betydelse för skapandet av policynätverk. Detta kan 
bedömas ha försvagat tilltron till teorin. För att göra teorin mer tillförlitlig kan en korrigering 
utföras genom att stryka eller omformulera den del som inte överensstämde med uppsatsens 
resultat.  
 
Nyckelord: policynätverk, policynätverksteori, kollektiv handling, krishantering, kommunal 
krisberedskap, kommunal samverkan, Krisberedskapsmyndigheten (KBM) och Länsstyrelsen 
i Östergötland. 
 
 
 
 
 

 

  



 

ABSTRACT 
 
Through several crises of extraordinary nature in peacetime the capacity of emergency 
management has been brought up on to the agenda. Proficient emergency management has 
shown to be essential, in which the municipalities have a fundamental function. With well 
developed emergency management at the local level society is better equipped to manage 
crises. According to research on and experiences from crises, cooperation and networking 
between municipalities is crucial for efficient emergency management. Consequently there is 
an interest in studying how cooperation between municipalities can develop within the area of 
emergency management. 
 
The essay therefore aims to increase the understanding regarding how cooperation in policy 
networks between municipalities is established and maintained within emergency 
management. To study this, policy network theory with collective action is used to understand 
how and why cooperation regarding emergency management has developed among five 
Swedish municipalities, namely: Boxholm, Kinda, Ydre, Ödeshög and Tranås. With the 
theory as a base it is possible to formulate four questions concerning factors which influence 
actors’ cooperation and these are being used to fulfil the aim. The questions are: How do 
actors, who realize the existence of a policy problem and having a shared definition of the 
problem, influence the shaping of a policy network? How does a mutual understanding among 
the actors – a common foundation – influence the development of a policy network? How do 
demographically, geographical and economical factors as well as resource dependencies 
influence policy network? Which role do political decisions have in the shaping of policy 
network?  
 
The essay shows that geographical, demographically and economical factors as well as 
resource dependencies play an important role in the cooperation and the development of 
policy networks among the five municipalities. Also important were a common foundation, 
trust and a mutual understanding between the actors. Additionally, new regulations and two 
authorities – Swedish Emergency Management Authority (SEMA) and the County 
administrative board of Östergötland – also influenced the cooperation in a positive way. 
With the theory as a base, it is possible to move from the empirical analyse to a higher level, 
i.e. the conclusions are able to increase the understanding concerning how cooperation 
between municipalities can develop regarding emergency management. Thus the conclusions 
are able to improve the understanding of cooperation in other municipalities than the five 
which have been studied in the essay. Conclusions can also be drawn regarding the durability 
of the theory. The results of the three first questions were coherent with the theory concerning 
how and why policy network are developed. However, the result of the fourth question was 
not consistent with the theory. Hence the result of the three first questions can be considered 
to have strengthened the theory, whereas the result from the fourth question can be regarded 
to have weakened the theory. To improve the theory a modification can be made by removing 
the parts that are not consistent with the result, thereby the theory’s reliability would increase.  
 
Key words: policy network, policy network theory, collective action, emergency 
management, municipal emergency management, municipal cooperation, Emergency 
Management Authority (SEMA) and the County administrative board of Östergötland. 

 

  



 

FÖRORD 
 
Under uppsatsarbetet har flera personer bidragit med sin kompetens och medverkan som jag 
därför vill tacka. Uppsatsen har skrivits inom forskningsprojektet  ”Krisberedskap för teknisk 
infrastruktur – regionala och kommunala strategier för samverkan och implementering” vid 
Linköpings universitet som finansieras av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) 2005-2008. 
Genom projektet har jag fått resurser som har varit till stor nytta för uppsatsen. Det har bland 
annat möjliggjort resor till de kommuner som har studerats och därigenom har ett flertal 
personliga intervjuer kunnat genomföras trots det geografiska avståndet. Jag vill tacka för det 
stöd som jag har fått från projektet och den tid som Elin Wihlborg, opponent Cecilia Stedt och 
inte minst min handledare Jenny Palm har lagt ner för att ge värdefulla synpunkter på 
uppsatsen. Jag vill även tacka de tjänstemän och politiker i fallstudiekommunerna för 
deltagandet och intresset för att prata om ämnet. Utan er hjälp hade det varit svårt att skriva 
uppsatsen. Tack allesammans! 
 
Linköping, september 2006 
Elina Ramsell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

INNEHÅLL 
 
1. Inledning ............................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte ................................................................................................................................. 1 
1.2 Definition av kris.............................................................................................................. 2 
1.3 Metod och material........................................................................................................... 2 

1.3.1 Hermeneutikens förståelse som utgångspunkt .......................................................... 2 
1.3.2 En kvalitativ ansats.................................................................................................... 2 
1.3.3 Att studera policynätverk .......................................................................................... 3 
1.3.4 Urval – val av kommuner och intervjupersoner........................................................ 4 
1.3.5 Intervjuer – tillvägagångssätt och dilemman ............................................................ 5 

1.4 Forskning kring krisberedskap ......................................................................................... 6 
1.5 Disposition ....................................................................................................................... 7 

 
2. Policynätverk ........................................................................................................................ 8 

2.1 Innebörden av begreppet policy ....................................................................................... 8 
2.2 Centrala beståndsdelar i policynätverksansatsen ............................................................. 8 

2.2.1 Oklarhet om vilka som ingår i policynätverk............................................................ 8 
2.2.2 En gemensam grund .................................................................................................. 8 
2.2.3 Beroende och resursutbyte ........................................................................................ 9 
2.2.4 Kollektiv handling................................................................................................... 10 

2.3 Institutional Analysis and Development framework (IAD ramverket).......................... 10 
2.4 Smelers teori om kollektivt beteende ............................................................................. 11 
2.5 Analysram – policynätverksteori med kollektiv handling ............................................. 12 

 
3. Bakgrund............................................................................................................................. 16 

3.1 Centrala begrepp för krishanteringssystemet ................................................................. 16 
3.1.1 Ansvars-, likhets- och närhetsprincipen .................................................................. 16 
3.1.2 Helhetssyn ............................................................................................................... 16 
3.1.3 Extraordinär händelse.............................................................................................. 16 

3.2 Regler och uppgifter för kommuner i samband med krisberedskap .............................. 17 
 
4. Analys .................................................................................................................................. 19 

4.1 Kännetecken från samhället ........................................................................................... 19 
4.1.1 Problemdefinition.................................................................................................... 19 
4.1.2 En gemensam grund ................................................................................................ 21 

4.2 Kännetecken från den fysiska världen ........................................................................... 24 
4.2.1 Geografiska och demografiska förhållanden........................................................... 24 
4.2.2 Resursutbyte, beroende och ekonomiska faktorer................................................... 26 

4.3 Regler som används ....................................................................................................... 28 
4.3.1 Regelverk ................................................................................................................ 28 
4.3.2 Institutioner ............................................................................................................. 29 

 
5. Slutsatser och diskussion ................................................................................................... 33 
 
 
 
 
 

  



 

BILAGOR............................................................................................................................... 37 
Bilaga 1. Intervjuguide med kommunal tjänsteman............................................................. 37 
Bilaga 2. Intervjuguide med kommunal politiker ................................................................ 38 

 
REFERENSER....................................................................................................................... 39 

Internet ................................................................................................................................. 39 
Intervjuer .............................................................................................................................. 39 
Litteratur............................................................................................................................... 39 
Offentligt tryck..................................................................................................................... 41 
Publikationer från myndigheter............................................................................................ 41 
Övrigt ................................................................................................................................... 41 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

1. INLEDNING 
 
”Help us!” var ord som nådde oss via tv-rutan i slutet av augusti år 2005. Överlevande 
klättrade upp på hustaken för att undkomma det stigande vattnet och vädjade om hjälp. 
Familjer splittrades och människor fick sätta livet till. Hus förstördes och många förlorade alla 
sina ägodelar. Detta var följderna av orkanen Katrinas framfart i den amerikanska staden New 
Orleans. Orkanen är ett exempel på en kris av extraordinärt slag som inträffat den senaste 
tiden. Även Sverige har drabbats av extraordinära kriser. En är stormen Gudrun som lamslog 
södra och västra delen av landet samma år som orkanen Katrina. Skog förstördes för 
miljonbelopp. Strömavbrotten som följde orsakade dessutom stor skada. Människor isolerades 
och många företag drabbades ekonomiskt.  
 
Med anledning av bland annat dessa exempel har förmågan att hantera kriser fått stor 
uppmärksamhet. Att ha en fungerande krisberedskap har visat sig vara centralt och här har 
kommunerna en viktig roll. Med andra ord, om kommunen misslyckas med uppdraget som de 
fått från staten, att utforma en lokal krishantering, måste staten bidra med resurser för att 
minimera skadorna vid en kris. Om krisen omfattar fler kommuner kan det leda till att det inte 
finns tillräckligt med resurser att sätta in och därmed kan inte krisen hanteras på ett 
tillfredsställande sätt.1 Erfarenheter från kriser har även påvisat kommunernas viktiga roll och 
samverkan mellan dessa.2 Exempelvis uppstod vissa problem i förmågan att samarbeta mellan 
de offentliga aktörerna vid stormen Gudrun. Att förbättra samarbetsförmågan och att utveckla 
nätverken är därför av stor betydelse för en bättre krishantering, är slutsatser som 
Krisberedskapsmyndigheten (KBM) drar.3 Därmed är det av intresse att studera hur 
samverkan mellan kommuner kan utvecklas angående krisberedskap. Vilka faktorer är viktiga 
för att samverkan ska utvecklas? Är ömsesidig förståelse mellan kommunerna av betydelse? 
Vilken vikt har förtroende och tillit för samverkan? Påverkas samverkan av resursberoende 
och ekonomiska faktorer? Inverkar geografin och demografin på kommuners samverkan? 
Vilken betydelse har politiska beslut för kommuners samverkan? Detta är uppsatsens fokus 
där samverkan mellan fem kommuner kring krisberedskap studeras med stöd av 
policynätverksteori med kollektiv handling.   

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur samverkan mellan kommuner kan 
utvecklas angående krisberedskap. Detta genom att använda policynätverksteori med 
kollektiv handling för att förstå hur och varför samverkan kring krisberedskap har utvecklats 
bland fem kommuner: Boxholm, Kinda, Ydre, Ödeshög och Tranås. Uppsatsen har även till 
syfte att utveckla teorin. Med det menas att undersöka om teoretiska tillägg och/eller 
korrigeringar kan göras för att öka teorins förklaringsvärde.  
 
Med stöd av teorin går det att urskilja fyra frågeställningar som handlar om faktorer som 
påverkar aktörers samverkan och skapande av policynätverk. Med anledning av att 
frågeställningarna är teoretiskt genererande presenteras de i samband med teorin (se s. 13-14). 

                                                 
1  Krisberedskapsmyndighetens (KBM:s) hemsida: 
http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/templates/Page____562.aspx. Senast uppdaterad: 040913. Hämtad: 
060329. 
2 Se bland annat rapporten ”Krishantering i stormens spår” (2005) rapport från KBM; Kaiser, M Larsson, P & 
Hörnsten-Friberg, L (2004) i ”Krishantering med en vidgad syn på nätverksorganisering”, FOI. 
3 ”Krishantering i stormens spår” (2005) rapport från KBM.  
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1.2 Definition av kris 
Kris kan uppfattas på varierande sätt. En enskild person som råkar ut för en olycka kan anse 
att det är en kris medan en kris även kan betraktas som något mer omfattande. Därför behövs 
ordet kris preciseras. I uppsatsen används KBM:s definition av kris: 
 

Med kris menar vi en händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt 
samhälle. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis 
elförsörjningen eller vår hälsa och frihet.4  

 
Således innebär kris i uppsatsen en omfattande händelse som berör flera människor och 
funktioner i vårt samhälle. Orden krishantering och krisberedskap används även i samband 
med kris. Krishantering är ett vidare begrepp än krisberedskap. Kaiser m.fl. menar att 
krishantering ”avser alla de åtgärder som före, under eller efter en allvarlig kris vidtas för att 
förebygga och motverka de skadeeffekter som krisen åstadkommer”.5 Medan krisberedskap 
är beredskapen inför en kris. Uppsatsen fokuserar på kommunal krisberedskap vid 
extraordinära händelser i fredstid. För en närmare beskrivning, se kapitel tre. 

1.3 Metod och material 

1.3.1 Hermeneutikens förståelse som utgångspunkt  
Enligt min mening är det som forskare fördelaktigt att ha vissa verktyg som man kan ta hjälp 
av och stödja sig på i sitt arbete. Verktygen kan vägleda en i arbetet, såväl i samband med 
intervjuer som tolkning av material, för att försäkra att arbetet håller en vetenskaplig standard. 
På så sätt underlättar det för läsaren att följa med i forskningsprocessen och de slutsatser som 
dras. Av denna anledning redogörs mina verktyg här. Min förståelse – de verktyg som jag 
använder – vilar på en hermeneutisk grund och är utgångspunkten för arbetet med uppsatsen. 
Vad innebär då en hermeneutisk förståelse? Hermeneutiken kan ses som en metod att tolka 
texter på. Den handlar om att få information eller att förstå och tolka en människas 
upplevelser, menar Steinar Kvale. Att förstå en text kan skildras av en hermeneutisk cirkel, 
även kallad spiral. Kvale beskriver att det är en process där tolkningen av hela texten påverkar 
tolkningen av delar av texten och omvänt. Processen tar slut när författaren uppnått en 
tolkning som kan stå för den samtliga texten, både helheten och delarna, och som inte består 
av några motsägelser. När intervjuer analyseras ska fokus vara på innehållet, det vill säga 
förstå vad intervjupersonerna, även kallade respondenterna, uttryckt om det aktuella 
ämnesområdet. Respondenternas bibliografi och psykologiska teorier är av mindre vikt. 
Däremot behöver den som tolkar en text – i detta fall jag som uppsatsens författare – vara 
medveten om att jag själv inte kan stå helt utanför tolkningen. Tolkaren har egna erfarenheter 
som påverkar tolkningen av intervjun, hävdar Kvale. Därför behöver tolkaren exempelvis vara 
uppmärksam på hur vissa frågeformuleringar kan påverka svaren.6 Således måste jag vara 
medveten om denna påverkan i uppsatsarbetet. 

1.3.2 En kvalitativ ansats 
Uppsatsen är en kvalitativ studie av nätverkssamverkan kring krisberedskap. Men vad innebär 
en kvalitativ ansats och varför har den valts? Kvalitativa metoder ska inte endast ses som ett 

                                                 
4 KBM:s hemsida: http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/templates/EntryPage____5749.aspx. Senast 
uppdaterad: 050823. Hämtad: 060329. 
5 Kaiser m.fl. (2004) s. 17. 
6 Kvale, S (1996) Interviews – an introduction to Qualitative Research Interviewing. USA: Sage Publications, s. 
46-49. 
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komplement till kvantitativa metoder. Snarare ska kvalitativa metoder ses som ett alternativt 
sätt att se på kunskap, innebörd, verklighet och sanning inom samhällsvetenskap. Fokus är på 
att förstå betydelsefulla relationer, menar Kvale. Validiteten i en kvalitativ studie kan 
granskas genom att analysera om studien uppfyller sitt syfte.7 Fördelen med kvalitativa 
metoder är att den uppvisar en helhetsbild som ökar förståelsen för ”sociala processer och 
samanhang”, hävdar Idar M. Holme och Bernt K. Solvang.8 Denna metod används i 
uppsatsen då den ger kunskap och därigenom ökar förståelsen om de aktuella personernas 
värld, i detta fall om aktörers samverkan kring krisberedskap.9 För att uppnå denna förståelse 
består därmed den empiriska materialinsamlingen av kvalitativa intervjuer av offentliga 
aktörer – tjänstemän och politiker – i de fem kommunerna: Boxholm, Kinda, Ydre, Ödeshög 
och Tranås. Således används huvudsakligen primärkällor. Ett annat materialinsamlingssätt 
vore svårt. Visserligen har kommunerna planer samt risk- och sårbarhetsanalyser tillgängliga, 
men dessa ger ingen djupare förståelse av samverkan. Därav valet av intervjuer. För teorin 
används litteratur om policynätverksansatsen och då främst av statsvetaren Lars Carlsson. 
Anledningen är att han har utvecklat policynätverksansatsen genom att kombinera den med 
Institutional Analysis and Development framework (IAD ramverket) och Smelers teori om 
kollektivt beteende, som ger en större möjlighet till förståelse av uppsatsämnet än enbart 
policynätverksansatsen. Men policynätverksansatsen är ändå viktig och för att få en så 
rättvisande bild som möjligt av de centrala beståndsdelarna i den används även andra 
författare. Några exempel är: Hill, Powell, Rhodes, Klijn och Björk m.fl. Författarna är 
välkända inom ansatsen och har därför valts. Naturligtvis finns det fler författare som 
behandlar policynätverksansatsen än de som framhålls i uppsatsen. Därför ska inte uppsatsens 
behandling av policynätverksansatsen anses vara allmängiltig. KBM används även och då i 
samband med krisberedskapens innebörd och innehåll. Skälet är att KBM är den statliga 
myndigheten som bland annat ska stödja kommunerna i deras krisberedskapsarbete. Därmed 
anses det motiverat att ha den som referens i uppsatsen.  

1.3.3 Att studera policynätverk 
I uppsatsen anses samverkan kring krisberedskap vara en nätverkssamverkan mellan olika 
aktörer. Begreppet policy är därmed viktigt. Det kan beskrivas som ”en uppsättning idéer som 
försöker förverkligas genom en handling, exempelvis genom att samverka i nätverk”10. Om 
krisberedskap ses som en policy kan kommunala tjänstemän och politiker betraktas som 
aktörer i policyprocessen, vilka kan samverka i ett policynätverk.11 Således är även begreppet 
policynätverk viktigt i uppsatsen.  
  
En stor del av policynätverksansatsen fokuserar på att kartlägga olika nätverk, närmare 
bestämt hur olika nätverk är utformade. För att se fler dimensioner i policynätverksansatsen 
och för att få en ökad förståelse av nätverk i verkligheten, är det exempelvis av intresse att 
analysera varför och hur nätverk skapas. Dock finns det inte mycket i policynätverksansatsen 
som tar upp detta. Därmed studerar uppsatsen vilka beståndsdelar som är karaktäristiska inom 
policynätverk.12 Policynätverksansatsen kritiseras även för att vara alltför bred och generell 
för att den ensamt ska kunna fungera som en teoretisk ram för empiriska studier. Den måste 

                                                 
7 Ibid, s. 10-11, 238. 
8 Holme, I & Solvang, B (1997) Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: 
Studentlitteratur, s. 79. 
9 Kvale, S (1996) s. 21. 
10 Björk, P m.fl. (2003) Governance. Lund: Studentlitteratur, s. 97. 
11 Ibid, s. 30. 
12 Hill, M (1997) The Policy Process in the Modern State. England: Pearson Education Limited. 
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därför kompletteras med andra teorier, vilket görs i uppsatsen.13 Policynätverksteorin med 
kollektiv handling används i uppsatsen som en samlingsteori där policynätverksansatsen, IAD 
ramverket och Smelers teori om kollektivt beteende ingår. Samtliga teorier är 
problemorienterade då de koncentrerar sig på hur individuella aktörer organiserar sig för att 
lösa ett specifikt problem. Smelers teori tar upp fyra principer angående kollektivt beteende 
och utifrån dessa har uppsatsens fyra frågeställningar formulerats.  
 
Utifrån policynätverksteorin med kollektiv handling har en analysram skapats som stöd för 
vilka variabler som analysen av det empiriska materialet ska fokusera på. På så sätt urskiljs 
centrala faktorer som påverkar samverkan och skapandet av policynätverk. Analysramen 
består av tre övergripande samlingsbegrepp som var och en har underfaktorer som är mer 
specifika. Samlingsbegreppen är: kännetecken från samhället, kännetecken från den fysiska 
världen och regler som används. För att få en tydlig struktur används även dessa som 
kapitelrubriker i analysen.  

1.3.4 Urval – val av kommuner och intervjupersoner 
Kommunerna har delvis valts för att de samverkar med varandra. En form av samverkan som 
de ingår i, med Vadstena kommun, är VÖKBYT. Det är ett samarbete som inleddes 2001 där 
kommunerna samverkar inom flera olika områden, exempelvis krisberedskap. Därmed är 
kommunerna passande studieobjekt för uppsatsen då den syftar till att undersöka samverkan 
mellan kommuner. I projektet VÖKBYT finns det många olika samarbeten och vilka 
kommuner som samarbetar varierar. Namnet VÖKBYT kommer ifrån varje medverkande 
kommuns begynnelsebokstav: Vadstena, Ödeshög, Kinda, Boxholm, Ydre och Tranås. 
Därmed kan namnet skifta beroende på vilka kommuner som samverkar. Om enbart 
kommunerna som är med i uppsatsen samverkar kallas samarbetet för KÖBYT.14 Följden blir 
att aktörerna benämner projektet för olika namn och jag har valt att följa aktörernas 
benämning i uppsatsen. Därmed kan både namnen VÖKBYT och KÖBYT förekomma i 
uppsatsen. De valda kommunerna är relativt små. Tranås är störst med ungefär 17 700 
invånare. Bland de fyra östgötska kommunerna är Kinda störst med nästan 10 000 och Ydre 
minst med knappt 4 000 invånare.15 Kommunerna tillhör olika län. De fyra förstnämnda ingår 
i Östergötlands län medan Tranås tillhör Jönköpings län. Trots olika län samverkar 
kommunerna med varandra och det vore därför en svaghet i uppsatsen att utesluta en kommun 
på grund av länsindelning.  
 
En annan anledning till urvalet av kommunerna är sammankopplat med valet av 
intervjupersoner. Respondenterna valdes med hjälp av snöbollseffekten. Det innebar att först 
kontaktades en person som sedan nämnde andra relevanta personer osv.16 Efter att ha 
kontaktat några personer som var insatta i VÖKBYT fick jag rådet att vända mig till Ingemar 
Nordström, administrativ chef i Boxholm. I och med kontakten med Nordström sattes 
snöbollseffekten i rörelse och jag fick på det sättet kontakt med de andra tjänstemännen som 
intervjuades. Vid användning av snöbollsurvalet kan antalet respondenter bli mycket stort.17 
För att inte råka ut för detta avgränsades relevanta personer till en samverkansgrupp som 

                                                 
13 Carlsson, L (2000) “Policy Network as Collective Action”, Policy Studies Journal, vol. 28, nr. 3, s. 504; 
Johansson, H (2002) Beslutsfattande i offentlig förvaltning. Åbo: Åbo Akademis Förlag, s. 158. 
14 Intervju Räddningstjänsten i Kinda Kronström 060504. 
15 SCB:s hemsida: http://www.scb.se/templates/tableOrChart____159261.asp. Statistik över befolkningsmängd 
2005. Senast uppdaterad: 060214. Hämtad: 060609. 
16 Esaiasson, P m.fl. (2005) Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: 
Norstedts Juridik AB, s. 286. 
17 Ibid. 
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utsetts av Kommunchefgruppen, som består av VÖKBYT-kommunernas kommunchefer. 
Samverkansgruppen bestod av aktörer från de utvalda kommunerna. Vadstena kommun 
nämndes inte då de inte hade varit aktiva i samverkan med de andra kommunerna. Då 
uppsatsen syftar till att studera kommuner som samverkar med varandra valdes därmed de 
kommuner som hade en kontinuerlig samverkan mellan varandra. Därav togs inte Vadstena 
med i urvalet. Förutom urvalet av tjänstemän valdes även några kommunala politiker som 
respondenter. Anledningen var att de kompletterar varandra. Politiker har en överskådlig bild 
medan tjänstemän har kunskap om det praktiska. Därmed ökar sannolikheten för en mer 
nyanserad helhetsbild. Med andra ord har de olika kompetenser och maktrelationer mellan 
varandra. Politiker har en demokratisk kompetens och en auktoritär makt. Medan tjänstemän 
har en professionell kompetens och har auktoritet inom ämnesområdet krisberedskap i 
kommunen. Maktrelationerna ser därmed ut på följande sätt. Politiker styr över tjänstemännen 
i sin kommun, men för att påverka tjänstemän i en annan kommun behöver politiker gå via 
tjänstemannens kommunala politiker. På så sätt är både politiker och tjänstemän viktiga att ta 
med i urvalet. När det gäller urvalet av kommunala politiker söktes samtliga ordföranden för 
kommunstyrelsen i de fem kommunerna och de tre första som jag fick kontakt med valdes.  

1.3.5 Intervjuer – tillvägagångssätt och dilemman 
Grunden för utförandet och arbetet med intervjuerna ligger, som nämnts ovan, i 
”hermeneutiken”. Men det behövs en mer ingående beskrivning av tillvägagångssättet och de 
dilemman som kan uppkomma i och med intervjuer. Kvale menar att varje samtal är en form 
av intervju. Ett exempel är när två personer samtalar på ett café. Sedan finns det andra former 
av samtal där man går in med en annan föreställning, såsom vid samtal med en läkare eller 
med en forskare. För att skilja på intervjuernas karaktär har de olika benämningar. 
Exempelvis benämns en forskarintervju för en professionell intervju.18  
 
En intervju kan även utformas på olika sätt. En kvalitativ intervju kan kallas för en 
ostrukturerad eller icke standardiserad intervju, menar Kvale. Innebörden är att intervjuer kan 
antingen mest innehålla ”no-method” – fri och spontan metod – eller ”all-method” – metod 
där fasta strukturer är viktigt. Däremellan finns det semistrukturerade intervjuer som består av 
en del teman och frågor. I denna finns det en öppenhet till förändringar under intervjuns gång. 
Det betyder att frågor kan förändras eller tillkomma beroende på vad som kommer upp.19 
Intervjuerna i uppsatsen har utformats enligt vad som lyfts upp ovan. Med Kvales ord är 
således intervjuerna semistrukturerade. Intervjuguiden formades runt de faktorer som teorin 
anser är viktiga för skapandet av policynätverk. Guiden var uppdelad i olika teman: inledning, 
bakgrund, organisationsform, den enskilda kommunen, kontakter, framtiden och övrigt. 
Under varje tema fanns ett antal frågor, men samtidigt eftersträvades ett öppet samtal mellan 
intervjuaren och respondenten. För en fullständig översyn av guiden, se bilaga 1 och 2.   
 
Personliga intervjuer blir vanligen längre och mer omfångsrika än telefonintervjuer. I början 
när intervjuaren inte är insatt i ämnet kan det därför vara fördelaktigt att de första intervjuerna 
är personliga. Av tidsskäl har det emellertid inte gått att genomföra personliga intervjuer med 
alla aktörer, varför telefonintervjuer valdes för de avslutande intervjuerna. Respondenterna 
kontaktades via e-post eller via telefon och de personliga intervjuerna hölls på respondentens 
arbetsplats. Totalt genomfördes åtta intervjuer, varav tre var telefonintervjuer medan 
resterande var personliga intervjuer. Tre av intervjuerna var med kommunala politiker. Skälet 
till att inte lika många politiker som tjänstemän intervjuades var att tjänstemännen ansågs 

                                                 
18 Kvale, S (1996) s. 20. 
19 Ibid, s. 13, 124. 
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kunna bidra till mer material inom sakområdet.  Politiker har istället en övergripande kunskap 
som kan samlas in med färre intervjuer. Dessa intervjuer tog därför kortare tid än intervjuerna 
med tjänstemännen. Intervjuerna med politikerna varade i genomsnitt 20 minuter medan 
intervjuerna med tjänstemännen tog ungefär en timme. Bortsett från en utav de kommunala 
tjänstemännen arbetade samtliga inom räddningstjänsten. Varje kommunalpolitiker som 
intervjuades var ordförande i kommunstyrelsen. För mer information om respondenterna, se 
referenserna. 
 
För att inte gå miste om relevant information användes bandspelare i intervjuerna. Jag frågade 
först om respondenterna hade några invändningar till det, men det hade ingen utav dem. 
Tvärtom fanns det en positiv inställning till användandet av bandspelare då de ansåg att risken 
för missuppfattningar minskade. Intervjuerna transkriberades, men ordföljden korrigerades i 
vissa fall för att göra texten mer förstålig. För att vara säker på att informationen hade 
uppfattats rätt fick respondenterna läsa transkriberingen och ge synpunkter. En sådan 
växelverkan mellan forskaren och respondenterna försäkrar materialets pålitlighet, enligt 
Holme och Solvang.20 Ingen av respondenterna begärde att få vara anonym eller att svaren 
skulle behandlas konfidentiellt.  
 
Risken för intervjuareffekt har försökt att minimeras. Med det menas att respondentens svar 
påverkas av intervjuaren. Ett exempel kan vara att respondenten anpassar sina svar efter vad 
han/hon tror att intervjuaren vill höra.21 För att minska denna effekt framhöll jag innan 
intervjun genomfördes att jag var intresserad av respondentens uppfattningar och att det inte 
fanns några ”rätta” svar.  Jag försökte även ge ett neutralt intryck vid intervjuerna, såväl 
gällande uppträdande, ordval och utseende. När det gäller uppsatsens giltighet har citat från 
respondenterna använts i tolkningen av materialet för att få en så bra förståelse som möjligt. 
Intervjuerna anses ha varit giltiga vid intervjutillfället som påverkar tempusvalet i 
behandlingen av empirin. 

1.4 Forskning kring krisberedskap 
Med ett flertal kriser, som i uppsatsen innebär extraordinära händelser i fredstid, har 
krishantering – där krisberedskap inkluderas – uppmärksammats och därmed har det även 
skrivits mer om det. Genom KBM finns det mycket information om krisberedskap. På 
uppdrag av KBM har en del forskarrapporter skrivits som behandlar krishantering i nätverk 
och lyfter fram betydelsen av att aktörer samverkar lokalt.22  
 
Utöver KBM finns det mycket om ämnet på CRISMART, Nationellt Centrum för 
Krishanteringsstudier. CRISMART, som tillhör Försvarshögskolan, bedriver forskning om 
krishantering. Centrumet har åtskilliga publikationer om såväl nationell som internationell 
krishantering. Två exempel inom nationell krishanering är ”Elavbrottet i Kista den 29-31 maj 
2002: Organisatorisk och interorganisatorisk inlärning i kris”23 samt ”Krishantering på 
göteborgska: En studie av brandkatastrofen den 29-30 oktober 1998”.24 Det finns även en 
bred internationell forskning. Många forskningsresultat finns i tidskrifter som exempelvis 
                                                 
20 Ibid, s. 95. 
21 Esaiasson m.fl. (2005) s. 261-262. 
22 Kaiser, M m.fl. (2004); ”Krishantering i stormens spår” (2005) rapport från KBM; ”Samhällets krisberedskap 
bygger på samarbete” (2005) rapport från KBM. 
23 Devrell, E (2004) ”Elavbrottet i Kista den 29-31 maj 2002: Organisatorisk och interorganisatorisk inlärning i 
kris”, CRISMART. 
24 Hagström, A & Sundelius, B (2003) ”Krishantering på göteborgska: En studie av brandkatastrofen den 29-30 
oktober 1998”, CRISMART. 

  6  



 

Journal of Risk Research. En artikel i tidskriften är Jan Hovdens ”Public policy and 
administration in a vulnerable society: regulatory reforms initiated by a Norwegian 
commission”, som syftar till att bidra till en tydlig och kunnig krisberedskap i samhället. 
Genom en fallstudie påvisas vissa element som anses vara viktiga för en god krisberedskap, 
exempelvis problemdefinition.25 En del av artikelns element lyfts även upp i uppsatsen. 

1.5 Disposition 
De nästkommande fyra kapitel innehåller följande. I kapitel 2 behandlas först 
policynätverksansatsen.  Policynätverkets ursprung lyfts upp och centrala beståndsdelar i 
policynätverksansatsen studeras. Därefter behandlas kompletterande teorier, nämligen 
Institutional Analysis and Development framework (IAD ramverket) och Smelers teori om 
kollektivt beteende. Dessa två samt policynätverksansatsen ingår sedan i en samlingsteori som 
benämns policynätverksteori med kollektiv handling. Genom teorin skapas till sist en 
analysram med faktorer som påverkar skapandet av policynätverk. I den finns det tre 
övergripande faktorer: kännetecken från samhället, kännetecken från den fysiska världen och 
regler som används. Analysramen rymmer även underfaktorer som är mer specifika. I ramen, 
med hjälp av teorin, formuleras även fyra frågeställningar. I kapitel 3 ges en bakgrund av 
ämnet för att läsaren lättare ska kunna ta till sig det empiriska materialet i analysen. Först 
behandlas krishanteringssystemet och sedan vilka regler och uppgifter som kommunen har i 
samband med krisberedskap samt vilka skyldigheter som KBM och Länsstyrelsen har i 
samband med kommunal krisberedskap.  I kapitel 4 analyseras det empiriska materialet som 
har samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer. Analysramen som formats i kapitel 2 
används. De tre övergripande faktorerna som enligt teorin påverkar skapandet av 
policynätverk – kännetecken från samhället, kännetecken från den fysiska världen och regler 
som används – är rubriker i kapitlet. Dels för att skapa en god struktur på analysen, dels för att 
underlätta kopplingen till teorin. Slutligen i kapitel 5 ges slutsatserna samt en avslutande 
diskussion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
25 Hovdens, J (2004) ”Public policy and administration in a vulnerable society: regulatory reforms initiated by a 
Norwegian commission”, Journal of Risk Research, september, volym 7, nr 6.  
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2. POLICYNÄTVERK  
 
Kapitlet behandlar centrala beståndsdelar i policynätverket genom att först fokusera på 
policynätverksansatsen för att sedan koncentrera sig på kompletterande teorier. Dessa teorier 
är IAD ramverket och Smelers teori om kollektivt beteende. De tre teorierna benämns i 
uppsatsen under samlingsnamnet ”policynätverksteori med kollektiv handling”. I slutet av 
kapitlet skapas en analysram där bland annat frågeställningarna formuleras.  

2.1 Innebörden av begreppet policy  
För att förstå vad som menas med ett policynätverk behövs det först en definition av policy. 
Samhällsvetaren Michael Hill menar att policy kan ses som ett beslut eller snarare en samling 
av olika beslut som inte sker under en specifik tidpunkt utan snarare sker över en längre 
period.26 Peder Björk m.fl. preciserar policy som en uppsättning idéer som försöker 
genomföras via någon sorts handling, exempelvis genom att samverka i nätverk.27 En 
liknande definition, som Erik-Hans Klijn formulerar och som används i uppsatsen, är att 
policy kan uppfattas som ett resultat av interaktioner mellan ett antal aktörer. Vidare förklarar 
Klijn att sambandet mellan policynätverk och policy är att policynätverk formar den kontext 
där policyprocessen äger rum.28 Således är både policy och policynätverk viktiga begrepp. 

2.2 Centrala beståndsdelar i policynätverksansatsen 

2.2.1 Oklarhet om vilka som ingår i policynätverk 
Åsikterna går isär om vilka aktörer som ingår i ett policynätverk. En del författare29 
inkluderar alla former av aktörer, såväl individer som kollektiv. Andra författare30 anser att 
policynätverk enbart består av interoragnisationella relationer och utesluter därmed personliga 
relationer. Statsvetaren Hans Johansson är av den förstnämnda åsikten, att policynätverk kan 
bestå av olika former av aktörer. Således inkluderas även staten och dess roll och betydelse i 
samhället. Men dess inflytande varierar beroende av nätverk, hävdar Johansson31 och får 
medhåll av författarna Hanf och Sharpf32. Det finns ytterligare en åsiktsskillnad. Det finns en 
uppfattning som anser att policynätverk består av både privata och offentliga aktörer. Sedan 
finns det en annan som enbart tillämpar policynätverk på relationer mellan offentliga 
aktörer.33  

2.2.2 En gemensam grund 
För ett framgångsrikt policynätverk är samförståndslösningar en hörnsten, anser Walter W. 
Powell. Macneil är inne på samma spår och pratar om ”entangling strings”, som kan beskrivas 
som snören vilka är intrasslade i varandra av rykte, vänskap och ömsesidigt beroende. Dessa 

                                                 
26 Hill, M. (1997) s. 6. 
27 Björk, P m.fl. (2003) s. 96-97. 
28 Klijn, E.-H (1997) “Policy Networks: An overview” i Managing complex networks. Strategies for the public 
sector av Kickert, W, Klijn, E-H, Koppenjan, J (red.) London: Sage Publications Ltd, s. 14, 30. 
29 Bl.a. Johansson, H (2002); Hanf, K & Sharpf, F (1987). 
30 Bl.a. Rhodes (1991). 
31 Johansson, H (2002) s. 150. 
32 Hanf, K & Sharpf, F (red.) (1978) Interorganizational policymaking. London: Sage Moderns Political Series, 
s. 12.  
33 Rhodes, R.A.W (1986) The national world of local government. London: Allen & Unwin; Rhodes, R.A.W 
(2003) Decentralizing the civil service: from unitary state to differentiated polity in the United Kingdom. 
Buckingham: Open University. 
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är väsentliga delar i relationerna. Ömsesidighet och samverkan är vitalt när det gäller 
nätverkens organisering. Genom det långsiktiga perspektivet som vanligen finns i 
policynätverk förstärks detta.34  
 
Förtroende är en annan viktig del. Om aktörerna litar på varandra minskar det verklighetens 
komplexitet bra mycket effektivare än auktoritet, förhandlingar och prognoser, hävdar 
Powell.35 Tillsammans med kommunikation är förtroende grundvalen för diskussioner och 
överläggningar i policynätverk, hävdar Tanja Börzel. Aktörerna i ett policynätverk har ett så 
kallat tillitssystem som består av gemensamma idéer, värden och problemuppfattningar som 
påverkar interaktionerna mellan aktörerna, menar Börzel. På så sätt är tillitssystemet en viktig 
del i studiet av policynätverk.36 Med några sammanfattande ord av diskussionen kan det lyftas 
upp att det behövs ömsesidighet, förtroende och en gemensam förståelse för att interaktioner 
och samarbete mellan aktörer ska ske. Kort sagt, det behövs en gemensam grund.  

2.2.3 Beroende och resursutbyte 
Beroende och resursutbyte är de mest centrala delarna i ett policynätverk och avgör vilka 
aktörer som är sammankopplade med varandra och vilka som inte är det. Detta kan utläsas 
från ett citat av Benson då han menar att policynätverk är ett ”cluster or a complex of 
organizations connected to each other by resource dependencies and distinguished from other 
clusters or complexes by breaks in the structure of resource dependencies”.37 Således anses 
resursutbytet i policynätverk vara centralt. Bensons definition av nätverk är välanvänd och en 
som använder den som stöd är statsvetaren Rhodes när han kategoriserar nätverk i olika 
dimensioner, med resonemanget att nätverk har olika beroendestrukturer. En utav Rhodes 
dimensioner är intressekonstellationer som innebär att deltagarnas intresse i ett nätverk 
varierar beroende av bland annat territorium och ekonomisk funktion. En annan dimension 
kallar Rhodes för resursutbyte där han menar att resursutbytet variera mellan aktörer.38   
 
Kickert m.fl. framhåller även beroendeförhållandet som centralt i nätverk och de definierar 
policynätverk som: “stable patterns of social relations between interdependent actors, which 
take shape around policy problems and/or policy programmes.”39 Citatet framhåller vikten av 
att det finns relationer mellan aktörerna och vidare menar de att aktörerna inom ett nätverk är 
beroende av varandra, närmare bestämt varandras resurser, för att uppnå sina mål. På så sätt 
utvecklas och existerar policynätverk genom beroendeförhållandet mellan aktörer, hävdar 
Kickert m.fl.40 Det finns fler författare som betonar beroendet.  En utav dessa är Powell som 
menar att en grundpelare i policynätverk är att en aktör är beroende av en annans aktörs 
resurser och att det finns fördelar med att föra dessa samman. Genom att aktörerna blir mer 
beroende av aktiviteter med de andra nätverksaktörerna förlorar de en del av sin förmåga att 
själv bestämma sin egen framtid.41 I samband med resursutbytet framhåller Kenis och 

                                                 
34 Powell, W.W (1991) “Neither market nor hierarchy: network forms of organization” i Markets, hierarchies & 
networks. The coordination of life av Thompson, G & Frances, J m.fl. (red.) London: Sage publications, s. 270-
274. 
35 Ibid. 
36 Börzel, T (1998) ”Organizing Babylon – on the different conceptions of policy networks”, Public 
Administration, vol. 76, sommar, s. 262, 264. 
37 Rhodes, R.A.W & Marsh, D (1992) “New directions in the study of policy networks”, European Journal of 
political Research, 21, s. 182. 
38 Rhodes, R.A.W (1991) “Policy networks and sub-central government” i Markets, hierarchies & networks. The 
coordination of life av Thompson, G & Frances, J m.fl. (red.) London: Sage publications, s. 203. 
39 Kickert, W m.fl. (1997) s. 6. 
40 Ibid.  
41 Powell, W.W (1991) s. 270-274. 
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Schneider att en faktor för att detta ska ske är att de praktiska faktorerna fungerar. Med det 
menas att det är funktionsdugligt att ha ett utbyte.42 Kort sammanfattat är resursutbytet av 
betydelse för vilka aktörer som samverkar och att det finns ett ömsesidigt beroende. 
Samverkan påverkas även utav geografin och om det finns ekonomiska fördelar.  

2.2.4 Kollektiv handling 
Statsvetaren Lars Carlsson menar att policynätverksansatsen kan främjas genom att ta hjälp av 
begreppet kollektiv handling.  Därigenom anser han att policynätverk bör förstås som 
organiserade enheter, inte som organisationer, då policynätverk handlar om  
 

The distributing of task among different actors and the creation of […] coordination, to 
guide the activities performed. In other words, the types of multiactor joint actions that 
are achieved through policy networks ought to be regarded as instances of collective 
action.43

 
Med denna uppfattning, som har likheter med tidigare definitioner, handlar policynätverk om 
att samordna de resurser som finns mellan olika aktörer på ett effektivt sätt. Genom 
samordningen bör policynätverk ses som en kollektiv handling, anser Carlsson.44 Begreppet 
kollektiv handling är brett och kan definieras som handlingar av gruppmedlemmar som syftar 
till att främja deras gemensamma intressen. Dock är begreppet mer komplext och 
mångskiftande än så. En form av kollektiv handling är att aktörerna kan ha förenliga, men inte 
gemensamma intressen. Ändå kan aktörerna vara starkt integrerade med varandra och 
samverkan kan vara tämligen hög. En sådan form av kollektiv handling är särskilt vanlig i 
policynätverk, hävdar Carlsson. Således handlar policynätverk om ”problemspecifika” sätt att 
organisera politiska ämnesområden genom olika former av kollektiv handling.45  

2.3 Institutional Analysis and Development framework (IAD 
ramverket) 
Institutional Analysis and Development framework (IAD ramverket), som kommer från 
Bloomingtonskolans policyanalys, kan komplettera policynätverksansatsen hävdar Carlsson. 
Liksom nätverksansatsen är IAD ramverket problemorienterat då den koncentrerar sig på hur 
individuella aktörer organiserar sig för att lösa ett specifikt problem. Den centrala delen av 
IAD ramverket är att det måste finnas en specifik ”handlingsarena” som kan sammankopplas 
med ett ”problem”. Ett exempel på en handlingsarena kan vara en arena där aktörer samverkar 
kring krisberedskap. Genom tre element kan handlingsarenan beskrivas: kännetecken från 
samhället, kännetecken från den fysiska världen och regler som används (se figur 2.1). 
Således utgår IAD ramverket dels från att de aktörer som deltar i ett nätverk utsätts för ett 
antal kulturella incitament som medför att de agerar på ett visst sätt. Dels att aktörernas 
handlingar även påverkas av fysiska förhållanden och institutionella kännetecken såsom 
regler. Samverkan mellan aktörerna finns, som nämnts, i handlingsarenan, men även i så 
kallade interaktionsmönster. Samverkan i handlingsarenan innebär att en handling tas, som 
betyder att aktörerna samverkar en gång med varandra. Medan interaktionsmönster betyder att 
aktörerna samverkar upprepade gånger. I IAD ramverket finns även resultat och kriterium för 
utvärdering med. Men uppsatsen syftar till att undersöka samverkan, inte resultat och 
utvärdering och därmed tas inte dessa med.  

                                                 
42 Ur citat av Kenis, P & Schneider, V (1991) i Carlsson, L (2000) s. 505. 
43 Carlsson, L (2000) s. 508. 
44 Ibid. 
45 Ibid, s. 509-510. 
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IAD ramverket är lämpad för flernivåanalys och detta är även fallet med forskningen kring 
policynätverk. IAD ramverket betonar individens betydelse då det är grunden för alla 
kollektiva enheter. Därmed kan skapandet av policynätverk förstås genom individers beteende 
och ramverket kan bidra till att urskilja faktorer som är viktiga för skapandet av nätverk, 
hävdar Carlsson.  Dock kan inte policynätverksansatsen och IAD ramverket ensamt urskilja 
dessa faktorer, utan ytterligare en teori behöver tillfogas.46 Detta handlar följande avsnitt om.  
 

Kännetecken från 
samhället 

Kännetecken från 
den fysiska världen 

Regler som används 

Handlingsarena 

Handlings- 
situationer 

Aktörer 

Interaktions- 
mönster 

 
Figur 2.1. IAD ramverket, utan resultat och kriterium för utvärdering.47

2.4 Smelers teori om kollektivt beteende  
För att IAD ramverket och policynätverksansatsen ska kunna utse de väsentliga faktorerna för 
nätverkskapande har det konstaterats att de behöver kompletteras. Carlsson menar att Smelers 
teori om kollektivt beteende kan vara ett fungerande komplement till IAD ramverket och 
policynätverksansatsen då även den är problemdriven. Därigenom utgår Carlsson från 
Smelers grundläggande idéer när han beskriver viktiga principer för en policynätverksteori 
med kollektiv handling.48  
 
Den första principen kallas för ”problem definition” och betyder att aktuella aktörer måste 
vara överens om att det finns ett ”problem” som måste lösas. Annars kan inte ett 
policynätverk skapas. Begreppet ”problem” anses här vara brett och det kan bland annat 
innehålla behov och utmaningar. Således kan ett exempel på ett ”problem” vara behovet av 
samverkan kring krisberedskap. För att samverkan ska ske – om man stödjer sig på principen 
– måste samtliga aktörer inse att detta är ett policyproblem som behöver lösas. Principen kan 
kopplas till elementet ”kännetecken från samhället” då aktörerna måste dela insikt och vara 
samstämda. Den andra principen är ”growth and spread of a generalized belief” och den 
innebär att aktörer i ett nätverk måste ha en ömsesidig förståelse för att exempelvis kunna 
genomföra prioriteringar. I korthet betyder det att aktörer som är engagerade i ett nätverk 
behöver en gemensam insikt om vilka handlingar som är att föredra och vilka som inte är det 
för att kollektiv handling ska fungera. Även policynätverksansatsen betonar ömsesidig 
förståelse, med andra ord att det behövs en gemensam grund för att policynätverk ska skapas. 
Detta har lyfts upp i kapitel 2.2.2 där innebörden av en gemensam grund har diskuterats. 
Smelers andra princip handlar om en viss kultur, att det finns förtroende och tillit i samhället. 
                                                 
46 Ibid, s. 511-513. 
47 Figur från Carlsson, L (2000) s. 512. 
48 Ibid, s. 514. 
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Därmed kan även principen ”growth and spread of generalized beliefs” komplettera IAD 
ramverkets element ”kännetecken från samhället”. Tredje principen kallar Carlsson för 
”contextual factors” och den anses vara grunden till alla former av kollektiva handlingar. Den 
består av faktorer som demografi och resurser. Miljön är särskilt viktig, det vill säga lokala 
förhållanden. Denna princip har kopplingar till policynätverksansatsen som även betonar 
resurser, närmare bestämt aktörernas resursberoende, samt geografiska faktorer. Detta har 
behandlats i kapitel 2.2.3. Dessutom har principen kopplingar med IAD ramverkets element 
”kännetecken från den fysiska världen” som behandlats i kapitel 2.3. Fjärde principen 
benämns ”precipitation factors” och den tar upp hur stor påverkan politiska beslut har för 
skapandet av policynätverk. Carlsson hänvisar till empiriska undersökningar som påvisar att 
flertalet av nätverk inte skapas genom politiska beslut. Andra, mer spontana sätt, är att föredra 
i skapandet av policynätverk. Här finns kopplingar med IAD ramverket, då elementet ”regler 
som används” behandlar regler och faktorer som har med formella institutioner att göra.49 
Viktigt att påpeka i sammanhanget är innebörden av politik. Det kan ses som processer där 
makt utförs och där det politiska beslutsfattandet sker. Det kan även ses som den förda 
politikens metoder och substans. Med andra ord tillvägagångssättet i politiska frågor eller 
ämnesområden som exempelvis krisberedskap. 50

 
Carlsson nämner två till principer – ”mobilization of actors” och ”coordination and control” – 

2.5 Analysram – policynätverksteori med kollektiv handling 
nition av 

efinitionen kan ett exempel på ett policynätverk vara att individuella 
aktörer – såsom tjänstemän och politiker – samlas för att öka samverkan kring krisberedskap 
                                                

men dessa behandlas inte då de anses ha en svag koppling till den empiriska studien i 
uppsatsen. Däremot bidrar de fyra principerna som har behandlats ovan till en bättre förståelse 
av empirin och används därför. Dessutom har de fyra principerna sammankopplingar med 
policynätverksansatsen och IAD ramverket och därigenom kan de bidra till en tydlig 
analysram. 

Innan uppsatsens analysram behandlas behövs en sammanfattande defi
policynätverk, då det finns många olika sådana. Tidigare i uppsatsen har det framkommit att 
det finns oklarheter om vilka aktörer som ingår i ett policynätverk. Därför är det viktigt att 
klargöra vilka aktörer som uppsatsen inkluderar i ett policynätverk. I uppsatsen består 
aktörerna enbart av kommunala politiker och tjänstemän, vilka är offentliga aktörer. Ovan har 
det även framhållits att aktörernas relationer till varandra är viktiga och policynätverket har 
kopplats till kollektiv handling. Genom Carlssons definition betyder det att policynätverk 
handlar om att samordna de resurser som finns mellan olika aktörer på ett effektivt sätt. 
Genom denna samordning bör policynätverk ses som en kollektiv handling.51 Dessa 
utgångspunkter ligger till grund för uppfattningen av ett policynätverk i uppsatsen, men för att 
tydliggöra det hela kan följande, något kortare, definition ges:  
 

 
                                  

Policynätverk är en kollektiv handling som 
består av aktörer vilka har relationer till 
varandra, och samlas kring ett policyproblem för 
att finna en lösning. 

För att konkretisera d

 
49 Ibid, s. 513-516. 
50 Nationalencyklopedin, uppslagsnamn: politik. 
51 Carlsson, L (2000) s. 508. 

  12  



 

mellan kommuner. När policynätverk nu är definierat kan fokus flyttas till utformandet av 
analysramen. Flertal författare, däribland Carlsson52 och Johansson53, menar att 
policynätverksansatsen är för bred och generell för att den ensamt ska kunna fungera som en 
teoretisk ram för empiriska studier. Den måste därför kompletteras. Ett förslag på detta, som 
har behandlats ovan, ger Carlsson. Han menar att policynätverksansatsen kan kompletteras 
med IAD ramverket. Detta gäller även Smelers teori om kollektivt beteende som han stödjer 
sig på när han formulerar en policynätverksteori med kollektiv handling.54 Ovan har det 
framkommit att det finns kopplingar mellan policynätverksansatsen, IAD ramverket och 
Smelers teori om kollektivt beteende. Därmed kan dessa användas tillsammans för att öka 
förståelsen för hur och varför samverkan mellan olika aktörer utvecklas. Av den anledningen 
används de tre teorierna som analysram i uppsatsen. De tre teorierna benämns i uppsatsen 
under namnet ”policynätverksteori med kollektiv handling”. 
 
Carlsson understryker att policynätverksteorin med kollektiv handling behöver utvecklas 

idare för att kunna utvärdera policynätverk och dess beslutsfattande.55 Uppsatsen har inte 

dlats i 
amband med teorin. Utifrån dessa formulerar jag uppsatsens fyra frågeställningar. Den första 

                                                

v
detta som sitt syfte, utan att öka förståelsen för hur samverkan mellan kommuner kan 
utvecklas. I och med det anses teorin kunna bidra till en användbar analysram.56 Viktigt att 
påpeka är att Carlsson placerar principerna i handlingsarenan, medan jag inkluderar dem i de 
tre elementen (kännetecken från samhället, kännetecken från den fysiska världen och regler 
som används). En till skillnad är att Carlsson börjar baklänges i teorin, från kriterium för 
utvärdering – som behandlats ovan – medan jag börjar från andra hållet där elementen är 
placerade. Tidigare har det även framkommit att samverkan sker både i handlingsarenan och i 
interaktionsmönster. Skillnaden är att i handlingsarenan sker samverkan mellan kommunerna 
endast en gång. Medan i interaktionsmönster sker samverkan vid upprepade tillfällen.  
 
Genom att Smelers teori används inkluderas även de fyra principerna som har behan
s
principen – ”problem definition” – har tidigare konstaterats innebära att aktuella aktörer måste 
vara överens om att det finns ett ”problem” som måste lösas för att nätverk ska skapas. Med 
bakgrund av detta blir den första frågeställningen: Hur påverkas policynätverkets skapande av 
att det finns en insikt hos aktörerna att det existerar ett policyproblem samt att det finns en 
samstämmig problemdefinition av denna? Den andra principen – ”growth and spread of a 
generalized belief” – innebär som sagt att aktörer i ett nätverk måste ha en ömsesidig 
förståelse, en gemensam grund, för att exempelvis kunna genomföra prioriteringar. I och med 
det formuleras den andra frågeställningen: Hur berörs policynätverkets utveckling av att det 
finns en ömsesidig förståelse bland aktörerna, det vill säga en gemensam grund? Princip tre –  
”contextual factors” – består som nämnts av vissa faktorer som är viktiga för policynätverkets 
utformning och tredje frågeställningen lyder därför: Hur påverkas policynätverkets skapande 
av resurstillgång och beroendet av detta samt demografiska, geografiska och ekonomiska 
faktorer? Fjärde principen benämns som bekant ”precipitation factors” och den tar upp hur 
stor påverkan politiska beslut har för skapandet av policynätverk. Carlsson hänvisar till 
empiriska undersökningar som påvisar att flertalet av policynätverk inte skapas genom 
politiska beslut utan av spontanitet som leder till livskraftiga nätverk. Därigenom uttrycks den 
fjärde frågeställningen på följande sätt: Vilken roll har politiska beslut för skapandet av 
policynätverk? 

 
52 Ibid, s. 504. 
53 Johansson, H (2002) s. 158. 
54 Carlsson, L (2000) s. 503, 514. 
55 Ibid, s. 516. 
56 Ibid.  
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Följaktligen används fyra av de sex principerna. De fyra principerna inkluderas med IAD 

mverket och policynätverksansatsen till en analysram. För tydlighetens skull används inte 

 aktörerna att det 
existerar ett policyproblem samt att det finns en samstämmig problemdefinition av denna?  

 
Me ommunerna ska dessa fyra 

ågeställningar – som handlar om faktorer som påverkar samverkan och skapandet av 

ra
principernas namn utan inkluderas i de samlingsbegrepp som finns i figur 2.2. Men för den 
intresserade så är ”problem definition” och ”growth and spread of a generalized belief” 
placerade i ”kännetecken från samhället”. ”Contextual factors” är placerad i ”kännetecken 
från den fysiska världen” och ”precipitation factors” är placerad i ”regler som används”.  
 

Kännetecken från samhället 

• Problemdefinition – behövs 
samverkan kring krisberedskap?  

• En gemensam grund 
 
 

Handlingsarena 
– samverkan kring 
krisberedskap  

 
Figur 2.2. Policynätverksteori med kollektiv handling som är applicerat på nätverkssamverkan kring 
krisberedskap. 
 
Till sist ser en uppställning av de fyra frågeställningarna ut på följande sätt:  
 

• Hur påverkas policynätverkets skapande av att det finns en insikt hos

• Hur berörs policynätverkets utveckling av att det finns en ömsesidig förståelse bland 
aktörerna, det vill säga en gemensam grund?  

• Hur påverkas policynätverkets skapande av resurstillgång och beroendet av detta samt 
demografiska, geografiska och ekonomiska faktorer?  

• Vilken roll har politiska beslut för skapandet av policynätverk?  

d hjälp av en empirisk studie av nätverkssamverkan mellan k
fr
policynätverk – undersökas. Den empiriska studien, som även nämnts i kapitel 1, består av 
kvalitativa intervjuer av tjänstemän och politiker i utvalda kommuner. Till stöd för vilka 

Handlings- 
situationer 

Aktörer 

Kännetecken från den fysiska världen 

• Geografiska och demografiska 
förhållanden 

• Resursutbyte, beroende och 
ekonomiska faktorer 

Interaktions- 
mönster 

Regler som används 

• Regelverk  
• Institutioner  
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variabler som den empiriska studien bör fokusera på används de samlingsbegrepp som finns i 
analysramen (se figur 2.2) och som har behandlats ovan. 
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3. BAKGRUND 
 
Kapitlet syftar till att introducera ämnet krisberedskap. Först behandlas centrala begrepp för 
krishanteringssystemet och sedan studeras kommunernas regler och uppgifter i samband med 
krisberedskap. 

3.1 Centrala begrepp för krishanteringssystemet 

3.1.1 Ansvars-, likhets- och närhetsprincipen  
Tre principer är av stor vikt när det gäller krishanteringssystemet: ansvars-, likhets och 
närhetsprincipen. Ansvarsprincipen betyder att den aktör som ansvarar för en verksamhet 
under normala förhållanden, exempelvis kommunen, även har ansvaret vid en krissituation. 
Likhetsprincipen betyder att en verksamhet ska, i den utsträckning som det är möjligt, ha 
samma lokalisering och organisation vid normala omständigheter som i krissituationer. Den 
tredje principen, närhetsprincipen, betyder att om en kris uppstår ska den hanteras på lägsta 
möjliga nivå, exempelvis på lokal nivå.57

3.1.2 Helhetssyn 
Helhetssynen måste ha en nära förbindelse med ansvarsprincipen som nämnts ovan. Det finns 
olika tolkningar av begreppet helhetssyn inom krishanteringssystemet. En tolkning är att en 
helhetssyn bör genomsyra områden som är ömsesidigt beroende av varandra eller där det 
finns ett tätt samarbete. Ett exempel på ett sådant område, som har anknytning med 
uppsatsämnet, är räddningstjänsten.58

3.1.3 Extraordinär händelse  
I lagtexten står det att en extraordinär händelse är 
  

… en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller 
överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 
skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.59

 
Med andra ord innebär det en situation utöver det normala. Exempel på sådana situationer är 
naturkatastrof, epidemi, betydande tekniska haveri eller annan olycka där behovet av resurser 
är så omfattande att de som används vardagligen inte räcker till.60

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57 ”Krisberedskapsboken. Förebygga och förbereda – så fungerar samhällets krisberedskap” (2005) KBM s. 27. 
58 Ibid. 
59 Lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting.  
60 Regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/6468;jsessionid=acNkR7_eay5c. Senast uppdaterad: 
060608. Hämtad: 060609. 
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3.2 Regler och uppgifter för kommuner i samband med 
krisberedskap 
Det är ett flertal lagar som reglerar kommunernas krisberedskap. Kommunallagen (1991:900) 
ligger som grund och sedan finns det andra, komplimenterande, lagar beroende på vad det är 
för sorts kris. För krisberedskap i fredstid, som uppsatsämnet koncentrerar sig på, gäller 
Lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting. Där slås det fast 
att 

Kommuner och landsting skall för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall 
hantera extraordinära händelser. […] I kommuner och landsting skall det finnas en nämnd för 
att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser (krisledningsnämnd).61

 
I enlighet med lagen ska således kommunerna bestämma en plan för hur extraordinära 
händelser ska skötas. Varje kommun ska även ha en krisledningsnämnd som har till uppgift 
att ta över beslutsfattandet från de andra nämnderna i kommunen vid extraordinära händelser. 
Avsikten är att samordningen i kommunen ska ske på ett så effektivt sätt som möjligt. 
Krisledningsnämnden, i regel nämndens ordförande, beslutar när nämnden ska ta över 
beslutsrätten samt när situationen är sådan att de vanliga nämnderna i kommunen kan återfå 
den. I lagen står det även att kommuner och landsting får bidra med resurser till andra 
kommuner och landsting.62

 
Kommunerna har ett geografiskt områdesansvar som innebär att de ska se till att 
samordningen med aktuella aktörer – såsom myndigheter, organisationer och företag – 
fungerar på lokal nivå vid en extraordinär händelse. På den regionala nivån har länsstyrelsen 
detta ansvar och en viktig del är att bidra med stöd till kommunerna. För att det ska fungera 
ska kommunerna meddela länsstyrelsen om vilka åtgärder som genomförs för att öka 
krishanteringsförmågan. Kontinuerliga utbildningar och övningar för politiker och tjänstemän 
är en annan uppgift som kommunerna har. Även när en kris inträffar har kommuner 
skyldighet att upprätthålla en viss nivå på sin verksamhet. Främst gäller det sådant som är 
särskilt viktigt för att samhället ska fungera. I övrigt ska kommuner, i den utsträckning som 
det är möjligt, bedriva sin normala verksamhet.63 Kommunernas ersättning och 
uppgiftsområde beslutades av dåvarande Svenska kommunförbundet och staten 2004. 
Exempelvis ska kommunerna, inom sitt geografiska område, utföra risk- och 
sårbarhetsanalyser för den verksamhet som är nödvändig att fungera vid en extraordinär 
händelse. Reglerna ska implementeras i kommunerna inom en treårs period som inleddes 
2006.64

 
Följaktligen får kommuner ersättning av staten för att ha möjlighet att utföra sina 
skyldigheter. Således får kommuner ersättning för de skyldigheter som nämnts ovan: risk- och 
sårbarhetsanalyser, geografiskt områdesansvar, utbildningar, övningar, rapportering och höjd 
beredskap. Detta innebär bland annat att kommuner får ersättning för planering och för att ha 
personal som arbetar med den kommunala krisberedskapen. Därtill får kommuner ett 
startbidrag för att starta upp arbetet med krisberedskap. Kommuner får även stöd från KBM 
och länsstyrelsen i krisberedskapsarbetet. I första hand har länsstyrelsen det övergripande 
ansvaret att bidra med stöd till kommunernas krisberedskapsarbete. Medan KBM skapar 

                                                 
61 Lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting, § 2-3. 
62 Ibid. 
63 ”Krisberedskapsboken. Förebygga och förbereda – så fungerar samhällets krisberedskap”. (2005) KBM s. 40- 
43, 50-54. 
64 ”Kommunöverenskommelsen – avstämning under uppbyggnadsperiod”, från Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). 
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strategier för hur krisberedskapen ska fungera. Men därtill planerar och initierar KBM 
utbildningar och övningar. KBM har även en informationsuppgift, som innebär att informera 
kommuner om framsteg och erfarenheter inom krisberedskap via exempelvis publikationer 
och mötesseminarium. KBM:s skyldigheter i samband med kommunal krisberedskap regleras 
i Lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting (2002:833).65  
 
För att uppnå en god kommunal krisberedskap och hantering har en ny lag fastslagits, Lagen 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap. Därmed kommer den nya lagen ersätta lagen (2002:833) om extraordinära 
händelser i fredstid hos kommuner och landsting. Även somliga delar av lagen (1994:1720) 
om civilt försvar ersätts av den nya lagen och avskaffas. Den stora skillnaden är att det blir en 
lag som gäller för både krishantering i fred och under höjd beredskap. Den nya lagen kommer 
att träda i kraft den 1 september 2006.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                 
65 KBM:s hemsida: http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/templates/EntryPage____6791.aspx; 
http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/templates/Page____546.aspx. Senast uppdaterade: 060214. Hämtade: 
060424; SOU 2004:134, Krishantering och civilt försvar i kommuner och landsting s. 68-70; 
”Kommunöverenskommelsen – avstämning under uppbyggnadsperiod”, SKL.  
66 Proposition 2005/06:133, Samverkan vid kris – för ett säkrare samhälle. 
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4. ANALYS 
 
I kapitlet analyseras det empiriska materialet med hjälp av de teoretiska samlingsbegreppen 
som formulerades i analysramen i kapitel två. Dessa är: kännetecken från samhället, 
kännetecken från den fysiska världen och regler som används. Efter att varje samlingsbegrepp 
har behandlats ges en kort sammanfattning. 

4.1 Kännetecken från samhället 

4.1.1 Problemdefinition 
För att policynätverk ska skapas krävs det, enligt policynätverksteorin med kollektiv handling, 
att aktuella aktörer måste vara överens om att det finns ett ”problem” som behöver lösas. I 
uppsatsen anses ”problemet” vara behovet av att skapa samverkan kring krisberedskap. 
Frågan blir då ifall aktörerna uppfattade att det fanns ett behov och en vilja att samverka. Från 
det empiriska materialet gick det att utläsa att det fanns en stark tro på en fortsatt och mer 
djupgående samverkan i framtiden. Samverkan upplevdes fortfarande befinna sig på 
nybörjarstadiet, men det fanns en insikt att det tar ett tag att skapa en djupgående 
nätverkssamverkan.67 En som uttryckte detta var Jan-Olof Gustafsson, kommunstyrelsens 
ordförande i Ödeshög, som sa att 

 
Jag är övertygad att det kommer bli ännu viktigare med samverkan, men det tar lite tid. Man 
måste gå igenom processen med diskussioner och liknande först. Om man kör för hårt och 
bara bestämmer något så kan det slå tillbaka.68

 
Med andra ord fanns det en tro på en framtida utveckling av samverkan. Samverkan ansågs 
även ha ökad betydelse i framtiden. Ingen tydlig gräns uppfattades finnas för vad 
kommunerna kunde samverka kring gällande krisberedskap.69 Exempelvis ansåg Pär 
Kronström, ställföreträdande räddningschef i Kinda att: ”vi ska samverka i allt eller i så 
mycket vi kan för när det väl händer något så är ensam inte så stark”. Att samverka kring 
planer, risk- och sårbarhetsanalyser samt att öva och att hålla utbildningar tillsammans 
framhölls vara centralt.70  Ur ett politiskt synsätt betraktades krisberedskap vara ett 
okontroversiellt område att samarbeta kring. Mycket för att det fanns en enighet i att 
samverka.71 Exempelvis bestod kommunerna av olika politiska ledningar men mellan 
kommunerna ansågs det inte ha någon betydelse för samverkan: 
 

Kinda styrs bland annat av Centerpartiet, som jag [Anders Ljung] tillhör, samt tillsammans 
med tre andra borgerliga partier. I Boxholm styr Socialdemokraterna så där är den borgerliga 
alliansen i opposition. Men det är inga bekymmer. I sådana här saker arbetar man åt samma 
håll.72

 

                                                 
67 Intervju Räddningstjänsten i Kinda Kronström 060504; Räddningstjänsten i Ödeshög Felixon 060510. 
68 Intervju Kommunstyrelsens ordförande (KS-ordf.) i Ödeshög Gustafsson 060510.  
69 Intervju Räddningstjänsten i Kinda Kronström 060504; Räddningstjänsten i Ödeshög Felixon 060510; KS-
ordf. i Ödeshög Gustafsson 060510; Adm.chef i Boxholm Nordström 060510; Räddningstjänsten i Ydre 
Svensson 060511. 
70 Intervju Räddningstjänsten i Ödeshög Felixon 060510; KS-ordf. i Ödeshög Gustafsson 060510; Adm.chef i 
Boxholm Nordström 060510; Räddningstjänsten i Ydre Svensson 060511. 
71Intervju KS-ordf. i Ödeshög Gustafsson 060510. 
72Intervju KS-ordf. i Kinda Ljung 060504. 
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 I enlighet med citatet fanns det politiska åsiktsskillnader mellan kommunerna men dessa lade 
aktörerna åt sidan i samverkan. Dock framhölls det att än så länge hade det varit mycket 
övning och lite verklighet. I verkliga kriser ansågs det kunna uppkomma problem som kunde 
sätta samverkan på prov.73 Men sammantaget fanns det en vilja att samverka kring 
krisberedskap. Dessutom fanns det en förenad uppfattning, eller en samstämmig 
problemdefinition som teorin benämner det, om hur en samverkan mellan kommunerna borde 
se ut. Dock fanns det somliga utmaningar med samverkan. En var att det kunde finnas en 
försiktighet i att börja samverka på grund av en rädsla för den egna organisationen. Men 
Bertil Fång, brandmästare på Räddningstjänsten i Tranås, menade att  

 
I små kommuner måste vi samarbeta inom allting. Annars får vi inte en fungerande 
räddningstjänst överhuvudtaget. Vi får inte vara rädda för det. Sedan kan det innebära negativa 
saker för kommunen när det gäller anställningar och liknande. Men för att bevara den 
kommunala verksamheten tror jag att man måste samverka.74

 
Citatet uttrycker att oron för minskning av arbetstillfällen i den enskilda kommunen behövde 
överkommas. Anledningen var att samverkan betraktades som positiv då den medförde god 
kvalité på den kommunala krisberedskapen. För små kommuner ansågs det nödvändigt att 
samverka för att behålla organisationen i kommunen. Problematiken kring kommunala 
befattningar togs även upp av Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande i Ödeshög, som 
ansåg att  
 

Man sitter gärna lite i sitt eget och vill gärna värna om det egna och bygga upp en 
organisation. […] Det tror jag är en utmaning, det vill säga släppa det och vilja samverka. […] 
Om man börjar samverka väldigt bra så kan det ifrågasättas om vi behöver ha kvar den 
kommunala verksamheten.75

 
Liksom förra citatet handlar detta även om viljan att samverka och varför samverkan kan 
anses vara ett problem. Kommunala egenintressen – att man vill skydda sin verksamhet – 
framfördes som en orsak. Exempelvis skulle en samverkan kunna innebära att det inte längre 
behövs en räddningschef i varje kommun. Frågan är då vilken eller vilka kommuner som då 
vore beredda att avstå sin räddningschef. Att ha bemanning i den egna kommunen visade sig 
vara önskvärt. Lars Göran Svensson, platschef på Räddningstjänsten i Ydre, uttryckte en 
sådan önskan. Ydres förre brandchef var med om en olycka 1997 och sedan dess hade Ydre 
köpt brandchef från Tranås. Trots att samverkan fungerade bra eftersträvade Ydre att tillsätta 
en ny brandchef i kommunen med Svenssons motivering ”att det känns som att man själv 
skulle vilja ha den kompetensen inom kommunen. Att man har en egen suveränitet.”76 Att ha 
bemanning i kommunen kopplades alltså inte enbart ihop med arbetstillfällen utan även med 
kommunens självständighet. En samverkan, exempelvis med att ha gemensam brandchef, 
upplevdes inte vara eftertraktat då det skulle minska kommunens frihet att bestämma själv. 
Även Hans Felixon, räddningschef i Ödeshög, påtalade att det fanns en oro att samverkan 
riskerade att leda till rationaliseringar i den egna kommunen. Därför framhöll han att en viss 
baskunskap var viktig att behålla i den enskilda kommunen. Ännu en anledning var att ifall 
alla tjänster köptes kunde den kunskap som fanns i kommunen gå förlorad.77 Ytterligare en 
utmaning i samverkan var kompromissviljan. Det ansågs inte vara möjligt att utforma 
krisberedskapsarbetet precis efter egna önskemål. Men samtidigt fanns det större möjligheter 

                                                 
73 Ibid. 
74 Intervju Räddningstjänsten i Tranås Fång 060512. 
75 Intervju KS-ordf. i Ödeshög Gustafsson 060510. 
76 Intervju Räddningstjänsten i Ydre Svensson 060511; KS-ordf. i Ödeshög Gustafsson 060510. 
77 Intervju Räddningstjänsten i Ödeshög Felixon 060510. 
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när kommuner samverkade, ansåg ett flertal aktörer.78 En till utmaning var ifall det inträffade 
kriser i flera kommuner samtidigt. Frågan var då vilken som skulle få hjälp först. Men det 
ansågs inte vara ett stort problem, det gällde i sådana fall som sagt att prioritera.79 
Sammantaget fanns det en vilja att samverka mellan kommunerna. Aktörerna ansåg att det 
fanns ett behov av att samverka kring krisberedskap. Men det fanns en del utmaningar.  
Kommunala verksamheten kunde hotas och befattningar försvinna. Trots en del utmaningar 
fanns det en konsensus – enligt teorin en samstämmig problemdefinition80 – av utformningen 
av samverkan.  

4.1.2 En gemensam grund 
I ”kännetecken från samhället” ingår, förutom problemdefinition, även en gemensam grund 
som en viktig del i skapandet av policynätverk. Med det menas att aktörerna måste ha en 
ömsesidig förståelse – där förtroende, tillit och vänskap ingår – för att till exempel kunna 
genomföra prioriteringar som berörts ovan. Sammantaget handlar det om en särskild kultur 
bland aktörerna. Fanns det då en gemensam grund bland aktörerna? Aktörerna kände ett 
förtroende för de andra i samverkan.81 Flera exempel visade på detta. Nordström, 
administrativ chef i Boxholm, upplevde att ”det är seriösa diskussioner och det är ingen som 
försöker mörka någonting för att hitta på något eget. Det är väldigt öppet på det sättet”.82 
Kronström tillade att ”jag litar på dem, mer 110 % än 98 %”.83 Inga Arnell, 
kommunstyrelsens ordförande i Ydre, ansåg vidare att  

 
Om man har tillräckligt mycket tillit för varandra och om man lyssnar på vad den andra säger 
kan det leda till att både insats och beslut blir bättre. […] Jag tror att vi i längden vinner på det 
[…] Annars är det lätt att man bara står och tittar på stortårna istället för att lyfta blicken och 
titta runtomkring.84

 
Samtliga citat ovan visar på en gemensam syn på förtroendet och tilliten i samverkan. 
Aktörerna litade på varandra då ärlighet upplevdes finnas mellan kommunerna. Samverkan 
uppfattades bidra till ett bättre arbete och slutresultat, mycket tack vare den helhetssyn som 
samverkan medförde. Personkemin ansågs även vara viktig för en fungerande samverkan, det 
vill säga att det var ”rätt” personer som var med i nätverken.85 Dessutom underlättades 
samverkan ifall personerna kände varandra, då ”man vet var man har varandra”. På så vis 
”kan man vara spontan och man kan också svara spontant”, ansåg Svensson.86 Det viktiga var 
att samtliga involverade tog ett gemensamt ansvar för prioritering och planering. Ifall en 
kommun förlitade sig på att någon annan skulle sköta arbetet så fungerade inte samverkan, 
menade Arnell .87 Här finns kopplingar med teorin då den betonar betydelsen av förtroende 
för att exempelvis kunna genomföra prioriteringar. En till koppling finns och den gäller 

                                                 
78 Intervju KS-ordf. i Ödeshög Gustafsson 060510; Räddningstjänsten i Ödeshög Felixon 060510; KS-ordf. i 
Ydre Arnell 060529. 
79 Intervju KS-ordf. i Ydre Arnell 060529. 
80 Se s. 12 i uppsatsen. 
81 Intervju Räddningstjänsten i Ödeshög Felixon 060510; KS-ordf. i Ödeshög Gustafsson 060510; KS-ordf. i 
Ydre Arnell 060529; Adm.chef i Boxholm Nordström 060510; Räddningstjänsten i Ödeshög Felixon 060510; 
Räddningstjänsten i Kinda Kronström 060504; Räddningstjänsten i Ydre Svensson 060511; Räddningstjänsten i 
Tranås Fång 060512. 
82 Intervju Adm.chef i Boxholm Nordström 060510. 
83 Intervju Räddningstjänsten i Kinda Kronström 060504. 
84 Intervju KS-ordf. i Ydre Arnell 060529. 
85 Intervju Räddningstjänsten i Ödeshög Felixon 060510; Räddningstjänsten i Tranås Fång 060512. 
86 Intervju Räddningstjänsten i Ydre Svensson 060511. 
87 Intervju KS-ordf. i Ydre Arnell  060529. 
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vänskap, närmare bestämt att aktörerna känner varandra. Både i teorin – i Macneils 
”entangling strings”88 – och bland aktörerna framhölls detta.  
 
Aktörerna upplevde att det fanns en kultur, eller en tradition, att hjälpa varandra och att utbyta 
idéer. ”Alla kan inte sitta på sin kammare och uppfinna hjulet” var en kommentar – med vissa 
språkskiftningar – som förekom bland samtliga aktörer.89  Innebörden var att inte göra något 
arbete som redan hade genomförts av någon annan. Kronström menade att ”man lyfter på 
luren och går igenom saker”.90 Ifall en aktör hade ett bra underlag var det inga hinder att ta 
kontakt och ta del utav det, eller som Nordström uttryckte det: 

 
Det är fritt fram att låna och att använda varandras idéer och material. Man måste ändå 
anpassa det lokalt. […] Men man kan ändå ha nytta av idéerna och upplägget då det kan vara 
tidsbesparande. Det har fungerat ypperligt så den här kulturen av att samverka har fungerat 
bra.91

 
Citatet visar på en öppen inställning om att utväxla dokument och tankegångar. Att spara tid 
ansågs vara en klar fördel med att ta del av varandras arbete. Svensson, platschef på 
Räddningstjänsten i Ydre, uttryckte liknande inställning då han menade att ”man träffas och 
pratar om vad de [andra kommunerna] har gjort och så kan man ta del av det och ställa 
frågor.”92 Svensson betonade även att ”man bollar också problem sinsemellan. Man tittar på 
hur olika kommuner har löst olika problem. Man har inte pinkat in revir bara för att det går en 
kommungräns.”93 Med andra ord framhöll även Svensson en öppen attityd till att utbyta 
material och uppslag. Dessutom upplevdes det inte finnas någon prestige i att klara sig själv, 
utan om det var ett område som en aktör inte förstod var det inga svårigheter att kontakta 
någon annan kommun för att få assistans.94 Kronström från Kinda uppgav att han kunde åka 
till Tranås för att se hur de genomförde riskanalyser för att få förslag till hur analyserna kunde 
utformas. Men för att detta utbyte skulle fungera framhöll Kronström att ”man måste vara lika 
öppen om någon vill komma och titta på hur vi gör”. Således betonade även Kronström vikten 
av öppenhet i samverkan och inom räddningstjänsten var detta en tradition som sträckte sig 
över hela landet.95 Med författaren Powells ord bidrar tilliten, som har påvisats ovan bland 
aktörerna, att minska komplexiteten och att effektivisera arbetet.96 Ett exempel på det är 
öppenheten till att dela med sig av tankar och underlag.  
 
Även om samstämmigheten och helhetssynen upplevdes vara god ansågs det finnas frågor 
som var känsliga.  Fördelningen av tjänster mellan kommunerna betraktades vara en sådan. 
Det hade funnits meningsutbyten om vilken kommun som en tjänst skulle tillfalla.  
Diskussionerna – som inte ansågs vara ett stort problem – hade hittills lösts genom 
kompromisser, framhöll Nordström. Enligt teorin är förklaringen till kompromissviljan att det 
finns en ömsesidig förståelse – en gemensam grund – mellan kommunerna. Nordström 
menade vidare att det måste finnas en förståelse att ”man inte kan få allt själv”. Diskussioner 
uppkom ”när det finns ett bytänkande, men när en person för fram sådant brukar det lösa sig 

                                                 
88 Powell, W.W (1991) s. 270-274. 
89 Intervju Adm.chef i Boxholm Nordström 060510; Räddningstjänsten i Kinda Kronström 060504. 
90 Intervju Räddningstjänsten Kinda Kronström 060504. 
91 Intervju Adm.chef i Boxholm Nordström 060510. 
92 Intervju Räddningstjänsten i Ydre Svensson 060511. 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
95 Intervju Räddningstjänsten i Kinda Kronström 060504. 
96 Powell, W.W (1991) s. 270-274. 
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när den tänker ett varv till”.97 Dessutom framförde enskilda kommuner sina intressen och vad 
de hade bidragit med i samverkan. I samband med det framhöll Gustafsson att ”det får inte bli 
för hattigt. En kommun kan inte tänka att om det passar oss i en specifik fråga så kan vi dra 
fördel av det. Det måste finnas en kontinuitet med samarbetet.”98 Men det uppfattades vara på 
en relativt jämn nivå och något som samtliga kommuner sysslade med.  Dock ansåg Kinda att 
Ydre var svåra att samverka med. De hade försökt etablera en samverkan men utan resultat. 
Kronström menade att ”Ydre vill säkert samarbeta, men de vill klara sig själva. Det finns en 
inställning att det inte ska komma någon utifrån, utan att de klarar sig.”99  Av den orsaken var 
samverkan inte lika djup med Ydre som med de övriga kommunerna. Ett exempel var 
beträffande utbyte av material. ”Jag [Kronström] upplever inte att Ydre har ringt någon gång. 
Om jag ringer så ringer jag Ödeshög, Tranås eller Boxholm, men inte Ydre.”100  Det visade 
sig vara en ömsesidig upplevelse. Ydre ansåg att ”Kinda är lite stora”. Det framhölls att det 
fanns en dominerande aktör och det var räddningschefen i Kinda ”som är lite mer än de andra 
och det får väl han vara, vi tar ner honom på jorden, om det behövs”.101 Liksom Kinda 
upplevde Ydre ett ointresse av samverkan och fördjupade istället samverkan med Tranås. Men 
detta var 1999 och nu ansågs diskussionen vara annorlunda.102 Med användning av teorin kan 
den uteblivna samverkan mellan Kinda och Ydre förklaras med avsaknaden av förtroende 
mellan de båda. 
 
Från kommuner i Östergötlands län upplevdes, som nämnts, inte revirtänkandet som något 
problem. Men Fång från Tranås, som tillhörde Jönköpings län, hade en annan uppfattning. I 
jämförelse med Jönköpings län ansåg han att det var mer revirtänkande i Östergötland. 
Städerna i Östergötland tyckte han hade inställningen att de besatt den bästa kunskapen om 
vad det föredelaktigaste tillvägagångssättet var i samverkan. Att komma överens upplevde 
han vara enklare i Jönköpings än Östergötlands län. Men det kunde bero på att Jönköping 
kommit längre i sin samverkan och hade inarbetat en rutin. En annan anledning ansågs vara 
att Östergötland bestod av fler större städer medan Jönköpings län endast hade en större stad, 
Jönköping, som var den styrande i samverkan. Norrköping och Linköping i Östergötlands län 
ansågs vara relativt stora kommuner. I och med det fanns inte en självutnämnd kommun som 
kunde styra, framhöll Fång.103 Även här kan, enligt teorin, en brist på gemensamma idéer och 
tradition vara en förklaring till situationen.104

 
Sammanfattningsvis fanns det förtroende och tillit bland aktörerna, dock med vissa undantag. 
Den gemensamma grunden bidrar, enligt teorin, till att underlätta interaktioner mellan 
aktörerna.  Detta kunde dels ses genom den kultur som fanns beträffande att ta del av 
varandras idéer, det vill säga att inte ”uppfinna hjulet en gång till”. Dels genom aktörernas 
nära kommunikation då det bara ”var att lyfta på luren” om de behövde kontakta någon. Att 
personkemin stämde och att det inte fanns ett revirtänkande framhölls även som betydelsefullt 
för samverkan. Med författaren Börzels ord hade aktörerna ett tillitssystem som bidrog till 
samverkan. Utan ett sådant kan samverkan vara komplicerat.105 Ett exempel på detta var 
mellan Kinda och Ydre där den gemensamma grunden var svag och de hade beslutat att 
samverka med andra. I avsnittet om problemdefinition fanns det bland aktörerna en insikt att 
                                                 
97 Intervju Adm.chef i Boxholm Nordström 060510. 
98 Intervju KS-ordf. i Ödeshög Gustafsson 060510. 
99 Intervju Räddningstjänsten i Kinda Kronström 060504. 
100 Ibid. 
101 Intervju KS-ordf. i Ydre Arnell 060529. 
102 Ibid. 
103 Intervju Räddningstjänsten i Tranås Fång 060512. 
104 Se s. 9, 11, 12 i uppsatsen. 
105 Börzel, T (1998) s. 262, 264. 
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samverkan kring krisberedskap var nödvändig. Paradoxalt nog uttrycktes en vilja att samverka 
samtidigt som konsekvenserna för den enskilda kommunen upplevdes som bekymmersamt. 
En oro var rationalisering av kommunala arbetstillfällen. Trots en del utmaningar fanns det en 
samstämmighet – enligt teorin en gemensam problemdefinition106 – av utformningen av 
samverkan (se figur 4.1 på s. 32).  

4.2 Kännetecken från den fysiska världen 

4.2.1 Geografiska och demografiska förhållanden 
En utav faktorerna i ”kännetecken från den fysiska världen” – geografin – framhölls i teorin 
som en viktig del i skapandet av nätverkssamverkan. I den empiriska studien ansågs Sommen 
vara ett geografiskt hinder som gjorde det naturligt att Boxholm samarbetade med Mjölby, 
menade Nordström, administrativ chef i Boxholm. Den geografiska närheten framhölls även 
som avgörande för en mer djupgående samverkan eller som Nordström formulerade sig: ”det 
är inte ändamålsenligt att ha mer än ett övergripande samarbete med till exempel Vadstena 
eftersom de ligger för långt ifrån”.107 Därigenom samarbetade hellre Boxholm med Mjölby än 
Vadstena på grund av det geografiska avståndet. I sammanhanget lyftes även KÖBYT upp.108 
Det geografiska avståndet varierade mellan kommunerna i samverkansprojektet och det 
påverkade samverkan. Kronström, ställföreträdande räddningschef i Kinda, menade att 

 
Även om det heter VÖKBYT så har Kinda en bit till Ödeshög och Vadstena. Vi har betydligt 
närmare till Ydre och Tranås. Så alla kanske inte kan vara med på allt, utan vissa projekt i 
VÖKBYT är det fyra kommuner med, ibland fem och ibland sex kommuner.109  

 
Citatet exemplifierar hur geografin påverkade samverkan mellan kommunerna. Avståndet 
medförde olika samverkanskonstellationer mellan kommunerna. Men trots att geografin 
gjorde det mer naturligt att samverka med vissa kommuner, ansågs KÖBYT ha underlättat 
samverkan kring krisberedskap.110 Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande i Ödeshög, 
framhöll att det fanns en viss problematik med KÖBYT. ”Det är inte alls säkert att det 
stämmer med KÖBYT kommunerna. Det kanske är bättre som tanken var först att samverka 
inom Västra Östergötland.” Därigenom instämde Gustafsson i att alla kommuner inte kan 
samverka ihop, men menade därtill att en annan kombination av kommuner än KÖBYT 
möjligen vore effektivare.111 På det hela taget var det således inte önskvärt att ha en 
djupgående samverkan med en kommun där det fanns ett stort geografiskt avstånd. Med stöd 
av policynätverksteorin med kollektiv handling, visades sig geografisk närhet vara en del av 
anledningen till varför vissa kommuner samverkade med varandra. Länsgränsen var däremot 
inte ett hinder.  Ett exempel på det var att Ydre kommun köpte sin räddningstjänst från Tranås 
kommun som låg i Jönköpings län. Ydres riktnummer och SOS-operatör var även från 
Jönköping och genom tidigare samverkan hade Ydre utvecklat kontakter med Tranås 
kommunala tjänstemän, enligt Svensson, platschef på Räddningstjänsten i Ydre.112 
Beträffande det geografiska avståndet var det dock inget hinder för viss samverkan kring 
krisberedskap, nämligen information. Nordström ansåg att ”när det gäller informationen så 
kan samverkan ske och även beträffande övrig samverkan där geografin inte har någon 
                                                 
106 Se s. 12 i uppsatsen. 
107 Intervju Adm.chef i Boxholm Nordström 060510. 
108 Intervju KS-ordf. i Ödeshög Gustafsson 060510; KS-ordf. i Ydre Arnell 060529; Adm.chef i Boxholm 
Nordström 060510; Räddningstjänsten i Kinda Kronström 060504. 
109 Intervju Räddningstjänsten i Kinda Kronström 060504. 
110 Intervju Räddningstjänsten i Ödeshög Felixon 060510; KS-ordf. i Ödeshög Gustafsson 060510. 
111 Intervju KS-ordf. i Ödeshög Gustafsson 060510.  
112 Intervju Räddningstjänsten i Ydre Svensson 060511. 
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betydelse”113. Liksom teorin, visade empirin att samverkan underlättades ifall praktiska 
faktorer, såsom geografiska, inte försvårade samverkan.  
 
Förhållandet mellan stora och små kommuner lyftes även upp. Beträffande VÖKBYT-
projektet framfördes det att samverkan mellan en liten och en stor kommun var bättre än 
mellan flera små kommuner. Nordström ansåg att ”det är inte säkert att det blir bättre genom 
att slå ihop fyra halvdana. Ibland måste man samarbeta med någon större, som har lite 
muskler.”114 Citatet visar på att ifall samverkan sker med en större kommun har denna en 
större organisation och därmed finns det mer resurser att tillgå. Vidare ansåg han att mindre 
kommuner hade svårt att klara sig själva och måste därför samarbete för att bli mer uthålliga. 
Men även större kommuner framhölls ha nytta av att samverka. Samverkan mellan Boxholm 
och Mjölby ledde till att Mjölby kunde ha en större organisation, menade Nordström, och 
därför vann de också på samverkan. Ytterligare en fördel ansågs vara att en mindre kommun 
hade många av de problem som en större kommun hade, men i en annan storlek. På så sätt 
kunde det vara enklare att uppnå en överblick i en mindre kommun och därmed upptäcka 
problem, ansåg Nordström.115 Både stora och små kommuner kunde alltså dra nytta av 
samverkan med varandra. Ett till exempel som Kronström gav var att Linköpings erfarenheter 
ansågs vara till nytta för en liten kommun som även hade sina upplevelser som kunde 
överföras till en större kommun.116 Kort sagt, upplevdes olika storlekar på kommuner i 
samverkan kring krisberedskap bidra till fördelar för samtliga involverade.117 Men på samma 
gång fanns det motstridande åsikter. Mindre kommuner bedömdes ha likartade problem och 
förutsättningar än en mindre och en större kommun.118 Ett konkret exempel som gavs var att 
de mindre kommunerna tillhörde ett Mål 2 område, ett stödområde inom EU, som ledde till ett 
naturligt samarbete.119 Även om samverkan ansågs ge åtskilliga fördelar betonades 
svårigheten att applicera idéerna på den lilla kommunen.120 Det ansågs även finnas en skillnad 
i arbetstid. Tjänstemän i större kommuner ansågs ha mer tid att sätta sig in i frågor i 
jämförelse med mindre kommuner.121 Därmed ansågs det finnas skilda förutsättningar mellan 
små och stora kommuner. 
 
Demografiska förhållanden, ytterligare en faktor i ”kännetecken från den fysiska världen”, 
framfördes även som en anledning till samverkan kring krisberedskap. Många som arbetade 
med krisberedskap hade varit med en längre tid vilket underlättade samverkan.122 Dessvärre 
hade centrala personer inom krisberedskapen i Ydre och Ödeshög inte kunnat fortsätta arbeta 
efter olycksfall. Det uppstod då en kompetensbrist som åtgärdades med hjälp av samverkan 
från andra kommuner.123 Dessutom framhölls en positiv effekt av att en ny generation av 
tjänstemän hade börjat arbeta. Nordström förklarade att 
 

Förut har det varit vi gamla stötar som har hållit på med det här och det kanske inte har varit 
så stor omsättning i ledet i Östergötland. Men nu har det kommit in nytt folk. […] De här 

                                                 
113 Intervju Adm.chef i Boxholm Nordström 060510. 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
116 Intervju Räddningstjänsten i Kinda Kronström 060504. 
117 Intervju Räddningstjänsten i Ödeshög Felixon 060510; Adm.chef i Boxholm Nordström 060510; 
Räddningstjänsten i Kinda Kronström 060504; Räddningstjänsten i Tranås Fång 060512; KS-ordf. i Kinda Ljung 
060504. 
118 Intervju KS-ordf. i Ydre Arnell 060529; Räddningstjänsten i Kinda Kronström 060504.  
119 Intervju KS-ordf. i Ydre Arnell 060529.  
120 Intervju Räddningstjänsten i Ödeshög Felixon 060510.  
121 Intervju Räddningstjänsten i Ydre Svensson 060511. 
122 Intervju Räddningstjänsten i Kinda Kronström 060504. 
123 Intervju Räddningstjänsten i Ödeshög Felixon 060510. 
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personerna kommer med nya idéer som vi gamla stötar kanske inte har fångat upp. […] Det är 
jättekul för det blir en helt annan diskussion än om man sitter och klappar varandra på 
ryggen.124

 
I citatet menade Nordström att det är positivt att någon ifrågasätter arbetsmetoderna för att på 
så sätt förbättra dem. Således kan demografiska faktorer, både att personal förloras och att nya 
anställs, ha betydelse för arbete i nya former som kan leda till samverkan. Påståendet har stöd 
av teorin då den framhåller demografin som en omständighet som påverkar samverkan och 
närvaron av policynätverk. Förutom demografin betonar teorin även geografin som en 
betydelsefull del för skapandet av policynätverk.125  

4.2.2 Resursutbyte, beroende och ekonomiska faktorer 
Resursutbyte betraktas vara en central del i teorin. Sådant var även fallet i det empiriska 
materialet. Genom samverkan i olika nätverk utbytte kommunerna resurser med varandra. Ett 
exempel var KÖBYT som nämnts ovan. Det fanns olika grupper i nätverket. En grupp hade 
till uppgift att se till samordningsvinster.126  En annan hade till uppgift att undersöka 
samverkan kring informationsberedskap. Fokuseringen hade varit på ett webbaserat 
informationssystem, WIS. Ett annat nätverk var ERFA, Erfarenhetsutbyte, där kommuner, 
Landstinget och Länsstyrelsen i Östergötland medverkade. Nätverket diskuterade och utbytte 
erfarenheter med varandra.127 Ytterligare en samverkan som framhölls var ”Regionalt 
krishanteringsråd” där det fanns en grupp som hade till uppgift att ta fram en riskanalys för 
hela länet, så kallad ”Riskbild Östergötland”. Därefter kunde kommuner bryta ned den 
regionala riskbilden till kommunal nivå och studera dess påverkan.128 Enskilda kommuner 
samverkade även samt utbytte resurser. Ett exempel var Boxholm och Mjölby som hade ett 
nätverk där kommunerna samverkade inom räddningstjänsten, förebyggande arbete, 
utbildningar och riskanalyser. Det hade funnits sedan 1994 och på så sätt hade Boxholm fått 
tillgång till resurser, både material och spetskompetens, enligt Nordström.129 Ett annat 
exempel var Ödeshög som samverkade med Motala och Vadstena.130 Följaktligen fanns det 
ett flertal resursutbyten mellan kommunerna. I enlighet med teorin avgör dessa 
sammankopplingen mellan aktörerna och, som visats ovan, varierar de olika resursutbytena. 
Därmed är de centrala för skapandet av policynätverk. Hur betraktade kommunerna det 
resursutbyte som skedde? Resursutbytet ansågs kunna bli mycket djupgående, det sågs inte 
finnas någon uppenbar gräns för det.131 Felixon, räddningschef i Ödeshög, uttryckt att  
 

En olycka kan hända överallt […] Om du inte har några resurser så får någon annan komma. 
[...] Det har stor betydelse att vi kan hjälpa varandra. Vi har redan ett datanät och telefonväxel. 
Om det är någon som kan samverka så är det vi som redan har det.132

 
Citatet tydliggör kommunernas positiva inställning till resursutbytet. Fördelarna med det 
ansågs vara att sammanföra varandras resurser. Ett annat exempel på detta var Svenssons 
uppfattning att med hjälp av samverkan och resursutbyte kunde både material och personal 

                                                 
124 Intervju Adm.chef i Boxholm Nordström 060510. 
125 Se s. 9,12 i uppsatsen. 
126 Intervju KS-ordf. i Ödeshög Gustafsson 060510; KS-ordf. i Ydre Arnell 060529; Adm.chef i Boxholm 
Nordström 060510; Räddningstjänsten i Kinda Kronström 060504.  
127 Intervju Adm.chef i Boxholm Nordström 060510; Räddningstjänsten i Kinda Kronström 060504. 
128 Intervju Adm.chef i Boxholm Nordström 060510. 
129 Ibid. 
130 Intervju Räddningstjänsten i Ödeshög Felixon 060510. 
131 Intervju Räddningstjänsten i Kinda Kronström 060504. 
132 Intervju Räddningstjänsten i Ödeshög Felixon 060510. 
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mobiliseras snabbt vid större händelser. Vissa kommuner hade kommit längre än andra men 
det uppfattades mer som en tillgång i resursutbytet än ett problem.133 Aktörernas uppfattning 
om resursutbytet kan förbindas med författaren Powell, som togs upp i teorin, då han anser att 
resursutbytet är en grundpelare i policynätverk. Följaktligen uppfattade aktörerna 
resursutbytet som positivt, särskilt för små kommuner som hade knappa resurser. Med hjälp 
av resursutbytet kunde kommunerna snabbt få hjälp vid en kris.134 Det ansågs även vara 
nödvändigt för att kunna finansiera den kommunala verksamheten. Annars vore ett effektivt 
resursutbyte svårt att uppnå. Ekonomin hade således en stor betydelse. Samverkan kunde ge 
minskade utgifter såväl som bredare kompetens. En anledning till medverkan i samverkan var 
därmed kostnadsbilden, ansåg Kronström.135 Även här kan kopplingar med teorin göras då 
den betonar ekonomin som en faktor för skapandet av policynätverk.136

 
Beroendeförhållandet, som även ingick i ”kännetecken från den fysiska världen”, och som 
uppkom i och med resursutbytet ansågs inte vara problematiskt. Tvärtom, det betraktades vara 
en trygghet att inte vara ensam.137 Förhållandet mellan små och stora kommuner framhölls än 
en gång. Att en mindre kommun är mer beroende av en större kommun som den samverkar 
med hade inte upplevts, enligt Felixon. Anledningarna vara att båda gav och tog samt att 
kommunerna var kollegor, inte lillebror och storebror.138 Men det fanns även åsikten att en 
mindre kommun var mer beroende än den större då den större hade mer resurser, enligt Fång 
från Räddningstjänsten i Tranås.139 Angående beroende ville Arnell, kommunstyrelsens 
ordförande i Ydre, hellre uttrycka att kommunerna hade ett gemensamt ansvar snarare än att 
de var beroende av varandra. ”Jag tycker inte vi blir beroende, utan vi utnyttjar varandras 
kunskap och resurser för att på ett så effektivt sätt som möjligt lösa problem och situationer.” 
Men kommunen kunde förlora en del av sin makt eller bestämmanderätt genom samverkan, 
ansåg samtidigt Arnell .140 Vidare betonade Ljung, kommunstyrelsens ordförande i Kinda, att 
trots samverkan var varje kommun självständig.141

 
Sammanfattningsvis ansågs resursutbyte vara nödvändigt för att ha en tillfredsställande 
krisberedskap i kommunen. Som exempel gavs att material och personal kunde förflyttas 
snabbt vid en kris. Här fanns det stöd i teorin då aktörerna i policynätverket är beroende av 
varandra, närmare bestämt av varandras resurser, för att uppnå sina mål. I kommunernas fall 
var målet en effektiv och kvalitetssäker krisberedskap. Beträffande beroendeförhållandet, som 
enligt teorin uppkommer genom resursutbyte, uttrycktes främst fördelar med resonemanget att 
det var en trygghet att inte vara ensam. Dock fanns en uppfattning att beroende ansågs vara ett 
laddat ord. I avsnittet om resursutbytet utmärktes inga uppenbara gränser för samverkan. 
Däremot i avsnittet ovan om geografiska faktorer nämndes somliga gränser. I kapitlet lyftes 
förhållandet mellan större och mindre kommuner upp. Det fanns en uppfattning att ”lika barn 
leka bäst”. Att kommuner med liknande storlek samverkar bäst ihop. Men även den motsatta 
uppfattningen fanns som ansåg att det var fördelaktigt om en mindre kommun samverkade 
med en större. De exempel gällande resursutbyten som nämnts ovan visade att båda formerna 

                                                 
133 Ibid. 
134 Intervju KS-ordf. i Ödeshög Gustafsson 060510; KS-ordf. i Ydre Arnell 060529; Räddningstjänsten i Ydre 
Svensson 060511; KS-ordf. i Kinda Ljung 060504. 
135 Intervju Adm.chef i Boxholm Nordström 060510; Räddningstjänsten i Kinda Kronström 060504. 
136 Se s. 10 i uppsatsen. 
137 Intervju Räddningstjänsten i Ödeshög Felixon 060510; Adm.chef i Boxholm Nordström 060510; 
Räddningstjänsten i Kinda Kronström 060504; Räddningstjänsten i Ydre Svensson 060511. 
138 Intervju Räddningstjänsten Ödeshög Felixon 060510. 
139 Intervju Räddningstjänsten i Tranås Fång 060512. 
140 Intervju KS-ordf. i Ydre Arnell 060529. 
141 Intervju KS-ordf. i Kinda Ljung 060504. 
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av samverkan skedde bredvid varandra. I enlighet med kollektiv handling är situationen 
vanligt förekommande i policynätverk. Carlsson framhöll i teorikapitlet att aktörerna som 
samverkar inte behöver ha gemensamma åsikter. Det som är av betydelse är att de går att 
förena.142 För en översiktlig bild av det som framkommit, se figur 4.1 på s. 32.  

4.3 Regler som används 

4.3.1 Regelverk 
En faktor som är viktig i teoribegreppet ”regler som används” är regelverket. Med det menas 
ifall det finns regler som påverkar samverkan kring krisberedskap. I den empiriska studien 
ansågs det förut ha varit mycket detaljstyrning men nu var det mer ramlagstiftning. Men 
Nordström, administrativ chef i Boxholm, menade att med tiden kommer det att utvecklas 
modeller så att ramlagstiftningen kommer att likna den gamla. Fördelen med 
ramlagstiftningen var dock att det aktiverar den lokala nivån. ”Är det mer detaljstyrt kan du 
göra en pappersprodukt som sedan inte blir till mycket användning”, ansåg Nordström.143 
Således bidrog ramlagstiftning till en bättre tillämpning på den lokala nivån. 
   
Tillkomsten av ett flertal nya lagar på sista tiden framhölls även. Exempelvis betonades lagen 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap. Att det skulle bli enbart en lag ansågs vara positivt då det exempelvis 
underlättade hänvisningen till lagtexten.144 Därmed ansågs regelverket förenkla samverkan 
kring krisberedskap mellan kommuner då det fanns tydliga riktlinjer och regler att följa. ”Det 
blir mer lika [mellan kommunerna] så då vet man vilka spelreglerna är och då gäller det bara 
att hitta någon som det stämmer med”, påpekade Ljung som var kommunstyrelsens 
ordförande i Kinda.145 Samverkan antogs alltså öka genom de nya lagarna. Anledningen var 
att de nya lagarna underlättade samverkan genom att öka samstämmigheten i utförandet. 
Därmed ansågs de, trots ramlagstiftning, leda till mer överensstämmelse mellan kommunerna. 
I samband med regelverket nämndes det nya statsbidraget som tillkommit. I praktiken hade 
det exempelvis medfört att Kinda tillsatt tjänsten där Kronström, ställföreträdande 
räddningschef i Kinda, hade 75 % och Boxholm planerade tillsammans med Mjölby att 
tillsätta en gemensam tjänst. Nordström förmodade att det skulle ske många förändringar 
under denna period på tre år då nya erfarenheter troddes beröra kommunerna.146 Regelverket, 
närmare bestämt lagen om extraordinära händelser, framhölls då den gav lagstöd till att hjälpa 
andra kommuner med till exempel ekonomiska faktorer vid en kris.147 Områdesansvaret och 
risk- och sårbarhetsanalyser ansågs även ha bidragit till att samverkan kring krisberedskap 
hade ökat. Innan hade det varit på frivillig basis, men i och med att det blivit lagstadgat så 
uppfattades det som ett betydande steg framåt. För att kunna uppfylla regelverket var 
kommunerna tvingade att samverka, enligt Nordström.148 Samtidigt fanns uppfattningen att de 
nya lagarna krävde tid för att implementeras. Felixon, räddningschef i Ödeshög, uttryckte att 
 

                                                 
142 Carlsson, L (2000) s. 505. 
143 Intervju Adm.chef i Boxholm Nordström 060510. 
144 Intervju Räddningstjänsten i Kinda Kronström 060504. 
145 Intervju KS-ordf. i Kinda Ljung 060504. 
146 Intervju Adm.chef i Boxholm Nordström 060510. 
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Det är nytt för oss allihop. Dels kom nytt handlingsprogram och sedan extraordinära 
händelser. Vissa kommuner har kommit längre än andra, men jag tror det kommer att ta ett tag 
att arbeta in de nya metoderna och idéerna i kommunerna.149  

 
Således var det mycket positivt som de nya lagarna bidragit med gällande samverkan kring 
krisberedskap, dock gällde det att verkställa dem i praktiken. Den uppgiften hade hamnat på 
tjänstemännen som informerat politiker om vad som borde genomföras. Men för att gå vidare 
i arbetet krävdes politiska diskussioner, hävdade Gustafsson som var kommunstyrelsens 
ordförande i Ödeshög.150 En nackdel angående lagen ansågs vara att krisledningsnämnden 
skulle sättas in vid extraordinära händelser. Det uppfattades som icke nödvändigt. Felixon 
ansåg att 
 

Går det under extraordinära händelser så försvinner många utav nämnderna och då blir det lite 
annorlunda. Där är vi lite ovana hur vi ska tackla vissa saker. […] Jag tror att det bara ställer 
till mycket oreda internt. Speciellt om det skulle bli en längre period.151  

 
Citatet framhöll att den vanliga verksamheten i kommunen borde behållas så långt det var 
möjligt. Dock ansågs de nya lagarnas tillkomst viktig då många oklarheter försvunnit.152 
Förutom ett fåtal svagheter med regelverket var helhetssynen att regelverket bidrog till att öka 
nätverkssamverkan kring krisberedskap mellan kommunerna. 

4.3.2 Institutioner 
Institutioner är den andra faktorn i begreppet regler som används. I empirin nämndes två 
sådana som viktiga för samverkan kring krisberedskap: Krisberedskapsmyndigheten (KBM) 
och Länsstyrelsen153. Det fanns en god förbindelse och en fungerande kommunikation mellan 
dessa och kommunerna. Aktörerna upplevde att KBM var uppmärksamma på deras förslag 
och synpunkter.154 Nordström upplevde att  
 

Vi har kontakter in i myndigheten och det är mycket viktigt. Att vi kan berätta för de centrala 
personerna om hur verkligheten ser ut. De [KBM] är intresserade eftersom det är nödvändigt 
för dem. Annars blir det så att allt riggas enligt Stockholms förorters förutsättningar.155

 
Utifrån citatet framkom att det fanns nära relationer med KBM och att myndigheten hade god 
inblick i kommunernas situation. Någon huvudstadscentralisering uppfattades inte. Den nära 
relationen med KBM medförde en smidigare kommunikation då ”det underlättar om man kan 
slå direktnumret än om man måste gå via växeln”.156 För att stödja kommunerna i deras 
samverkan hade KBM bjudits in på kommunernas nätverksträffar, däribland i samband med 
ERFA-möten. Men samverkan hade skapats från kommunernas håll, inte från KBM:s eller 
Länsstyrelsens, hävdade Nordström.157 Myndigheterna ansågs därmed initiera och driva 
samverkan framåt. Exempel på det var utbildningar, iscensatta övningar och möten där olika 

                                                 
149 Intervju Räddningstjänsten i Ödeshög Felixon 060510. 
150 Intervju KS-ordf. i Ödeshög Gustafsson 060510.  
151 Intervju Räddningstjänsten i Ödeshög Felixon 060510. 
152 Ibid.  
153 I uppsatsen nämns ingen annan länsstyrelse än den i Östergötland. Anledningen är att alla studerade 
kommuner, med undantag för en, tillhör Östergötlands län och därmed är fokus på Länsstyrelsen i Östergötland.  
154 Intervju Räddningstjänsten i Ödeshög Felixon 060510; KS-ordf. i Ydre Arnell 060529; Adm.chef i Boxholm 
Nordström 060510; Räddningstjänsten i Ydre Svensson 060511; Räddningstjänsten i Kinda Kronström 060504. 
155 Intervju Adm.chef i Boxholm Nordström 060510. 
156 Intervju Räddningstjänsten i Kinda Kronström 060504. 
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frågor diskuterades.158 KBM använde sig av konstruktiva frågor, inte kontrollerande. Ett 
exempel som gavs var arbetet med planer för extraordinära händelser och krishantering. 
Istället för att fråga när planen var klar eller när den kunde vara KBM tillhanda hade 
frågeställningarna varit i form av: ”Hur långt har ni kommit?”, ”Vill ni ha någon hjälp av 
oss?” samt ”Ska vi ta och göra ett seminarium?”.159 Ett sådant angreppssätt var uppskattat och 
KBM:s stöd ansågs ha kommit väl till pass. Arnell, kommunstyrelsens ordförande i Ydre, 
upplevde att ”de [KBM] har pekat på vissa saker som man bör tänka på. De har inte sagt att ni 
måste samarbeta, men i och med att de påvisar vissa saker som man bör tänka på så ökar det 
samarbetsviljan.”160 Det som saknades från KBM var mallar och checklistor för riskanalyser. 
Samtidigt fanns dock förståelse för KBM:s resonemang att alla kommuner var olika och 
analyserna skulle därför utformas beroende av den lokala situationen. Därigenom var inte en 
detaljstyrning från KBM önskvärd, utan att ha den lokala nivån som utgångspunkt.161 Av 
Länsstyrelsen fanns det från kommunerna en önskan om utbildningar som var upplagda i form 
av ett scenarium för att bevara personalens kompetens. Länsstyrelsen hade hörsammat önskan 
och en sådan kurs var planerad att genomföras hösten 2006.  
 
En kritik gällande KBM var att de förut, omkring 2002-2003, uppfattades vara distanserade 
från den verklighet som kommunerna befann sig i. Att det var ”lite stelbent och 
myndighetskänsla”, men nu ansågs de ”ha landat lite lägre så att de har kommit ner på vår 
nivå”. Samma kritik riktades mot Länsstyrelsen.162 Men det fanns även uppfattningen att 
kontakten varit god med Länsstyrelsen och sämre med KBM.163  
 
Länsstyrelsen uppfattades vara den viktigaste av de två myndigheterna för kommunerna. 
Mycket för att de var kommunernas kontakt i första hand. Men även för att det fanns en god 
relation och mycket kunskap på myndigheten.164 Arnell  uttryckte att  

 
Länsstyrelsen är viktigare av den enkla anledningen att det är där vi har de direkta 
personkontakterna. Vi upplever från vårt håll att Länsstyrelsen är en mycket viktig faktor med 
väldigt kompetenta personer. […] De har en väldigt bra bild av alla kommuner i länet, vilka 
förutsättningar som vi har. De har tagit på sig rollen att samordna ett nätverk, men ändå inte 
vara styrande.165

 
Således var Länsstyrelsens arbete med krisberedskap och som länk till kommunerna 
uppskattat. Tillgången till information hos Länsstyrelsen ansågs vara betydelsefull. 
Anledningen var att de uppfattades ha god insyn i kommunernas situation. I samband med det 
nämndes tillsynsträffarna där myndigheten åkte ut till kommunerna och som fungerade bra.166  
Liksom nämnts ovan hade de agerat drivande för samverkan utan att verka dominerande. 
Samverkan kring krisberedskap mellan kommunerna ansågs ha underlättats av Länsstyrelsens 
stöd.167 Även Länsstyrelsens inbjudningar till utbildningar och seminarier godtogs väl. Som 
tidigare nämnt ansågs tidsbristen vara problematisk. Kommunerna hade inte möjlighet att 
sätta sig in i alla frågor på djupet och det ansågs därför vara bra att Länsstyrelsen 

                                                 
158 Intervju KS-ordf. i Ydre Arnell 060529; Räddningstjänsten i Ydre Svensson 060511. 
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160 Ibid. 
161 Intervju Räddningstjänsten i Kinda Kronström 060504. 
162 Intervju Räddningstjänsten i Ydre Svensson 060511. 
163 Intervju KS-ordf. i Ödeshög Gustafsson 060510. 
164 Intervju KS-ordf. i Ydre Arnell 060529; Adm.chef i Boxholm Nordström 060510. 
165 Intervju KS-ordf. i Ydre Arnell 060529. 
166 Intervju Räddningstjänsten i Ödeshög Felixon 060510. 
167 Intervju KS-ordf. i Ydre Arnell 060529. 
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uppmärksammade viktig information. Mötena medförde även en helhetssyn och kontakter 
med andra då alla kommuner vanligen fanns representerade. Ett resultat av mötena var 
handböcker som utgjort ett bra stöd. 168  Även om informationssystemet WIS, som lyfts upp 
ovan, tillhandahölls av KBM hade Länsstyrelsen varit ett viktigt stöd i arbetet med systemet. 
När inte ansvariga i kommunen hade haft möjlighet att närvara vid utbildningar gällande 
systemet hade kommunerna fått tillgång till informationen från Länsstyrelsen.169 WIS hade 
fått kritik för att det var på en för enkel nivå, främst från större kommuner. Men Länsstyrelsen 
hade framhållit att med den nivån som WIS-systemet befann sig på kunde samtliga kommuner 
i länet – både stora och små – medverka. Därför rekommenderade de att starta upp med det 
till att börja med. Länsstyrelsen hade därmed en sammanhållande roll i kommunernas 
samverkan då en del stora kommuner föredrog ett annat system.170

 
Kommunerna ansåg att de hade fått gehör för sina synpunkter, såväl hos KBM som hos 
Länsstyrelsen. Utöver nya lagar tordes en anledningen vara flertalet verkliga kriser som 
inträffat. Exempelvis drabbades en del av kommunerna av stormen Gudrun och i Tsunamin 
fanns det inblandade från Kinda. Bankrånet i Kinda och polismordet i Malexander framhölls 
även. Därtill nämnde Felixon det snökaos som Ödeshög drabbades av 1995.171 Genom 
kriserna hade dels en ökad förståelse uppkommit för arbetet och samverkan med 
krisberedskap. Dels hade det blivit enklare att konkretisera arbetet med krisberedskap då 
exempel från verkligheten kunde användas.172 Dock ansågs det vara en utmaning att öka 
medvetandet hos politikerna.173

 
Sammanfattningsvis upplevde aktörerna att regelverket och två institutioner – KBM och 
Länsstyrelsen – var viktiga i kommunernas samverkan kring krisberedskap.  Regelverket 
ansågs vara applicerbart på kommunernas situation samt vara främjande för samverkan 
mellan kommunerna. Många nya delar i regelverket hade tillkommit som upplevdes vara 
betydelsefulla då de medförde klara riktlinjer. Dock betonades att det krävdes tid för att 
implementera detta. Kommunerna upplevde kontakterna med de två myndigheterna som 
goda. De ansågs vara uppmärksamma på kommunernas synpunkter och situation. I samverkan 
var de pådrivande men ändå inte dominerande. Stödet var främst i form av utbildningar, 
övningar, informations- och diskussionsträffar. Länsstyrelsen betraktades som den viktigaste 
myndigheten av de två. Motiveringen var att de var kommunernas kontakt i första hand. 
Förutom KBM och Länsstyrelsen ansågs kriser i verkligheten ha höjt medvetenheten och 
underlättat samverkan kring krisberedskap. Således uppvisades inga kopplingar med teorin att 
regelverk och institutioner inte har någon märkbar betydelse för skapandet av 
nätverkssamverkan.174 För en översikt av det som framkommit, se figur 4.1 nedan. 
 

                                                 
168 Intervju Räddningstjänsten i Ödeshög Felixon 060510; Räddningstjänsten i Kinda Kronström 060504. 
169 Intervju Räddningstjänsten i Kinda Kronström 060504. 
170 Intervju Räddningstjänsten i Ödeshög Felixon 060510. 
171 Intervju Räddningstjänsten i Tranås Fång 060512; Räddningstjänsten i Ödeshög Felixon 060510; KS-ordf. i 
Ödeshög Gustafsson 060510; Räddningstjänsten i Kinda Kronström 060504. 
172 Intervju Räddningstjänsten i Ödeshög Felixon 060510; Adm.chef i Boxholm Nordström 060510; 
Räddningstjänsten i Kinda Kronström 060504. 
173 Intervju Adm.chef i Boxholm Nordström 060510. 
174 Se s. 12 i uppsatsen. 
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Figur 4.1 Policynätverksteori med kollektiv handling som är applicerat på nätverkssamverkan kring 
krisberedskap. Tilläggen som uppkommit i den empiriska analysen är kursiverade.  
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5. SLUTSATSER OCH DISKUSSION  
 
I kapitlet ges uppsatsens slutsatser genom att utgå från syftet som formulerades i 
inledningskapitlet: att öka förståelsen för hur samverkan mellan kommuner kan utvecklas 
angående krisberedskap. Detta genom att förstå hur och varför samverkan kring krisberedskap 
har utvecklats bland de fem kommunerna som har studerats med hjälp av policynätverksteori 
med kollektiv handling. Genom teorin har det visat sig att fyra frågeställningar kan formuleras 
som handlar om faktorer som påverkar aktörers samverkan. För att komma fram till 
slutsatserna besvaras frågeställningarna genom den empiriska analysen. Kapitlet avslutas 
sedan med en diskussion.  
 
Uppsatsens första frågeställning formulerades på följande sätt: Hur påverkas policynätverkets 
skapande av att det finns en insikt hos aktörerna att det existerar ett policyproblem samt att 
det finns en samstämmig problemdefinition av denna? Som nämnts hävdar teorin att aktuella 
aktörer måste vara överens om att det finns ett ”problem” som måste lösas för att 
policynätverk ska skapas. I uppsatsen anses ”problemet” vara behovet av att skapa samverkan 
kring krisberedskap. I den empiriska analysen påträffades en vilja bland aktörerna att 
samverka kring krisberedskap. Dock fanns det en paradox. Samverkan ansågs vara nödvändig 
samtidigt som det fanns en oro att den enskilda kommunen utmanades. En utmaning var att 
kommunala befattningar, som exempelvis räddningschef, kunde bli överflödig i samverkan 
och därmed försvinna. Således fanns en oro för att den kommunala verksamheten kunde 
reduceras. Bortsett från utmaningarna hade aktörerna en samsyn på ”problemet”, det vill säga 
det fanns en vilja att samverka. Samtidigt har samverkan inte ”testats” i en verklig 
krissituation och därför kan det vara svårt att i detta initiala skede av samverkan egentligen 
veta om aktörerna har samma problemdefinition i olika specifika fall. Men resultatet från det 
här stadiet i samverkan visar att skapandet av policynätverk underlättas om det finns en insikt 
i policyproblemet och en samstämmig problemdefinition av denna.  
 
Den andra frågeställningen var: Hur berörs policynätverkets utveckling av att det finns en 
ömsesidig förståelse bland aktörerna, det vill säga en gemensam grund? Som tidigare nämnts 
menar teorin att aktörerna måste ha en ömsesidig förståelse för att till exempel kunna 
genomföra prioriteringar. Den uppkommer via kultur, närmare bestämt att det finns förtroende 
och tillit i samhället samt vänskapsband. Den empiriska analysen visade att det fanns 
förtroende och tillit bland aktörerna. Det uttrycktes dels genom den kultur som fanns 
beträffande att ta del av varandras tankar och material, det vill säga att inte ”uppfinna hjulet 
en gång till”. Dels genom aktörernas vänskapsband då det bara ”var att lyfta på luren” om de 
behövde kontakta någon. Därmed bidrog förtroendet till att minska verklighetens komplexitet, 
för att använda Powells ord, då aktörerna delade med sig av sina idéer istället för att sitta 
ensamma på sina kammare. Även Börzels tillitssystem och Macneils relationsband, till 
exempel vänskapsband mellan aktörerna, som bidrar till samverkan kan appliceras på 
aktörerna. Enligt teorin kan frånvaron av dessa faktorer försvåra samverkan. Ett exempel på 
detta var mellan Kinda och Ydre där den gemensamma grunden var svag och de hade beslutat 
att samverka med andra. Bortsett från exemplet fanns det en förhållandevis ömsesidig 
förståelse – en gemensam grund – mellan aktörerna i kommunerna.  
 
Uppsatsens tredje frågeställning uttrycktes på följande vis: Hur påverkas policynätverkets 
skapande av resurstillgång och beroendet av detta samt demografiska, geografiska och 
ekonomiska faktorer? Teorin anser att de nämnda faktorerna är centrala för 
nätverkssamverkan. Analysen visar att demografiska faktorer påverkade samverkan. Dels 
genom att en yngre generation anställda inte bara introducerades och accepterades i nätverket 
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utan även hade möjlighet att bidra och introducera nya idéer för samverkan. Dels genom att 
tillsättningen av befattningar efter att personal hade mists löstes genom samverkan med andra 
kommuner. Även geografiska faktorer var viktiga vid samverkan. Geografin gjorde det mer 
naturligt att samverka med vissa kommuner, därmed framkallade avståndet olika 
samverkanskonstellationer mellan kommunerna. I och med det kvarstår det mycket arbete i 
kommunerna för att visa på att samverkan över stora geografiska områden är praktiskt 
genomförbart. Men där samverkan inte var beroende av geografisk närhet, exempelvis vid 
informationsberedskap, ansågs inte avståndet vara ett hinder. Således var inte geografisk 
närhet avgörande för samverkan. Exempelvis ligger Kinda och Ydre geografiskt nära 
varandra men det medförde inte ett nära samarbete. Istället samverkade Ydre med Tranås 
eftersom Kinda och Ydre saknade en gemensam grund. Därmed behöver även en sådan finnas 
för att samverkan ska fungera.  
 
Ytterligare en utmaning ansågs vara kommunernas storlek. Det fanns två uppfattningar. Den 
ena var att ”lika barn leka bäst”, närmare bestämt att kommuner med liknande storlek 
samverkar bäst ihop. Den andra uppfattningen menade att det var fördelaktigt om en mindre 
kommun samverkade med en större. Båda typerna av samverkan skedde jämsides varandra. I 
relation till teorin om kollektiv handling behöver aktörer som samverkar inte ha gemensamma 
åsikter. Det som är av betydelse är att de går att förena. Genom resursutbytena som lyfts upp, 
som både var mellan stora och små samt mellan kommuner med liknande storlek, visade att 
aktörernas olika åsikter gick att förena. Beträffande resursutbytet upplevde aktörerna ingen 
tydlig gräns för samverkan. Däremot ansågs de geografiska och demografiska faktorerna 
påverka samverkan och skapandet av policynätverk. Det kan ifrågasättas varför denna 
skillnad. Det kan spekuleras i att vid första anblicken kan det upplevas vara svårt att se några 
gränser, men en fördjupning i ämnet kan medföra en mer nyanserad bild. Resursutbyte ansågs 
vara nödvändigt för att kunna finansiera en effektiv och kvalitetssäker krisberedskap i 
kommunen. Detta kan relateras till att aktörerna i ett policynätverk är beroende av varandra, 
närmare bestämt av varandras resurser, för att uppnå sina mål. Med Powells ord fanns det 
alltså fördelar med att föra samman kommunernas resurser. När det gällde 
beroendeförhållandet, som enligt teorin uppkommer genom resursutbyte, uttrycktes främst 
fördelar då det ansågs vara en trygghet att inte vara ensam. Följaktligen påverkade samtliga 
faktorer, med varierande styrka, samverkan och skapandet av policynätverk.  
 
Den fjärde, och sista frågeställningen lydde: Vilken roll har politiska beslut för skapandet av 
policynätverk? Enligt teorin skapas huvudparten av nätverkssamverkan, exempelvis 
samverkan kring krisberedskap, inte genom politiska beslut utan genom mer spontana 
tillvägagångssätt. I politiska beslut inryms som nämnts institutioners och reglers påverkan. I 
analysen av empirin framkom att regelverket samt två institutioner – KBM och Länsstyrelsen 
– ansågs vara betydelsefulla för kommunernas samverkan kring krisberedskap. Aktörerna 
uppfattade att de nytillkomna lagarna ökade samverkan. Regelverket var applicerbart på 
kommunernas situation och riktlinjerna var klara. Dock betonades att det krävdes tid för att 
implementera det. KBM och Länsstyrelsen upplevdes pådrivande – i form av bland annat 
utbildningar, övningar, seminarier – men ändå inte vara ledande i samverkan. Därtill agerade 
Länsstyrelsen som en sammanhållande kraft för samverkan mellan kommuner då de 
rekommenderade samtliga kommuner att använda informationssystemet WIS istället för ett 
annat som vissa kommuner föredrog. Det medförde att alla kommuner, stora som små, hade 
möjlighet att medverka. På det hela taget uppvisades att regelverk och institutioner hade 
betydelse för skapandet av nätverkssamverkan. Därmed påträffades inga förbindelser med 
teorin i avseendet att regelverk och institutioner inte har någon signifikant betydelse för 
skapandet av policynätverk.  

  34  



 

Genom att frågeställningarna har besvarats kan således vissa slutsatser dras. Faktorer såsom 
geografisk närhet, demografi, ekonomi, och resursutbyte visade sig vara viktiga för 
samverkan och skapandet av policynätverk bland de fem kommunerna. Även en samstämmig 
problemdefinition, förtroende och en ömsesidig förståelse mellan aktörerna inbegreps som 
betydelsefulla liksom regelverk samt KBM och Länsstyrelsen. Utöver dessa slutsatser kan 
slutledningar om teorins hållbarhet även dras. Resultatet av de tre första frågeställningarna 
överensstämde med teorin om hur och varför policynätverk skapas. Däremot stämde inte 
resultatet av den fjärde frågeställningen överens med teorin. Därav kan den bedömas ha 
försvagat tilltron till teorin. För att göra teorin mer tillförlitlig kan en korrigering göras av den 
delen som inte överrensstämde med uppsatsens resultat. Förutom de faktorer som teorin anser 
vara betydelsefulla för att utveckla nätverkssamverkan visade den empiriska analysen att 
aktörerna även upplevde att erfarenheter av tidigare kriser och hur dessa hanterades var 
viktiga. För att ytterligare öka teoriramens förklaringsvärde kan tidigare erfarenheter läggas 
till. Viktigt att understryka är dock att alla modeller – däribland uppsatsens teori – är 
förenklingar av verkligheten. I den empiriska analysen fanns det inte en 100% 
samstämmighet, som har framhållits ovan.  
 
Helhetsbilden bland aktörerna var att det fanns en samstämmighet kring samverkan. 
Samverkan begränsades inte enbart till en engångsföreteelse som i teorin fanns i 
handlingsarenan, utan samverkan skedde även upprepade gånger i ett så kallat 
interaktionsmönster. I uppsatsen framkom dock en del utmaningar. Som nämnts insåg 
aktörerna nödvändigheten i att samverka, men samtidigt framhölls en oro för den kommunala 
verksamheten. För en djupgående samverkan behövs paradoxen uppmärksammas och lösas. 
Som framkom i analysen befann sig samverkan främst på det första stadiet som kan vara en 
förklaring till de relativt sett få utmaningar. Dessa kan dock öka då samverkan blir mer 
djupgående. I och med att nya lagar ska implementeras under de närmaste åren är en sådan 
utveckling sannolik. Dock får de förändringar som redan skett i kommunerna inte bortses. Det 
har skett mycket tack vare ramlagstiftningen då lagar och direktiv inte har stannat vid en 
pappersprodukt utan har kunnat tillämpas i verkligheten. Med en mer djupgående samverkan 
kan de ovannämnda faktorerna såsom förtroende och tillit bidra till stabilitet och minska de 
eventuella utmaningarna.  
 
Som framkommit kan uppsatsens slutsatser öka förståelsen för hur samverkan kan utvecklas 
angående krisberedskap i kommuner. Dock var fallstudiekommunerna relativt små och det 
kan ifrågasättas om det har lett till konsekvenser för resultatet och dess användbarhet. Bortsett 
från Tranås hade kommunerna mindre än 10 000 invånare. Således befann de sig i liknande 
situation som kan ha underlättat samverkan. Empirin pekade även på detta då respondenterna 
menade att de var tvungna att samverka för att överleva. Om de hade varit större kommuner 
kanske de inte hade samverkat. Men detta leder inte till att slutsatserna inte kan öka 
förståelsen av hur samverkan kan skapas. Tack vare kommunernas litenhet kan organisationen 
och därmed faktorer för skapandet av policynätverk vara lättare att överblicka än i större 
kommuner. På så sätt kan små kommuners erfarenheter underlätta större kommuners 
samverkan. 
 
Uppsatsen är till användning för fler än enbart kommuner. Länsstyrelsen i Östergötland kan ta 
till sig att det arbete som de utfört är uppskattat och bör fortsätta. Andra länsstyrelser kan öka 
sin kännedom om hur samverkan kring krisberedskap kan ske. Exempelvis att uppmuntra en 
öppen relation med kommunerna, att initiera men inte vara styrande i samverkan och att vara 
uppmärksam på kommunernas behov. Även högre nivå kan finna en nytta med uppsatsen då 
den berör faktorer som har samband med utformningen och implementeringen av lagar och 
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direktiv. Ett exempel är att krisledningsnämndens funktion ifrågasattes bland aktörerna. Ett 
annat exempel är att den nya lagen, lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, som ersätter lagarna om 
extraordinära händelser och civil beredskap ansågs underlätta samverkan kring krisberedskap.  
 
Resultatet av uppsatsen kan dessutom öka förståelsen för nätverkssamverkan inom andra 
områden än krisberedskap då teorin inte explicit koncentrerar sig på krisberedskap, utan tar 
upp policyproblem i allmänhet. Uppsatsen visar att det i policynätverk är viktigt med en 
gemensam kultur, fördelaktiga fysiska förhållanden och politiska beslut som har en positiv 
inverkan på policynätverket. Närmare bestämt är tillit och förtroende bland aktörerna viktigt 
för en effektiv samverkan. Om inte en sådan finns kan misstroende – rädslan att enbart ge och 
inte få ut något – uppstå som försvårar samverkan. När det gäller inflytande bör aktörerna 
befinna sig på samma nivå. Samverkan underlättas även om de har förenliga mål och om 
politiska åsiktsskillnader läggs undan. Dessutom är geografisk närhet, resursutbyte, 
ekonomiska fördelar och demografiska faktorer betydelsefulla. Således är aktörernas 
relationer till varandra viktiga, både den fysiska, exempelvis resursutbytet, som den kulturella, 
såsom att ha en tradition av att utbyta kunskap. Med andra ord att aktörerna inte anses förlora 
prestige då de använder andras arbetsmetoder. Inte heller att det upplevs problematiskt att be 
om hjälp vid händelser som inte klaras av på egen hand. Arbetet hos ansvariga myndigheter 
för policyproblemet behöver dessutom fungera. Det måste finnas en uppmärksamhet på andra 
samhällsnivåers situation och uppfattningar. Regelverket med ramlagstiftning och klara lagar, 
exempelvis att aktörerna inte behöver använda sig av tre olika lagar för sin verksamhet, är 
även centralt. Således bidrar uppsatsen till en ökad förståelse även gällande andra typer av 
nätverkssamverkan.  
 
I dagsläget är det svårt att identifiera direkta hot mot en utveckling av samverkan mellan 
kommuner kring krisberedskap. Angående faktorer som påverkar samverkan har endast ett 
fåtal studerats i uppsatsen. Möjligheten att det finns andra faktorer som påverkar skapandet av 
närverkssamverkan är i och med det inte uteslutna. Därmed vore det intressant att studera 
andra potentiella faktorer, men detta överlämnas till framtida studier. 
 
Slutligen kan en reflektion över mina metodologiska utgångspunkter vara passande. I början 
av uppsatsen presenterade jag mina (hermeneutiska) verktyg för arbetet. Dessa har fungerat 
som en kompass för mig. Genom dem har jag kunnat försäkra mig om att jag befinner mig i 
rätt ”riktning”. Med andra ord har de varit en grund att utgå ifrån. Ett exempel på det är den 
hermeneutiska cirkeln. För att alla delar av uppsatsen skulle överrensstämma har jag under 
arbetets gång gått tillbaka och gjort ändringar. När alla delar passade ihop avslutade jag 
processen. Detta skulle jag förmodligen även ha gjort utan verktygen, men min medvetenhet 
om att jag gjorde det och varför ökade. Ett annat exempel är arbetet med intervjuerna. 
Verktygen har väglett mig i tolkningen av intervjuerna då jag fokuserade på innehållet och att 
förstå respondenten. Vid intervjuerna upplevde jag att respondenterna verkade bekväma med 
intervjusituationen. Kanske för att jag försökte avdramatisera intervjun och betona att det var 
deras upplevelser som jag var intresserad av. Respondenterna samtalade om hur de upplevde 
situationen och jag uppfattade inte att de försökte rätta sig efter vad de trodde jag ville höra. 
Ibland blev jag till och med förvånad över deras frispråkighet, som till exempel hur 
relationerna mellan Kinda och Ydre upplevdes. Innan intervjuernas genomförande hade jag 
föreställningen att respondenterna skulle vara försiktiga i sina uttalanden på grund av att 
bandspelare användes samt att det skulle skrivas i en uppsats. Men jag märkte inget av det, 
utan som sagt tvärtom. För att sammanfatta det hela underlättades mitt arbete av att jag hade 
klargjort mina metodologiska utgångspunkter. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Intervjuguide med kommunal tjänsteman 
 
Inledning  
Presentation av uppsatsämnet.  
 
Tjänstemannens bakgrund 
Hur länge har ni arbetat i kommunen? 
Har ni arbetat i någon annan närliggande kommun? 
Hur länge har ni arbetat med krisberedskap?  
Hur ser ni på krisberedskap? Hur ser ni på samverkan kring krisberedskap?  
 
Organisationsform 
Hur samverkar ni kring krisberedskap?   
Varför har nätverken skapats? När har de skapats? Vad har de för uppgift?  
Hur arbetar ni i nätverken?  
Vilka frågor vill/ska/kan ni inte samverka kring? 
Hur upplever ni graden av samstämmighet i samverkan?  
Hur stor plats tar enskilda kommunintressen upp?  
Vad har varit de största utmaningarna? 
Känner ni förtroende/tillit gentemot de andra som ni samverkar med kring krisberedskap? Hur 
upplever ni att ansvarsfördelningen är?  
 
Den enskilda kommunen  
Vilken betydelse har samverkan för krisberedskapen i er kommun? 
Genom samverkan blir ni beroende av andra kommuner, hur ser ni på detta 
beroendeförhållande?  
Förekommer det ett resursutbyte mellan kommunerna?  
 
Kontakter 
Hur upplever ni att kontakten med Länsstyrelsen i Östergötland och 
Krisberedskapsmyndigheten fungerar? Har kontakten varit viktig för samverkan kring 
krisberedskapen? 
Har andra kontakter varit viktiga för samverkan kring krisberedskap? 
 
Framtiden 
Hur ser ni på kommunens framtida krisberedskap?  
 
Övrigt 
Är det något som ni vill tillägga?  
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Bilaga 2. Intervjuguide med kommunal politiker 
 
Inledning  
Presentation av uppsatsämnet.  
 
Ordförandes bakgrund  
Hur länge har ni varit kommunstyrelsens ordförande? 
Vilka förtroendeuppdrag har ni haft innan dess? 
Har ni varit politisk aktiv/arbetat i någon annan närliggande kommun? 
Hur ser ni på krisberedskap? Hur ser ni på samverkan kring krisberedskap?  
 
Organisationsform 
Hur involverad är ni i samverkan kring krisberedskap?  
Vilka frågor vill/ska/kan ni inte samverka kring? 
Hur upplever ni graden av samstämmighet i samverkan?  
Hur stor plats tar enskilda kommunintressen upp? 
Känner ni förtroende/tillit gentemot de andra som ni samverkar med kring krisberedskap? Hur 
upplever ni att ansvarsfördelningen är?  
 
Den enskilda kommunen  
Vilken betydelse har samverkan för krisberedskapen i er kommun? 
Genom samverkan blir ni beroende av andra kommuner, hur ser ni på detta 
beroendeförhållande?  
Förekommer det ett resursutbyte mellan kommunerna? 
 
Kontakter 
Hur upplever ni att kontakten med Länsstyrelsen i Östergötland och 
Krisberedskapsmyndigheten fungerar? Har kontakten varit viktig för samverkan kring 
krisberedskapen? 
Har andra kontakter varit viktiga för samverkan kring krisberedskap? 
 
Framtiden 
Hur ser ni på kommunens framtida krisberedskap?  
 
Övrigt 
Är det något som ni vill tillägga?  
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