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Sammanfattning
Flera kriser har testat Sveriges krishanteringssystem, exempelvis Tsunamin i Indonesien
2004, stormen Gudrun 2005 och evakueringen från Libanon 2006. Det har visat sig att
kriskommunikationen brister mellan de många olika aktörer som är och måste vara
involverade vid en kris. På lokal nivå är kommunen, enligt lag (SFS 2006:544), ansvarig för
krishanteringen. För att kommunen ska kunna hantera en kris är en väl fungerande
kriskommunikation avgörande.
Samverkan och tekniska informationssystem är två verktyg för att utveckla
kriskommunikationen. Hur skapas samverkan och hur väljer kommuner tekniska
informationssystem inom krisberedskap?
Frågeställningarna besvaras genom kvalitativa fallstudier på kommunal nivå. Två fall har
studerats, ett om skapande av samverkan och ett om val av tekniska informationssystem inom
krisberedskap. Fallstudierna analyseras med stöd av teorier om policynätverk,
implementeringsteori och styrningsstrukturerna government och governance.
För att inter-kommunal samverkan ska skapas inom krisberedskap visade studien att delning
av resurser är viktigt. Kommunerna fick kostandseffektivt en krisberedskap med god kvalité.
Samtidigt blev de beroende av varandra. Det som försvårade samverkan var geografiska
hinder, kommunstorlek, avsaknad av tradition och ömsesidig förståelse, samt ovilja att ge upp
sin självständighet.
Vid kommunernas val av tekniska system var det betydelsefullt med sociala relationer,
kommunstorlek, teknikens komplexitet och hur arbetet leddes med att välja system – om det
fanns en drivande nyckelperson. Generellt valde mindre kommuner ett statligt tekniskt
informationssystem som var gratis medan större kommuner var mer intresserade av system på
den privata marknaden med fler funktioner och högre komplexitet. Hur kommuner valde
tekniska informationssystem varierade således.
Kort sagt, det som visade sig ha betydelse i båda fallstudierna var kompetensen hos de
kommunala tjänstemännen och deras sociala relationer, styrningsstrukturen från statligt håll
(där mer mjuka än hårda instrument användes), samt kommunstorlek (det fanns en skillnad
mellan små och stora kommuner).
Nyckelord: krisberedskap, kommuner, samverkan, tekniska informationssystem, governance,
implementering, statlig styrning.

Förkortningar
IKT

Informations- och kommunikationsteknik

KBM

Krisberedskapsmyndigheten (bildades 2002 och tog över en del av
verksamheten från Överstyrelsen för civil beredskap, ÖCB)

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (bildades i januari 2009, MSB
tog över KBM:s ansvar som lades ned samtidigt som MSB bildades)

WIS

Webbaserat informationssystem (systemet, som ägs av MSB, är gratis och
används inom krisberedskapsområdet)
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Del I: Introduktion
I denna första del presenterar jag avhandlingens syfte och frågeställningar, metoden samt
tidigare studier som relaterar till avhandlingen – men först ges en introduktion.

1. Inledning
1.1 Utveckling av kommunal krisberedskap – hur och varför
Strax innan klockan två på natten den 24 december 2004 uppstod en jordbävning som skapade
två kraftfulla tsunamis utanför Indonesien. Sverige var ett av de länder i Europa som
drabbades värst. Över 500 svenskar omkom eller saknades efter katastrofen. 1 Tsunamin anses
vara ”en av de absolut värsta naturkatastroferna i modern tid” 2 och visade att det fanns stora
brister i den svenska krishanteringen, inte minst beträffande förmågan att kommunicera. Efter
Tsunamin i Indonesien har andra kriser och allvarliga händelser testat Sveriges
krishanteringssystem, till exempel oro för influensapandemi 2005, stormen Gudrun 2005 samt
evakueringen från Libanon 2006.
Erfarenheter från utvärderingar av kriser och övningar visar att arbetet med att kommunicera
med andra aktörer i krishanteringssystemet vanligen kommer i gång för sent och när väl
kommunikationen kommer igång sker den inte samordnat. En förbättring av
kriskommunikationen är en prioriterad uppgift för regeringen och dess myndigheter.
Samverkan och tekniska informationssystem bedöms som två betydelsefulla verktyg för att
åstadkomma detta. 3
Kommunikation kräver samverkan där olika aktörer vet vem de ska vända sig till, och att de
har tillit till dessa relationer. Samverkan behöver skapas i det förberedande arbetet, i
vardagen, för att kunna fungera effektivt under en kris. Förutom samverkan är tekniska
informationssystem betydelsefulla för en snabb och samordnad kommunikation. Vilka
tekniska informationssystem som aktörer väljer att använda sig av påverkar
kriskommunikationen. För en effektiv krishantering är det väsentligt att aktörer har tekniska
informationssystem som möjliggör kommunikation och informationsdelning med andra
involverade aktörer.
På den lokala nivån i samhället har kommunerna, enligt lag (SFS 2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ett
ansvar som innebär att de förväntas att organisera, leda och samordna krishanteringen –
däribland kriskommunikationen. Ett exempel när kriskommunikationen inte fungerade
tillfredsställande, som nämnts ovan, var vid Tsunamin i Indonesien 2004. Informationen till
kommunerna om hur många av kommuninvånarna som var drabbade tog lång tid och
kommunerna kunde därmed inte vara specifika i sin planering för vilka åtgärder som de
behövde vidta i sitt krishanteringsarbete. En utvecklad samverkan på den lokala nivån kan
underlätta samordningen mellan involverade aktörer. 4 Kommunerna fungerar som aktörer i
1

SOU 2005:6 Efter flodvågen – det första halvåret, s. 15.
Grandien, C., Nord, L. & Strömbeck, J. (2005), ”Efter flodvågskatastrofen. Svenska folkets åsikter om och
förtroende för myndigheter, media och politiker”, temaserie 2005:4. Stockholm: KBM, s. 6.
3
SOU 2005:6; KBM (2005), ”Krishantering i stormens spår”; SOU 2003:11 System för samordnad
krisinformation.
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samspel med andra, men de utgör också en viktig organisatorisk arena för andra aktörer att
mötas på. 5 Det innebär att kommuner är en högst relevant aktör att studera vid studier av
kriskommunikation.
Kriskommunikation sker vid krishantering, men för en god kriskommunikation krävs
förberedande arbete i vardagen, som är avhandlingens fokus. I avhandlingen används därför
begreppet krisberedskap, där kriskommunikation och krishantering ingår. För mer
information om begreppen, se kapitel 6.1.

1.2 Syfte och forskningsfrågor
Syftet är att analysera hur samverkan skapas och hur tekniska informationssystem väljs av
offentliga aktörer i kommunal krisberedskap. Med offentliga aktörer på kommunal nivå
menas kommunala politiker och tjänstemän som arbetar med krisberedskap.
Tekniska informationssystem avgränsas till och definieras i denna avhandling som verktyg för
att sprida skriven information effektivare och underlätta samverkan mellan offentliga aktörer
inom krisberedskapsområdet. De tekniska aspekterna är inte i fokus utan sammanhanget som
det tekniska informationssystemet finns inom. Detta sammanhang analyseras med
utgångspunkt från ett statsvetenskapligt perspektiv på kommunförvaltning och styrning.
Två frågeställningar används för att besvara syftet:
• Hur skapas samverkan inom kommunal krisberedskap? Vad främjar respektive
försvårar samverkan?
• Hur väljer kommuner tekniska informationssystem för sin krisberedskap? Vad har
betydelse vid val av tekniska informationssystem?

1.3 Metod
I avhandlingen besvarar jag frågeställningarna genom kvalitativa fallstudier på kommunal
nivå. Två fall har studerats inom krisberedskapsområdet, ett om skapande av samverkan och
ett om val av tekniska informationssystem. Varje fall består av flera kommuner, som i sig kan
ses som enstaka fall. Fallstudierna analyseras med stöd av teorier om policynätverk,
implementeringsteori och styrningsstrukturerna government och governance.
Avhandlingen fokuserar på ”governmentaktörer”, men dessa verkar även i en
governancekontext. I det svenska krishanteringssystemet finns det många aktörer, både
offentliga och privata. En utmaning i systemet är att koordinera arbetet mellan dessa. Denna
frivilliga nätverksstyrning, att samordna många olika aktörer på olika nivåer i samhället, kan
kallas för governance. Samtidigt existerar en governmentstruktur i systemet där staten styr
kommunerna. För att ytterligare problematisera har kommunerna ett omfattande självstyre
som innebär att inom vissa områden har de långtgående ansvar. Studier om aktörer, även
governmentaktörer i krishanteringssystemet som avhandlingen fokuserar på, behöver placeras
i den kontext som de arbetar inom – i detta fall i en styrningsstruktur med både government
och governance.

5

SFS 2006:544 Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap; SFS 1991:900 Kommunallag.
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Fallstudie om hur samverkan skapas
För varje fallstudie har en artikel skrivits. Den första artikeln syftar till att öka förståelsen för
hur samverkan mellan kommuner i policynätverk skapas inom krisberedskapsområdet. I
avhandlingen definieras samverkan vara ”den dialog som sker mellan självständiga och
sidoordnade samhällsaktörer för att samordnat uppnå gemensamma mål”6 . Med hjälp av en
etablerad samverkan kan krisberedskapen utvecklas. I studien undersöks hur ett nätverk
bestående av olika kommuner skapades. Hur skapas samverkan mellan olika kommuner inom
krisberedskap? Vad främjar respektive försvårar skapandet av samverkan?
Policynätverk används som teoretisk utgångspunkt med fokus på faktorer som är centrala för
att samverkan ska skapas. Denna utgångspunkt kompletteras med teorier om kollektiv
handling och IAD-ramverket (Institutional Analysis and Development framework). 7 För mer
information, se kapitel 3 och artikel 1.

Fallstudie om hur tekniska informationssystem väljs
Den andra artikeln analyserar val av tekniska informationssystem inom kommunal
krisberedskap. Liksom samverkan är tekniska informationssystem ett verktyg för att utveckla
krisberedskapen. Det finns flera olika tekniska informationssystem, både offentliga och
privata, som kommuner kan välja mellan. Exempelvis har staten utvecklat ett tekniskt
informationssystem, WIS (webbaserat informationssystem), som de vill att alla kommuner
ska använda – men detta är frivilligt. Om kommuner väljer samma tekniska
informationssystem så kan de via detta dela information och kommunicera med varandra, som
kan utveckla krisberedskapen. Hur väljer kommuner tekniska informationssystem? Vad har
betydelse vid val av tekniska informationssystem?
För att kunna undersöka hur kommuner väljer tekniska informationssystem, baseras de
teoretiska utgångspunkterna på implementeringsteorier, främst sådana som har fokus på
tekniska innovationer och på framgångsfaktorer vid implementering. 8 För mer information, se
kapitel 4 och artikel 2.

Val av fallstudiekommuner
I fallstudien om samverkan valdes fem kommuner som samverkar med varandra inom
krisberedskap, så kallat KÖBYT. Namnet kommer från varje medverkande kommuns
begynnelsebokstav: Kinda, Ödeshög, Boxholm, Ydre och Tranås. Samarbetet inleddes 2001
och kommunerna samverkar även inom flera andra områden. Därmed var dessa kommuner
passande studieobjekt för att undersöka samverkan mellan kommuner. De valda kommunerna
är relativt små (se tabell nedan) och kommunerna tillhör även 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 studien att utesluta en kommun
på grund av länsindelning. I tabellen nedan är de utvalda kommunerna markerade med kursiv
stil. Två av dessa, Kinda och Boxholm, är även markerade med fet stil då de även var med i
den andra fallstudien.
6

Proposition 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap, s. 183.
Carlsson, L. (2000), “Policy Network as Collective Action”, Policy Studies Journal, 28 (3): 502–520.
8
Pressman, J. L. & Wildawsky, A. (1973), Implementation. How great expectations in Washington are dashed
in Oakland. London: University of California press; Bogason, P. (2001), Public Policy and Local Governance.
Institutions in Postmodern Society. Cheltenham: Edward Elgar; Linton, J. D. (2002), “Implementation research:
state of the art and future directions”, Technovation, 22: 65-79.
7
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I fallstudien om tekniska informationssystem valdes sju kommuner i Östergötlands län. Till
skillnad från studien om samverkan var syftet med urvalet av kommuner annorlunda. Syftet
var att i möjligaste mån representera såväl stora som små kommuner i länet för att få en
uppfattning om hur kommuner, stora som små, väljer tekniska informationssystem. De
utvalda kommunerna är: Norrköping, Linköping, Boxholm, Motala, Kinda, Vadstena och
Mjölby. I tabellen nedan är de utvalda kommunerna markerade i fet stil. Sammanlagt, om
kommunerna från de två fallstudierna läggs ihop, studerades tio av länets tretton kommuner.
Figur 1. Tabell över fallstudiekommunernas invånarantal och kommunyta 9
Kommun

Invånarantal

Kommunyta (km²)

Boxholm
Kinda
Linköping
Mjölby
Motala
Norrköping
Vadstena
Ydre
Tranås
Ödeshög

5 300
9 900
140 000
25 000
42 000
125 000
7 500
3 800
17 700
5 400

530
1 140
1 440
550
990
1 500
180
680
405
430

Tranås

Varje fall är unikt och jag har därför inte strävat efter att finna ett representativt fall eller en
region som skulle kunna representera kommunal krisberedskap generellt. Men i Östergötlands
region återfinns dock kommuner av olika karaktärer och storlekar, vilket skulle kunna öppna
för generaliseringar.

9

SCB:s hemsida, statistik över befolkningsmängd och kommunyta:
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____159261.asp. Senast uppdaterad: 2006-02-14. Hämtad: 2006-0609. http://www.scb.se/templates/tableOrChart____186794.asp. Hämtad: 2007-01-09. Statistiken gäller vid
tidpunkten då intervjuerna genomfördes (år 2006). Kommuner markerade med fet och kursiv stil valdes som
fallstudiekommun i båda studierna. Kommuner markerade med kursiv stil valdes som fallstudiekommun i
studien om samverkan. Kommuner markerade med fet stil valdes som fallstudiekommun i studien om tekniska
informationssystem.
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Figur 2. Karta över fallstudiekommunerna 10

Hur fallstudierna och analysen metodologiskt hanterats diskuteras närmare i kapitel 5.

1.4 Disposition
Avhandlingen är uppdelad i fyra delar:
I: Introduktion
II: Analys av fallstudierna (genom två artiklar)
III: Mer om forskningsfältet och dess sammanhang
IV: Slutsatser
Del I är detta kapitel och följande kapitel (kapitel 2) där jag undersöker vilka förhållningssätt
som finns i tidigare studier kring samverkan och tekniska informationssystem inom
krisberedskap. Avslutningsvis i denna del placerar jag studiens fokus i förhållande till tidigare
studier samt motiverar varför jag har valt denna positionering.
I del II (kapitel 3 och 4) sammanfattar jag de två fallstudierna, hur samverkan skapas och hur
tekniska informationssystem väljs inom kommunal krisberedskap. Analysen av de två
fallstudierna finns i sin helhet i var sin artikel (artikel 1 och artikel 2).
I del III (kapitel 5, 6 och 7) beskriver jag mitt metodval och forskningsfältet mer ingående än
vad som är möjligt i de två artiklarna. Jag beskriver hur fallstudierna utfördes genom
kvalitativa intervjuer av kommunala politiker och tjänstemän. Kapitlet tar även upp hur
materialet har behandlats och analyserats samt reflektioner kring detta. När det gäller
forskningsfältet beskriver jag kommunens ansvar inom krisberedskap och på vilket sätt
kommunal krisberedskap är en del av hela det svenska krishanteringssystemet, samt hur detta
10

Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges län och kommuner 2007, kommunnamn har lagts till av författaren:
http://www.scb.se. Hämtad: 2010-04-06.
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påverkar kommunens krisberedskapsarbete. Jag beskriver även viktiga perspektiv i
avhandlingen och hur dessa tillämpas i avhandlingen.
I den avlutande delen, del IV, besvarar jag forskningsfrågorna genom dels slutsatser från
fallstudierna (dessa finns även i respektive artikel), dels genom en diskussion om slutsatser
som har kommit upp i båda fallstudierna. Slutligen ger jag förslag på fortsatt forskning inom
avhandlingens område.

6

2. Tidigare studier
Här ger jag en översikt av tidigare studier kring samverkan och tekniska informationssystem
inom krisberedskap. Hur har tidigare forskning förhållit sig till dessa begrepp och vilka
slutsatser har dragits? Urvalet har grundats på fyra olika teman som jag har sökt på i databaser
på universitetsbiblioteket för att på så sätt få fram relevanta studier av forskningskaraktär. Jag
har även sökt rapporter från myndigheter inom området.
I kapitlet tar jag inledningsvis upp tidigare studier om information och kommunikation,
därefter styrningsstrukturerna government och governance för att sedan behandla studier
kring samverkan och tekniska informationssystem. Avslutningsvis anger jag var
avhandlingens fokus ligger i förhållande till tidigare studier samt varför denna positionering
har gjorts.

2.1 Information och kommunikation
Tidigare forskning inom krisberedskap som fokuserar på kriskommunikation studerar i stor
omfattning offentliga aktörers information och kommunikation med andra aktörer, till
exempel media, privata aktörer, frivilligorganisationer eller allmänheten. 11 Till skillnad från
tidigare studier fokuserar avhandlingen på hur kommunala tjänstemän och politiker
informerar och kommunicerar med varandra inom krisberedskapsområdet.
Fokus i tidigare studier är särskilt på hur myndigheter och/eller företag informerar och
kommunicerar med allmänheten och hur allmänheten upplever detta. Ett exempel på en sådan
studie är en internationell undersökning om hur allmänheten i Danmark, Italien,
Storbritannien och Tyskland uppfattar information om risker kopplade till genmodifierad mat.
Allmänhetens attityder är avgörande för riskuppfattningen, enligt studien. 12 En annan studie
menar att allmänheten bör få information om vilka risker som finns i närmiljön. Denna
amerikanska studie har undersökt information från stat och företag till allmänhet, till exempel
information om riskfyllda industrier. Hur allmänheten ska få informationen är dock oklart. 13

11

Bl.a. Palm, J. (2009), “Emergency management in the Swedish electricity grid from a household perspective”,
Journal of Contingencies and Crisis Management, 17 (1): 55-63; Frewer, L., Scholderer, J. & Bredahl, L.
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Tillgång till information behöver inte betyda att allmänheten använder den, visar en
nederländsk studie om elektroniska riskkartor. Allmänheten hade tillgång till dessa riskkartor
via Internet men läste dem inte. 14
Liknande resultat visar även en svensk studie som undersökte hur tre kommuner
kommunicerade med sina invånare under en kris via kommunens hemsida. Slutsatsen som
drogs var att det är viktigt att vara medveten om att även om kommunen har mycket
information på sin hemsida, betyder inte detta automatiskt att invånarna har läst den. Studien
efterlyser även en högre interaktivitet på hemsidorna, till exempel att invånarna kan skriva
direkt på kommunens hemsida om de har information om krisen. 15
Sammanfattningsvis behandlar tidigare studier främst hur offentliga aktörer informerar och
kommunicerar med andra aktörer, och inte med varandra. Att studera hur kommunikation och
informationsspridning sker mellan offentliga aktörer är minst lika viktig då detta även
behöver fungera.

2.2 Styrningsstrukturerna government och governance
Inom samtida statsvetenskaplig forskning är det många forskare som utgår från att det finns
två olika styrningsstrukturer som samexisterar, ”gammal” styrning (government) och ”ny”
styrning (governance). Dessa styrningsprinciper finns inte enbart inom krisberedskapsområdet
utan präglar offentlig styrning i allmänhet. Exempel på styrning genom government är tydliga
regler och ekonomiska resurser från statlig nivå samt risk- och sårbarhetsanalyser och annan
planering. Exempel på styrning genom governance är öppna seminarier och utbildningar där
aktörer möts som har intresse inom området. Skillnaden mellan offentlig sektor och privat
sektor kan vara svår att avgöra i en governancekontext. Makt- och ansvarsförhållanden mellan
dessa blir otydligare. 16
Ibland blir den ena styrningsstrukturen mer påtaglig än den andra men båda finns med och
påverkar. Det svenska krishanteringssystemet utgår från en governmentstruktur där det finns
en ansvarsfördelning mellan olika samhällsnivåer. Denna struktur är, enligt tidigare forskning,
användbar tiden före och efter en kris, medan under en kris ändras förutsättningarna som gör
att governancestrukturen blir effektivare även för aktörer som under vardagen främst verkar i
en governmentstruktur. Forskaren Hashimito visar detta i en studie om japanska kommuners
14

Meijer, A. (2005), “Risk maps on the Internet: Transparency and the Management of Risks”,
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15
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16
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oönskade händelser”, publikationsnummer: 0133-09. Karlstad: MSB; Walls, J., O’Riordan, T., Horlick-Jones, T.
& Niewöhner, J. (2005), “The meta-governance of risk and new technologies: GM crops and mobile
telephones”, Journal of Risk Research, 8 (7-8): 635-661; Sjöberg, L. (2003), “Attitudes and Risk Perceptions of
Stakeholders in a Nuclear Waste Siting Issue”, Risk Analysis, 23 (4): 739-749; Hashimoto, N. (2000), “Public
Organizations in an Emergency: the 1995 Hanshin-Awaji Earthquake and Municipal Government”, Journal of
Contingencies and Crisis Management, 8 (1): 15-22; Clark, R. & Delninger, R. (2000), ”Protecting the Nation’s
Critical Infrastructure: The Vulnerability of U.S. Water Supply Systems”, Journal of Contingencies and Crisis
Management, 8 (2): 73-80; Palm, J. & Alm, M. (2010), “Vertical and horizontal governance of crisis
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Crisis Management. New York: Nova Science Publisher; Uhr, C., Johansson, H. & Fredholm, L. (2008),
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hantering och organisering vid en jordbävning. Utan stöd från frivilliga hade inte
krishanteringen fungerat. Detta behov identifierades inte före krisen, i governmentstrukturen,
utan uppstod spontant under krisen i en governancestruktur.17 Men det finns andra forskare
som hävdar motsatsen. Organisationsforskarna Mintzberg och Donaldson menar att
governance existerar främst i vardagen medan i krissituationer blir government allt
viktigare. 18
Genom att studera utvecklingen från government till governance, visar en internationell studie
om utvecklingen av mobiltelefonisystemet i Storbritannien, att det finns en uppdelning mellan
”gammal” och ”ny” form av hur samhällets krisberedskap kan styras. Den gamla formen, som
författarna kallar ”government of risk”, kännetecknas av rationalitet och kontroll. Här sker
styrning genom regelverk och strukturerade rapporteringsmodeller där risker och sårbarheter
identifieras och analyseras. I den nya formen, av författarna kallad ”governance of risk”, är
staten enbart en av flera aktörer i styrningsprocessen. Andra aktörer kan vara både privata och
frivilliga, som staten behöver samverka med. Studien visar på ett stort inslag av
styrningsstrukturen ”governance of risk”. Medborgare var oroliga för strålningen från
masterna och vilka risker som det medförde. Det ledde till stora protester på lokal nivå mot
utbyggnaden av systemet. Motsättningarna löstes genom att de involverade aktörerna –
medborgare, mobiltelefonbranschen och frivilligorganisationer – fick möjlighet att diskutera
frågan i olika diskussionsformer där även experter deltog. 19
Ytterligare ett exempel på att governance kan lösa problem som kan vara svåra att lösa i en
governmentstruktur, är en svensk studie om beslut om slutförvaring av kärnkraftavfall i en
kommun. Kommunfullmäktige hade svårt att besluta om slutförvaring på grund av
kommuninvånarnas motstånd. Genom diskussioner och möten mellan medborgarna och
företaget Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) sjönk medborgarnas motstånd till
slutförvaring av kärnkraftavfall och planerna för slutförvaring kunde antas i kommunen. 20
Trots den i dag stora betydelsen av governancestrukturen innebär det inte att
governmentstrukturen har spelat ut sin roll, visar en amerikansk studie om riskerna med
smittat vatten. Statens inflytande och arbete för att uppnå en god krisberedskap är fortfarande
mycket viktig, till exempel att staten analyserar och sammanställer riskerna inom området. 21
Avslutningsvis kan det konstateras att båda styrningsstrukturerna behövs inom
krisberedskapsarbetet då de kompletterar varandra, även om det inte är helt klart hur. Detta
behöver jag ta hänsyn till i analysen, nämligen att det finns två styrningsstrukturer:
government och governance.
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2.3 Samverkan
Även inom forskning om hur samverkan skapas är fokus på hur offentliga aktörer samverkar
med andra aktörer, exempelvis med privata aktörer, frivilligorganisationer eller allmänhet. 22
Med det sagt innebär det inte att tidigare forskning helt bortser från samverkan mellan
offentliga aktörer.
Tillit och förtroende är viktigt för samverkan mellan offentliga aktörer, visar en svensk studie
som har analyserat samverkan mellan myndigheter på den centrala nivån. Bland de studerade
myndigheterna finns det ett ömsesidigt beroende samtidigt som det kan finnas en maktkamp
mellan dem. Det finns även en önskan bland vissa myndigheter om tydligare regelverk och
ansvarsfördelning, enligt studien. 23 Två studier om orkanen Katrina i USA betonar även
vikten av samverkan då de hävdar att en del av förklaringen till myndigheternas undermåliga
hantering av krisen berodde på avsaknad av samverkan på lokal nivå och mellan olika
myndighetsnivåer i samhället. 24
Att otydlig ansvarsfördelning och regler kan ha en negativ inverkan på samverkan, visar även
en annan svensk studie som analyserar samverkan mellan offentliga och privata aktörer i tre
svenska län: Kalmar, Jönköping och Dalarna. I likhet med denna avhandling fokuserar studien
på hur samverkan utvecklas, vilka problem som finns samt vad som stimulerar samverkan.
Studien drar slutsatsen att desto bättre aktörerna känner varandra desto lättare samverkar de
med varandra, både i det vardagliga arbetet såväl som under en kris. För att samverkan ska
utvecklas är det viktigt att krisberedskapsarbetet prioriteras av högsta ledningen och samtliga
involverade aktörer behöver uppleva egen nytta med sin medverkan, visar studien. Formerna
för samverkan bör vara informella snarare än strikt formella, så att strukturen för samverkan
lätt kan ändras och utvecklas om behov uppstår, är ytterligare en slutsats från studien. 25 Att
ledarskapet har stor betydelse visar även en svensk studie om hur krisberedskapsarbetet

22
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organiseras i kommuner. Studien menar även att hierarkiska strukturer inte är lika effektiva
som sociala. 26
Samverkan i nätverk kan även skapas genom att olika aktörer har intresse i en och samma
fråga, visar en studie om utveckling av mobiltelefonisystemet i Storbritannien. 27 En
gemensam grund mellan aktörer är en annan viktig faktor för samverkan, visar en amerikansk
studie om en konflikt gällande farligt avfall. Invånarna började på egna initiativ samverka
med varandra. Samverkan uppstod mycket tack vare att de delade grundläggande värderingar,
enligt studien. Samverkan mellan aktörer leder även till att de utvecklar en gemensam
uppfattning kring krisbegreppet, visar studien. 28 På samma sätt kan avsaknaden av
gemensamma begrepp försvåra samverkan, visar en svensk studie om brandkatastrofen i
Göteborg 1998. Under en kris är gemensamma begrepp viktiga, framhåller studien. Det
minskar risken för missförstånd och underlättar samverkan mellan olika aktörer. 29
Gemensamma erfarenheter av inträffade kriser och att aktörer delar information med varandra
leder även till att samverkan utvecklas, visar en svensk studie om kommunala tjänstemän och
politikers hantering och erfarenheter av kriser. 30
Kort sagt visar tidigare studier att det finns ett antal faktorer som underlättar samverkan. Tillit
och förtroende är två sådana. Gemensamma värderingar, intresse och gemensamma begrepp
underlättar även. Stöd från ledningen är av stor vikt liksom att aktörerna upplever en nytta
med samverkan. Det återstår att se om dessa faktorer även framkommer i min avhandling.

2.4 Tekniska informationssystem
Kommunerna använder sig alltmer av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i sin
vardagsverksamhet och även under en kris. Under en kris nyttjar kommuner IKT genom att
främst använda hemsidan som informationskanal, enligt en svensk studie som har analyserat
hur tre kommuner informerade under en kris. Hemsidan användes för att informera externt
och att länka till andra aktörers hemsidor, till exempel sjukvård, frivilligorganisationer och
medier. Den interna informationsspridningen skedde genom både hemsida och intranät, visar
studien. Kommunerna upplevde att det var problematiskt att informera via e-post då
adresserna inte fanns lagrade i förväg. I en kommun som studerades, Uppvidinge kommun,
användes även ett tekniskt informationssystem, KrisSam. Systemet är en samverkan mellan
offentliga aktörer i länet och kan användas under en kris för både intern information mellan de
offentliga aktörerna såväl som information till allmänheten. Länsstyrelsen är huvudansvarig
för systemet. Studien visar att med stöd av informationssystemet, som har funnits under en
lägre tid, skapades snabbt information som var tillförlitlig och koordinerad mellan de
offentliga aktörerna i länet. 31
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En internationell studie har undersökt organisationer på lokal nivå som har tagit fram
riskkartor, exempelvis över riskfylld industri. Anledningen var att underlätta samverkan
mellan olika organisationer i samhället, men riskkartorna blev senare även tillgängliga för
allmänheten via Internet. Studien fokuserar på hur allmänheten använde informationen och
drar slutsatsen att även om allmänheten har tillgång till information via tekniska
informationssystem, betyder inte detta att de använder sig av den. 32
En amerikansk studie visar hur tekniska informationssystem kan användas vid kriser för att
effektivisera krishanteringen. En av studiens slutsatser är att effektiviteten av systemet ökade
desto mer systemet svarade mot användarnas behov. När kommuner ska välja system är
därmed kopplingen mellan användarnas behov och systemets funktioner viktig. 33
Säkerhetskulturen är även viktig i samband med tekniska informationssystem, betonar en
norsk studie, och föreslår att den sociotekniska definitionen av säkerhetskultur ska användas –
att tekniska system påverkas av det sociala sammanhang som de finns inom såsom lagar och
normer. 34
Om man går utanför krisberedskapsområdet och ser på tidigare studier om implementering av
tekniska informationssystem generellt, handlar många studier om implementering inom den
privata sektorn, till exempel banker, handel, transport- och tillverkningsindustrin. Större delen
av dessa studier har gjorts under 90-talet och i flera av dessa framhålls faktorer för att få
användarna delaktiga. Redan i början måste det vara tydligt att användarna ska involveras och
samarbeta tillsammans med utvecklarna av systemet. Det behövs ett starkt ledarskap som
stödjer användarnas delaktighet och det behöver finnas tillit mellan systemexperter och
användare. 35
När det gäller implementering av tekniska informationssystem mellan samverkande aktörer
pekar en nederländsk studie på faktorer som kan försvåra processen: ekonomisk kostnad,
avsaknad av gemensamma standarder och enhetlighet, motvilja att fördjupa samverkan på
grund av rädsla att förlora självständighet, samt att ingen vill vara först med att använda ett
nytt system. 36 Fokus bör vara på framgångsrika faktorer, menar en brittisk studie som tar upp
flera faktorer som påverkar implementering av tekniska informationssystem. Tidigare
forskning fokuserar mycket på att klargöra sådant som inte fungerar, exempelvis på
misslyckad implementering av tekniska system, menar författaren. En viktig faktor är
storleken på projektet, om det är ett omfattande eller ett begränsat system som väljs. Desto
32

Meijer, A. (2005).
Moynihan, D.P. (2009), “From Intercrisis to Intracrisis Learning”, Journal of Contingencies and Crisis
Management, 17 (3): 189-198.
34
Nævestad, T-O. (2009), “Mapping Research in Cutlure and Safety in High-Risk Organizations: Arguments for
a Sociotechnical Understanding of Safety Culture”, Journal of Contingencies and Crisis Management, 7 (2):
126-136.
35
Lind, A. & Lind, B. (2005), “The Practice of Information System Development and Use: a Dialectical
Approach”, Systems research and behavioral science, 22: 453-464; Torkzadeh, G. & Dwyer, D. J. (1994), “A
Path Analytic Study of Determinants of Information System Usage”, Omega international journal management
science, 22 (4): 339-348; Rees, P. L. (1993), “User Participation in Expert Systems”, Industrial management &
data systems, 93 (6): 3-7; Cavaye, A. (1995), ”The Sponsor – Adopter Gap – Differences Between Promoters
and Potential Users of Information Systems that Link Organisations”, International Journal of Information
Management, 15 (2): 85-96; Coulson-Thomas, C. (1991), “IT and New Forms of Organisation for Knowledge
Workers: Opportunity and Implementation”, Employee relations, 13 (4): 22-32.
36
Cavaye, A. (1995).
33

12

mer omfattande process, desto högre komplexitet som kan försvåra projektet och
implementeringen. 37
Sammanfattningsvis använder offentliga aktörer tekniska informationssystem för att
effektivisera sitt krisberedskapsarbete, visar tidigare studier. Offentliga aktörer använder
tekniska informationssystem dels för att informera internt och till andra samverkande aktörer,
dels för att informera allmänheten. Det finns flera faktorer som kan påverka val av tekniska
informationssystem, exempelvis komplexiteten i systemet (hur många funktioner),
ekonomiska resurser och ledarskap.

2.5 Avslutande reflektioner och implikationer för avhandlingens studie
I forskningsöversikten har det framkommit att inom de flesta teman finns det en omfattande
internationell forskning, men den nationella forskningen är mer begränsad. Det är av stor vikt
att det finns svenska studier med fokus på samverkan och tekniska informationssystem inom
krisberedskap då det är svårt att översätta internationella forskningsresultat i och med att de
inte tar hänsyn till den svenska kontexten med självstyrande kommuner och
ansvarsfördelningen inom krishanteringssystemet. Det finns således behov av mer nationell
forskning, vilket denna avhandling bidrar till.
Två olika styrningsstrukturer påverkar de aktörer som samverkar, government och
governance. I avhandlingen är fokus på offentliga aktörer. Offentliga aktörers samverkan med
andra aktörer inkluderas inte i avhandlingen, även om en sådan samverkan existerar. Det
innebär att i den miljö som offentliga aktörer verkar i finns båda dessa styrningsstrukturer,
och därmed behöver båda tas med när offentliga aktörer studeras.
Det finns ytterligare en anledning till varför de två styrningsstrukturerna behöver tas med i
avhandlingen. Det svenska krishanteringssystemet utgår från en governmentstruktur där det
finns en ansvarsfördelning mellan olika slags aktörer och olika samhällsnivåer. Denna
struktur är, enligt tidigare studier, användbar tiden före och efter en kris. Under en kris ändras
förutsättningarna som gör att governancestrukturen blir effektivare även för aktörer som under
vardagen främst verkar i en governmentstruktur. Men tidigare studier är inte helt entydiga, en
del andra studier menar att det är tvärtom – att styrningen genom government ökar under en
kris. Trots åsiktsskillnaden bland tidigare studier kan slutsatsen dras att de båda
styrningsstrukturerna är viktiga och påverkar involverade aktörer. Båda styrningsstrukturerna
behövs inom krisberedskapsarbetet då de kompletterar varandra – även om det inte är helt
klart hur (vilket inte är avhandlingens syfte att undersöka). För avhandlingen innebär det att
båda dessa styrningsstrukturer behöver tas med som kontext när offentliga aktörer inom
krisberedskapsområdet studeras.
Att det finns brister i offentliga aktörers information och kommunikation, är en slutsats från
tidigare studier. En annan slutsats är att det är viktigt att involverade aktörer förstår varandra
och att tekniska informationssystem fungerar och kan användas av aktörerna. Det finns
således behov av att studera verktyg som kan användas för att underlätta kommunikationen.
Två sådana verktyg är samverkan och tekniska informationssystem. Hur samverkan skapas
och hur tekniska informationssystem väljs är i fokus i avhandlingen.
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Kommunernas krishanteringsförmåga är av stor betydelse vid hantering av en kris, även en
nationell sådan. En fungerande kommunal hantering av en kris underlättar en effektiv
hantering på regional och nationell nivå. För att få en djupare förståelse av offentliga aktörers
arbete och organisering i den kommunala krisberedskapen behöver detta studeras mer
ingående, vilket jag gör i avhandlingen.
Från genomgången av tidigare forskning har det framkommit att det finns flera olika former
av tekniska informationssystem. I denna avhandling definieras tekniska informationssystem
som verktyg för att sprida skriven information effektivare och underlätta samverka mellan
offentliga aktörer inom krisberedskapsområdet. Definitionen fungerar även som avgränsning.
Det finns få tidigare nationella studier om sådana tekniska informationssystem. Avhandlingen
bidrar till att öka forskningen inom detta område.
En utgångspunkt som var svår att hitta i tidigare forskning om val (implementering) av
tekniska informationssystem var att denna påverkas av vilken styrningsstruktur som gäller.
Inom en ren governmentstruktur skulle staten bestämma att kommunerna ska ha ett specifikt
system, till skillnad från i en governancestruktur där staten är en av flera aktörer som försöker
få kommuner att välja just deras system genom att erbjuda utbildningar och användarträffar.
Nu när jag har beskrivit var avhandlingens fokus ligger i förhållande till tidigare studier samt
varför jag har gjort denna positionering, är det dags att titta närmare på de två fallstudierna.
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Del II: Analys av fallstudierna – sammanfattning
I denna del sammanfattas respektive fallstudie. För hela analysen av fallstudierna, se artikel 1
och 2.

3. Artikel 1: Hur samverkan skapas
Artikelns syfte är att öka förståelsen för hur samverkan mellan kommuner i policynätverk
skapas inom krisberedskap. Studien undersöker hur ett nätverk bestående av fem kommuner
skapades. Med hjälp av en etablerad samverkan kan den kommunala krisberedskapen,
inklusive kriskommunikationen, utvecklas.
Policynätverk används som teoretisk utgångspunkt med fokus på faktorer som är centrala för
att samverkan ska skapas. Till detta används teorier om kollektiv handling och IADramverket (Institutional Analysis and Development framework). 38 IAD-ramverket betonar
vikten av individer då de är grunden för alla kollektiva grupperingar. Skapande av
policynätverk kan därmed förstås genom termer av individuella beteenden och ramverket kan
bidra till att identifiera faktorer som är viktiga för skapande av policynätverk. Från IADramverket och teori om kollektiv handling, har Carlsson formulerat ett antal hypoteser om
faktorer som påverkar samverkan. Fyra av dessa kan appliceras på studien och används
därför: problemdefinition, kontextuella faktorer, tradition och ömsesidig förståelse, samt
samverkan och kontroll.
Studien visar att samverkan inom kommunal krisberedskap är enkel att utveckla då
kommunerna kan se fördelarna med att samverka. Utan samverkan saknar de tillräckligt med
resurser för att uppnå en hög kvalité på krisberedskapen, som lagen kräver. Kommunerna är
därmed beroende av varandra. Samverkan försvårades dock av avstånd och andra geografiska
faktorer. Även tradition, ömsesidig förståelse, kommunstorlek och ovilja att ge upp kontroll
påverkade samverkan. Om det bland aktörerna (i detta fall kommunerna) finns en ömsesidig
förståelse och tradition, till exempel att hjälpa varandra genom att dela information,
underlättar detta samverkan.
För mer information, se artikel 1.

38

Carlsson, L. (2000).
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4. Artikel 2: Hur tekniska informationssystem väljs
Artikelns syfte är att analysera, i en governancekontext, val av tekniska informationssystem
inom kommunal krisberedskap. Liksom samverkan är tekniska informationssystem ett
verktyg för att utveckla krisberedskapen, men tekniska informationssystem utgör även en
arena för samverkan.
För att kunna undersöka val av tekniska informationssystem – vad som har betydelse vid
kommunernas val – baseras de teoretiska utgångspunkterna på implementeringsteorier för
tekniska innovationer och fokuserar på framgångsfaktorer. 39
Baserat på en omfattande översikt att tidigare forskningsresultat avseende implementering av
tekniska informationssystem drar Linton slutsatsen att det finns fem centrala principer för
framgångsrik implementering (där val av tekniskt informationssystem är en del i
implementeringen). De fem principerna är: organisationsstruktur, teknikens komplexitet,
ledningen och sociala relationer.40 Dessa teoretiska principer används i studien för att
analysera faktorer som är av betydelse vid val av tekniska informationssystem.
Studien visar att KBM hade stor betydelse vid kommunernas val av tekniska
informationssystem. Det statliga systemet WIS, som KBM ägde och ansvarade för, var gratis
som kommunerna, främst de mindre, uppfattade som positivt. Men val av tekniska
informationssystem påverkades inte bara av kommunstorlek, utan även av styrningsstrukturen
governance. Flexibilitet i tekniken var även av stor betydelse.
För mer information, se artikel 2.

39
40
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Linton, J.D. (2002).
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Del III: Mer om forskningsfältet och dess
sammanhang
I denna del beskriver jag mitt metodval och forskningsfältet mer ingående än vad som är
möjligt i de två artiklarna.

5. Intervjugrundade fallstudier – beskrivning av metodval
Avhandlingen är en kvalitativ studie inom kommunal krisberedskap, och större delen av
materialet till avhandlingen har jag samlat in genom intervjuer. Vad innebär en kvalitativ
ansats och varför har den valts? I jämförelse med kvantitativa studier är kvalitativa metoder
ett alternativt sätt att se på kunskap, innebörd, verklighet och sanning inom
samhällsvetenskap. Fokus är på att förstå betydelsefulla relationer, betonar Kvale. 41 Alvesson
är av liknande uppfattning, i stället för att hitta sanningen menar han att
… alltfler forskare accepterar att alla observationer och alla data är teoriladdade och på annat
sätt beroende av forskarens föreställningar […] och/eller de språk som används i
konstruktionsarbetet […] Det råder dock olika meningar om hur långt man ska avlägsna sig
från den objektiva sanningsnormen för bedömning av kunskap. 42

Grunden till min bedömning och tolkning av materialet har utgått från samhällsvetenskaplig
metodologi från författare såsom Alvesson, Kvale och Sköldberg. 43
Det finns flera fördelar med kvalitativa metoder. Holme och Solvang hävdar att kvalitativa
metoder uppvisar en helhetsbild som ökar förståelsen för ”sociala processer och
sammanhang”. 44 Detta är svårt att uppnå på annat sätt och motiverar valet av att använda
intervjugrundade fallstudier som det grundläggande materialet till undersökningen. 45
Intervjugrundade fallstudier ger kunskap och därigenom ökar förståelsen om de aktuella
personernas värld, i detta fall om hur aktörerna skapar samverkan och väljer tekniska
informationssystem.
Förutom intervjuer inkluderas i analysen offentliga utredningar och regelverk. Regelverken
bestämmer ramarna för kommunernas krisberedskapsarbete och utredningarna bidrar till en
bakgrund och kunskap om krisberedskapsområdet. När det gäller regelverk har jag valt de
som rör krisberedskap specifikt och kommunernas generella ansvar – då detta även påverkar
kommunernas agerande inom krisberedskapsområdet. Utredningarna som är med i
avhandlingen har valts ut på grund av att de handlar om den svenska krisberedskapen, och i
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Kvale, S. (1996), Interviews: An introduction to Qualitative Research Interviewing. Thousand Oaks,
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44
Holme, I. & Solvang, B. (1997), Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund:
Studentlitteratur, s. 79.
45
Kvale, S. (1996), s. 21.

19

många fall specifikt om samverkan och tekniska informationssystem. På så sätt ligger flera
olika källor till grund för analysen och slutsatserna i avhandlingen som ökar validiteten.
Mitt främsta material har varit intervjuer. Ett annat materialinsamlingssätt vore svårt.
Kommunerna har planer samt risk- och sårbarhetsanalyser tillgängliga, men dessa ger ingen
djupare förståelse av samverkan och val av tekniska informationssystem. Därav valet av
intervjuer.
Kvale framhåller sju steg som är viktiga att ha med för att uppnå vetenskaplig kvalité vid
intervjuer: syfte, design, genomförande, transkribering, analys, verifiering och presentation. 46
Med hjälp av dessa sju steg diskuterar jag nedan de intervjuer som jag har gjort och om dess
fördelar och utmaningar. Avslutningsvis reflekterar jag över metoden och mina val.
För information om val av fallstudiekommuner, se kapitel 1.3 samt artikel 1 och 2.

5.1 Syfte
För att uppnå en ökad förståelse för hur samverkan skapas och hur tekniska
informationssystem väljs består den empiriska materialinsamlingen av kvalitativa intervjuer
av kommunala politiker och tjänstemän. Två fall har studerats. Ett om skapande av samverkan
och ett om val av tekniska informationssystem inom kommunal krisberedskap. Varje fall
består av flera kommuner, som i sig kan ses som enstaka fall. Fallstudien om samverkan
genomfördes först. I denna studie lyfte många av kommunerna upp tekniska
informationssystem som en viktig del av krisberedskapen och en fråga som de arbetade med.
Detta underlättade arbetet med den andra fallstudien om tekniska informationssystem.
När det gäller fallstudien om tekniska informationssystem skulle det ha varit intressant att
undersöka hur kommuner utvecklar policyer kring krisberedskap genom att använda tekniska
informationssystem. Men vid fallstudiens genomförande hade kommunerna inte kommit så
pass långt. Fallstudien fick i stället fokusera på hur kommuner väljer tekniska
informationssystem, det vill säga vad som har betydelse vid val av tekniska
informationssystem.
Intervjuerna syftar till att fånga processen och studera om det finns olika bilder av processen,
till exempel om det finns olika uppfattningar. Därför har jag, i fallstudien om hur samverkan
kan skapas, valt policynätverk som teoretisk utgångspunkt med fokus på faktorer som är
centrala för att samverkan ska skapas. Denna utgångspunkt har jag kompletterat med teorier
om kollektiv handling och IAD-ramverket (Institutional Analysis and Development
framework) då teorier om policynätverk inte är så pass omfattande så att de ensamma kan
vara den teoretiska utgångspunkten. Den litteratur som har använts till detta är främst
Carlsson då han förordar denna teoretiska utgångspunkt och beskriver hur denna praktiskt kan
användas. 47 Även andra forskare som behandlar policynätverk har tagits med för att få en så
rättvisande bild som möjligt, bland annat Powell, Rhodes och Klijn. 48
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För att kunna undersöka hur kommuner väljer tekniska informationssystem, baseras de
teoretiska utgångspunkterna på implementeringsteorier för tekniska innovationer och
fokuserar på framgångsfaktorer i implementeringen. Den litteratur som jag har använt till
detta är främst Linton då han menar att när tekniska informationssystem studeras behövs det
en specifik anpassad teori och han ger ett förslag på en sådan. Även generell litteratur inom
implementeringsteorin har använts som komplement, exempelvis Pressman och Wildawsky. 49

5.2 Design
För att skilja på intervjuernas karaktär har de olika benämningar, exempelvis benämns en
forskarintervju – som har använts i avhandlingen – för en professionell intervju. Sedan kan en
intervju utformas på olika sätt. En kvalitativ intervju kan kallas för en ostrukturerad eller icke
standardiserad intervju, menar Kvale. Innebörden är att intervjuer kan 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. 50
Intervjuerna i avhandlingen utformades som semistrukturerade. Intervjuguiden formades runt
de faktorer som teorierna tar upp. För respektive fallstudie utformades en intervjuguide som
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 informanten. Intervjuguiden
utvecklades under intervjuprocessen. Desto fler intervjuer jag genomförde, desto mer kunskap
fick jag inom området som gjorde att intervjuguiden utvecklades. I studien har jag haft en
tolkande ansats som hela tiden har drivit studien vidare och format den. Intervjuguiden
anpassades efter vem som jag intervjuade och vilken roll intervjupersonen hade.
Jag undrade om det skulle vara möjligt att ta upp känsliga frågor, till exempel om informanten
inte tyckte om att samverka med en annan kommun på grund av att personkemin inte stämde
eller att han/hon var missnöjd med någon annan kommuns arbete. Under intervjuerna visade
det sig att informanterna tog upp även sådana ”känsliga” områden. Jag blev förvånad över hur
frispråkiga många av informanterna var. Jag upplevde att informanterna tyckte om att prata
om ämnet och att det var någon som uppmärksammade deras arbete. Genom att intervjua
olika personer kunde jag få olika bilder av processen och därigenom förstå hur olika
uttalanden kunde ställas mot varandra.

5.3 Genomförande
Informanterna valdes utifrån vilka aktörer som förekom i dokument och med hjälp av
snöbollseffekten. Det innebar att först kontaktades en person som sedan nämnde andra
relevanta personer och så vidare. 51 De personer som jag kontaktade för intervju tackade alla
ja. Det var en kommunal tjänsteman som först var tveksam för han ansåg att ”det redan hade
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varit många forskare som pratat med honom”. Men efter att han hade pratat med en av de
andra kommunala tjänstemännen som jag redan hade intervjuat så tackade han ja.
I den första studien om samverkan genomfördes totalt 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 (av politikerna) kunna bidra till mer information inom sakområdet.
När jag sökte informanter till studien om tekniska informationssystem blev jag hänvisad
direkt till tjänstemän då de ansågs ha sakkompetensen och inte politikerna. I intervjuerna med
kommunala tjänstemän diskuterades både Länsstyrelsens och KBM:s arbete och stöd till
kommunerna, varför även tjänstemän från dessa myndigheter intervjuades. Totalt
genomfördes tretton intervjuer med tjänstemän för studien om tekniska informationssystem.
Två av dessa var telefonintervjuer medan de andra var personliga intervjuer.
Samtliga intervjuer, i båda fallstudierna, tog ungefär en timme förutom telefonintervjuerna
som tog cirka en halvtimme. 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 gick det emellertid inte att
genomföra personliga intervjuer med alla informanter, varför telefonintervjuer valdes för en
del av intervjuerna. De personliga intervjuerna ägde rum på informanternas kontor eller
motsvarande. Ungefär hälften av de kommunala tjänstemännen arbetade inom
räddningstjänsten, medan övriga arbetade inom andra områden i den kommunala
förvaltningen. Samtliga kommunalpolitiker som intervjuades var ordförande i
kommunstyrelsen.
När jag genomförde intervjuerna befann sig kommunerna i främst det förebyggande och
förberedande stadiet av krisberedskapsarbetet. Jag kopplade inte intervjuerna till en särskild
kris som informanterna hade varit med om i sitt arbete, men jag exemplifierade med hjälp av
kriser som de hade hanterat, såsom kommunala effekter av Tsunamin i Indonesien 2004.
Risken för intervjuareffekt – att informantens svar påverkas av intervjuaren – försökte jag att
minimera. Ett exempel på intervjuareffekt är att informanten anpassar sina svar efter vad
han/hon tror att intervjuaren, jag, vill höra. 52 För att minska denna effekt framhöll jag innan
intervjun genomfördes att jag var intresserad av informantens uppfattningar och att det inte
fanns några ”rätta” svar. Jag försökte även att undvika ledande frågor genom att hålla frågorna
så öppna som möjligt.
Intervjuguiden var ett bra stöd under intervjun för att försäkra mig om att jag inte missade
något i intervjun som var centralt för studien. Det hände ofta att informanten även kom in på
relaterade frågor, och det var ett bra sätt för mig att kontrollera om jag hade missat något.
Avslutningsvis frågade jag också informanterna om han/hon upplevde att vi hade missat att
tala om någon fråga.

5.4 Transkribering
För att inte gå miste om relevant information användes bandspelare i intervjuerna. Jag frågade
först om informanterna hade några invändningar till det, men ingen hade det. 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
52
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fall för att göra texten mer förstålig. För att vara säker på att jag hade uppfattat rätt fick
informanterna läsa transkriberingen och ge synpunkter. En sådan växelverkan mellan
forskaren och informanterna försäkrar materialets pålitlighet, enligt Holme och Solvang. 53
Ingen av informanterna begärde att få vara anonyma eller att deras svar skulle behandlas
konfidentiellt. En sådan begäran skulle inte jag ha uppfattat som konstig. Även i en
professionell roll kan det vara känsligt att uttrycka sina åsikter om sitt och andras arbete.

5.5 Analys
Analysen inleddes med att läsa igenom och sammanfatta samtliga intervjuutskrifter. Därefter
bearbetade jag materialet genom att sammanställa vilka faktorer som informanterna uppgav
främjade eller hindrade samverkan respektive vad som var av betydelse vid val av tekniska
informationssystem. Till min hjälp använde jag en teoretisk analysram som jag hade skapat
med hjälp av teorin (jag hade en analysram för respektive fallstudie). Analysramen använde
jag för att kategorisera intervjumaterialet. Exempel på kategorier var relevanta aktörer,
kontextuella faktorer för samverkan, närvaro av sociala relationer mellan aktörerna, teknisk
komplexitet och närvaro av nyckelpersoner som var drivande i processen.
Intervjumaterialet var omfattande så ibland var det svårt att göra urval. Vid sådana situationer
höll jag mig till syftet och teorin för respektive fallstudie som guide i min analys, och som
Kvale anser att man ska göra. Citat från informanterna användes i tolkningen av materialet för
att motivera och stärka min analys. I analysen sökte jag en helhetsbild av processerna. Genom
att jag själv hade genomfört intervjuerna, transkriberat dem och gjort analysen strax efter
intervjuerna hade jag en god kunskap om materialet. Efter att uppnått denna helhetsbild, med
hjälp av intervjumaterialet och teorierna, lät jag analysen vila ett tag för att sedan kunna läsa
den med fräscha ögon för att upptäcka om jag hade missat viktiga aspekter i analysen.
Kort sagt, analyserade jag materialet genom abduktion då jag växlade mellan att använda teori
och empiri. Med hjälp av detta val kunde jag få en större förståelse än om jag enbart valt att
använda mig av teori eller empiri.

5.6 Verifiering
En viktig del av verifieringen, som Kvale tar upp, är generaliserbarhet. Genom att stödja mina
intervjuer med olika teoretiska förhållningssätt så har jag kunnat lyfta fram mer generella
slutsatser. Fallstudierna relaterades till teorier om skapande av samverkan och val av tekniska
informationssystem.
Teorier formulerar, enligt Alvesson och Sköldberg, ”ett slags regler som enligt vilka
verkligheten fungerar” och de hävdar vidare att vid teoritillämpning gäller det
… först att ange den allmänna domänen, det vill säga den typ av fall på vilken regeln är
tillämpbara, och därefter successivt försöka kartlägga tillämpningsområdet inom domänen
eller m.a.o. de fall av den allmänna typen för vilka regeln verkligen gäller och de fall som
utgör undantag. 54

Domänen, det allmänna området, för min teoritillämpning är hur samverkan skapas och hur
tekniska informationssystem väljs. Mina kvalitativa tolkningar kan även skapa djupare
53
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förståelse. Det ursprungliga tillämpningsområdet, som avhandlingen fokuserar på, är
kommunal krisberedskap inom främst Östergötlands län. Sedan kan teorin även tillämpas på
andra område, så kallade utvidgade tillämpningsområden, för att se i vilka fall som regeln
gäller och i vilka fall som den inte gör det. Utvidgade tillämpningsområden kan till exempel
vara kommunal krisberedskap i andra län, krisberedskap på regional och nationell nivå, samt
skapande av samverkan och/eller val av tekniska informationssystem inom andra områden än
krisberedskap.
Kvale betonar även vikten av pålitlighet, det vill säga hur överrensstämmande och konsekvent
resultatet är. I intervjuerna lyfte flera av informanterna upp liknande uppfattningar som är ett
tecken på pålitlighet. Uppfattningarna från intervjuerna gick även att få stöd i övrigt material
såsom utredningar. Med andra ord, genomfördes triangulering för att stärka pålitligheten i
analysen. Även om pålitlighet och generaliserbarhet är viktigt, är även de unika berättelserna
från intervjuerna intressanta. Olika uppfattningar som kommer fram kan vara minst lika
intressanta som att det visar sig att informanterna delar samma åsikt.
Validiteten i en kvalitativ studie kan granskas genom att analysera om studien uppfyller sitt
syfte, menar Kvale. 55 Kort sagt, påverkas avhandlingens validitet av om min analys och
slutsatser besvarar de forskningsfrågor som jag har ställt.

5.7 Presentation
När stegen ovan har gjorts är det även viktigt, enligt Kvale, att lägga ned tid på att hitta en bra
struktur för att kunna kommunicera analysen och de slutsatser som har dragits. Avhandlingen
ska med andra ord uppfylla vetenskaplig standard. Jag har valt att kommunicera de två
intervjugrundade fallstudierna genom var sin vetenskaplig artikel. Dessa kompletteras sedan
med information om metod och om forskningsfältet för att dels sätta fallstudierna i ett
sammanhang, dels för att koppla ihop studierna.

5.8 Slutliga reflektioner
Tack vare att jag tog stöd av Kvales sju steg blev intervjuerna ett bra material till studierna.
Trots detta så finns det en del val som jag skulle ha gjort annorlunda nu i efterhand.
Förutom urvalet av tjänstemän valdes som nämnts även några kommunala politiker som
informanter till fallstudien om samverkan. Om jag skulle ha gjort om urvalet hade jag stått på
mig om att även få intervjua politiker om deras uppfattning om val av tekniska
informationssystem – även om de saknade detaljkunskap. Anledningen är att de båda
grupperna – tjänstemän och politiker – kompletterar varandra och kan ge olika bilder av
processen. Politiker har en överskådlig bild medan tjänstemän har kunskap om det praktiska.
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. På så sätt vore
det intressant att även ha med politiker i fallstudien om tekniska informationssystem då det
skulle ha bidragit till en mer nyanserad bild. Detta hade varit en styrka i slutsatserna – att ha
en ”helhetsbild” (som jag har i fallstudien om samverkan) istället för enbart tjänstemännens
bild. Därför skulle jag ha försökt att även få möjlighet att intervjua politiker inom fallstudien
om tekniska informationssystem.
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Intervjuerna genomfördes både genom personliga möten och via telefon. Trots att jag
upplevde att telefonintervjuerna gav mycket information så skulle jag ha velat genomföra
samtliga intervjuer genom personliga möten. Telefonintervjuerna blev kortare och det blev
inga naturliga pauser som gjorde att informanten fick mindre tid att tänka på om det var något
mer som hon/han ville säga. Mitt intryck var helt enkelt att kvalitén blev högre i de personliga
intervjuerna.
Hur nyttan av forskning ska utvärderas finns det många idéer om. Ett perspektiv är att
forskning, för att vara nyttig, ska ha ett praktiskt eller teknologiskt värde som kan ge goda råd
till hur praktiker bör arbeta. Men Alvesson och Sköldberg delar inte denna syn utan menar att
”teknologiskt värde främst leder till kunskap för olika eliter, med resurser att använda
kunskapsresultat för att forma världen”. 56 Med citatet menas att även kunskap som inte direkt
kan användas praktiskt är ändå nyttig. Att få kännedom om hur samverkan skapas och hur
tekniska informationssystem väljs, kan hjälpa andra tjänstemän i andra kommuner eller
organisationer. Kunskapen kan även användas för att öka förståelsen för hur krisberedskap
kan utvecklas. Forskningen i avhandlingen bygger på empiriska studier, som Alvesson och
Sköldberg menar, leder till nyttig kunskap. 57
Efter att nu diskuterat hur jag har arbetet och vilka val som jag har gjort kring de
intervjugrundade fallstudierna, behandlar jag i följande kapitel forskningsfältet kommunal
krisberedskap. Detta för att ge en djupare kunskap om forskningsfältet än vad som är möjligt i
artiklarna.

56
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Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008), s. 532.
Ibid, s. 533.
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6. Det svenska krishanteringssystemet
Kommunernas krisberedskap, som står i fokus i avhandlingen, är en del av det svenska
krishanteringssystemet. Krishanteringssystemet innehåller centrala begrepp som påverkar
ansvarförhållandena mellan kommun och stat och därigenom hur kommunerna arbetar med
krisberedskap. För en ökad förståelse för kommunernas krisberedskapsarbete behövs kunskap
om sammanhanget de verkar i. En del av detta sammanhang är krishanteringssystemet som
utvecklas nedan. Innan dess förklarar jag centrala begrepp.

6.1 Begreppsförklaring
Begreppet kris har olika betydelser. En kris i samhället, som avhandlingen fokuserar på,
innebär enligt propositionen (2007/08:92) att det är en händelse som:
• drabbar många människor och stora delar av samhället
• hotar grundläggande värden och funktioner
• kan inte hanteras med normala resurser och organisation
• är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga
• kräver samordnade åtgärder från flera aktörer. 58
Det finns olika former av kriser och därför används olika begrepp och tolkningar. Begreppet
höjd beredskap används då Sveriges försvarsförmåga behöver förstärkas i exempelvis krig.
När det gäller kriser under fredstid – som avhandlingen fokuserar på – kan andra begrepp än
kris förekomma, men som i stort sett har samma betydelse. I lagen (2006:544) som reglerar
kommunernas krisberedskap, används begreppet extraordinära händelser som innebär
… 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

Citatet visar att begreppet extraordinära händelser har stora likheter med begreppet kris, som
används i avhandlingen. Exempel på sådana kriser/extraordinära händelser är naturkatastrof,
epidemi, betydande tekniskt haveri eller annan händelse där behovet av resurser är så
omfattande att de som används i vardagen inte räcker till. Ett konkret exempel på en kris är
stormen Gudrun där kommunernas krisberedskap satts på prov. Elledningar förstördes och
150 miljoner träd bröts ned som ledde till elavbrott i många kommuner i större delen av södra
och centrala Sverige. Kostnaden för stormen beräknas till 20 miljarder kronor och Svensk
Energi och Skogsvårdsstyrelsen anser att stormen Gudrun är den mest omfattande stormen på
100 år. 60
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Proposition 2007/08:92 Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull.
SFS 2006:544.
60
Swedish association of local authorities and regions (SALAR) (2005), ”Storm – krishantering i kommuner och
landsting som drabbats av stormen Gudrun”. Stockholm; PTS hemsida:
http://www.pts.se/Sidor/sida.asp?SectionId=2809. Senast uppdaterad: 2007-01-24. Hämtad: 2007-02-01.
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Figur 3. Krisskala 61

De olika ”krisbegreppen” som jag har diskuterat ovan är placerade på en skala i figuren.
Avhandlingens fokus ligger på extraordinära händelser (som kallas för kris i avhandlingen).
Vardagskriser hanteras inom kommunens ordinarie organisation medan extraordinära
händelser hanteras, vid behov, med hjälp av krisledningsorganisationen. Figuren visar att det
inte finns en klar gräns mellan vardagskriser och extraordinära händelser, samt att det inte
heller finns en klar skiljelinje när kommunen använder sin ordinarie organisation och när den
använder sin krisledningsorganisation. Vid en omfattande vardagskris kan
krisledningsorganisation användas, samtidigt som krisledningsorganisationen inte alltid
aktiveras vid en kris som är utöver vardagen.
Nu när begreppet kris är definierat är det lättare att definiera begreppen krisberedskap och
krishantering. Krisberedskap är processen som sker före (både förebyggande och
förberedande), under (krishantering) och efter (utvärdering/uppföljning) en kris. 62 Begreppet
krisberedskap består således av tre olika faser, varav krishantering är en sådan fas där en
fungerande kriskommunikation är central. För att kommunikationen under en kris ska fungera
behövs ett förberedande arbete där förutsättningar skapas, exempelvis samverkan och tekniska
informationssystem.

6.2 Kommunernas ansvar inom krisberedskap
Det svenska krishanteringssystemet är baserat på geografiskt områdesansvar. Det innebär att
kommuner, länsstyrelser och staten har geografiskt områdesansvar på lokal, regional
respektive nationell nivå. De tre aktörerna ansvarar för samordningen på sin nivå före, under
och efter en kris. Det måste även ske samordning mellan de tre nivåerna. Kommunerna ska
dels se till att kommunikationen med aktuella aktörer – såsom myndigheter, organisationer
och företag – samordnas på lokal nivå vid en kris, dels verka för samordning mellan den
kommunala nivån och de andra två nivåerna (den regionala och nationella). 63
Förutom det geografiska ansvarsområdet finns det tre principer som är av stor vikt när det
gäller det svenska 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 kris. Den som bär ansvaret har
till uppgift att samverka med andra aktörer för att lösa gemensamma problem.
61
MSB:s hemsida, informationsstöd i krishantering för kommuner och landsting:
http://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Informationsstod-krishantering/. Hämtad: 2010-02-02.
62
SFS 2006:942 Förordningen om krisberedskap och höjd beredskap, 4 §.
63
SFS 2006:942; Proposition 2005/06:133 Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället.
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Likhetsprincipen betyder att en verksamhet ska, i den utsträckning som det är möjligt, ha
samma lokalisering och organisation vid normala omständigheter som vid en kris. Den tredje
principen, närhetsprincipen, betyder att om en kris uppstår ska den hanteras på lägsta möjliga
nivå av dem som påverkas och är ansvariga för krishanteringen. 64 De flesta kriser som
inträffar inom Sveriges gränser inträffar i en eller flera kommuner.
De tre principerna bygger på det svenska kommunala självstyret såsom det specificeras av
kommunallagen (SFS 1990:900). Organisationsbilden nedan visar de tre olika nivåerna i
krishanteringssystemet och dess aktörer, som nämnts ovan.
Figur 4. Organisationsbild på det svenska krishanteringssystemet och dess aktörer. 65

Nationell nivå

Regeringen

Regional nivå

21 länsstyrelser

Lokal nivå

290 kommuner

På den nationella nivån finns enbart staten (blå färg), där departementen och
sektorsmyndigheterna inkluderas. På den regionala nivån finns staten samt allmänheten,
privata aktörer och frivilligorganisationer (grå färg). Även kommunen (gul färg) finns på den
regionala nivån, om än i begränsad omfattning. På den lokala nivån finns kommunen och det
övriga samhället (grå färg). Figuren visar att staten finns på alla tre nivåerna, om än lite på
den lokala nivån på grund av kommunernas självstyre. Den nationella nivån stödjer den lokala
nivån.
Förutom de områdesansvariga myndigheterna – regeringen, länsstyrelserna och kommunerna
– finns det andra viktiga aktörer i krishanteringssystemet. En sådan typ av aktör är
områdesansvariga myndigheter, exempelvis Socialstyrelsen och Post- och telestyrelsen. En
annan viktig aktörstyp är näringslivet då den ansvarar för att leverera tjänster inom respektive
sektor, som till exempel TeliaSonera och Vattenfall.
De vertikala stavarna i bilden belyser sektorsansvaret. Sektorsansvaret kan ligga hos olika
aktörer: staten, kommunen, landstinget (gul färg) eller näringslivet (grå färg). Vanligen har
64

Proposition 2005/06:133, s. 51-52.
Informationsstöd i krishantering från MSB:s hemsida: http://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Informationsstodkrishantering/. Hämtad: 2010-02-02.
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staten ansvaret på den nationella nivån medan kommunen, landstinget eller näringslivet har
ansvar på den regionala eller lokala nivån. Exempel på sektorer är energiförsörjning,
socialtjänst och räddningstjänst. Sektorsansvaret innebär att aktören ska ta hänsyn till
krisberedskapsaspekten i all verksamhet som den ansvarar för. Förutom sektorsansvaret finns
det även områdesansvar. Detta ansvar illustreras i figuren av de horisontella plattorna på de
tre nivåerna: nationell, regional och lokal.
Krishanteringssystemets ansvarsprinciper och det kommunala självstyret gör kommunerna till
en central aktör i krishanteringen. Kommunerna ska se till att krishanteringen, till exempel
kommunikationen med aktuella aktörer – såsom myndigheter, organisationer och företag –
samordnas på lokal nivå vid en kris. 66 I lagen som reglerar kommunernas krisberedskap står
det att i samband med en ny mandatperiod skall en plan utformas om hur kommunen ska
hantera extraordinära händelser, med andra ord kriser. Varje kommun måste även ha en
krisledningsnämnd som kan – om den anser att det är lämpligt – överta ansvaret för
kommunens beslut vid en kris. Avsikten är att skapa en effektiv samordning och beslutsväg.
Av denna lag framgår även att kommuner får bidra med resurser till andra kommuner som har
påverkats av en kris. Ytterligare en uppgift för kommunen är att analysera vad som behöver
genomföras i kommunen för att minska sårbarheten, öka säkerheten samt hur kommunen på
bästa sätt genomför kontinuerliga utbildningar i krishantering för såväl politiker som
tjänstemän. 67
Kort sagt, i och med krishanteringssystemets principer och det kommunala självstyret blir
kommunerna en central aktör inom den svenska krisberedskapen.

6.3 Stöd till kommunernas krisberedskap
För att kommunerna ska klara av sina uppgifter inom krisberedskapsområdet får de bidrag
från staten. Således får kommuner ersättning för de skyldigheter de har. Detta innebär bland
annat att kommuner får ersättning för planering och för att ha personal som arbetar med den
kommunala krisberedskapen. 68
Förutom ekonomiskt stöd får kommunerna även andra former av stöd. Kommunerna får både
stöd av den nationella nivån, där MSB ingår, men även av länsstyrelsen på den regionala
nivån (se figur 4). I första hand har länsstyrelsen det övergripande ansvaret att bidra med stöd
till kommunernas krisberedskapsarbete. Medan staten skapar strategier för hur
krisberedskapen ska fungera. 69 MSB, som är den ansvariga myndigheten för den svenska
krisberedskapen, ger ut publikationer och vägledningar och råd om hur kommunerna kan
arbeta inom området. Ibland kan både den nationella och regionala nivån ge liknande typer av
stöd, exempelvis utbildningar och samverkansmöten.
MSB erbjuder kommuner ett webbaserat informationssystem (WIS) för att göra
krishanteringen så effektiv som möjligt. Via systemet WIS kan kommuner skicka in rapporter
till MSB och andra myndigheter under en kris som underlättar kommunikationen, men även
myndigheternas styrning. Systemet WIS syftar även till att underlätta kommunikationen och
samverkan mellan kommuner.
66
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KBM, myndigheten som ansvarade för den svenska krisberedskapen innan MSB, fick i
uppdrag – på egen önskan – att studera förutsättningarna för ett nytt system, som fick namnet
WIS. I uppdraget ingick att dra lärdom av de kunskaper som informationssystemet Elvira och
andra liknande system bidragit med. Elvira utvecklades 1994 och syftade till att förbättra
ledningsstödsystemet inom det civila försvaret. Systemet var komplicerat och, enligt KBM,
behövdes ett annat system för att klara av kriser. Det fanns behov av ett system som kunde
användas under hela krisberedskapen – före, under och efter en kris. Det fanns även en
uppfattning att det vore användbart med ett system som hade funktioner för risk- och
sårbarhetsanalyser, planering och beslutsstöd. 70
Förutom WIS finns det andra tekniska informationssystem, både statliga respektive
kommunalt utvecklade, som används av myndigheter vid krisberedskap. 71 Vid studier av
olika tekniska informationssystem har en del aspekter bedömts som viktiga enligt staten, till
exempel robustheten i själva systemet, att säkerhetsnivån måste anpassas till den verksamhet
myndigheten bedriver samt kostnaden för att driva ett system. 72
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SOU 2003:11, s. 29-31, 35.
SOU 2003:11.
72
Proposition 2004/05:175 En nationell strategi för informationssäkerhet; Proposition 2005/06:133.
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7. Styrning, samverkan och tekniska informationssystem –
perspektiv i avhandlingen
I kapitlet beskriver jag viktiga perspektiv i avhandlingen. Dels fokus i avhandlingen,
skapande av samverkan och val av tekniska informationssystem, dels sammanhanget som
dessa befinner sig inom, nämligen krisberedskap och styrningsstrukturerna government och
governance. Avslutningsvis beskriver jag närmare hur dessa perspektiv är kopplade till
varandra och hur jag tillämpar dem i avhandlingen.

7.1 Olika styrningsstrukturer för krisberedskap
Det svenska krishanteringssystemet, som behandlas i kapitel 6, utgår från en
governmentstruktur där ansvaret är uppdelat mellan nationell, regional och lokal nivå. I
systemet finns det olika aktörer, både offentliga och privata, som behöver samverka med
varandra, det vill säga det finns även en governancestruktur i systemet. Innebörden av dessa
två styrningsstrukturer och hur kommunal krisberedskap påverkas av dessa, är därmed viktig i
avhandlingen och behandlas nedan.

Mindre government och mer governance
Governance är en samlingsbenämning för att informella medel av samverkan och
beslutsfattande blir allt vanligare mellan nationell och lokal nivå på bekostnad av formella
tillvägagångssätt som oftast är hierarkiska – med andra ord är av governmentkaraktär. 73
Beskrivningen och definitionen av governance kan skifta en aning beroende på vad/vilket
område som studeras. 74 Rhodes identifierar fyra karaktäristiska punkter för att beskriva
governance:
1. Interdependence between organizations. Governance is broader than government, covering
non-state actors. Changing the boundaries of the state meant the boundaries between public,
private and voluntary sectors became shifting and opaque.
2. Continuing interactions between network members, caused by the need to exchange resources
and negotiate shared purposes.
3. Game-like interactions, rooted in trust and regulated by rules of the game negotiated and
agreed by network participants.
4. A significant degree of autonomy from the state. Networks are not accountable to the state;
they are self-organizing. Although the state does not occupy a sovereign position, it can
indirectly and imperfectly steer networks. 75

Denna definition av governance använder jag i avhandlingen. Styrning genom governance i
avhandlingen betyder därmed att government fortfarande finns men staten styr även genom
andra former än den traditionella vertikala styrningen.
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Andra författare än Rhodes beskriver även innebörden av denna definition. I governancestrukturen är staten enbart en av flera aktörer som verkar och agerar i samhället, menar Pierre
och Peters. 76 Governance försöker göra komplexa beroenden hanterbara genom att koppla
ihop interaktionerna mellan involverade aktörer för att på så sätt lösa svåra problem, anser
Koppenjan och Klijn. De menar vidare att intentionen med governance är att effektivisera den
offentliga sektorn och skapa lösningar som passar de komplexa problem som finns i dagens
samhälle. Betoningen är på den offentliga sektorns kapacitet att styra genom horisontell
styrning och samverkan. 77
Styrningsmodellen government är inte den bästa lösningen, enligt Koppenjan och Klijn. Ett
exempel är att governmentstyrningen har svårt att se implementeringsprocessen som en
dynamisk process. Government exkluderar aktörer och underskattar beroendet av andra
aktörer än de som är med i implementeringsprocessen. I dagens komplexa samhälle gäller det,
även om det finns olika uppfattningar, att samverka för att uppnå sina mål då en aktör oftast
själv inte har all kunskap och resurser som behövs, betonar Koppenjan och Klijn. 78
Baldersheim och Ståhlberg är av liknande uppfattning. För att uppdragen från de centrala
myndigheterna ska genomföras framgångsrikt på lokal nivå behöver governance användas
som metod. Governance utspelar sig mellan flera olika nivåer i samhället när aktörer försöker
skapa gemensamma program och policyer som tillgodoser både nationella och lokala aktörers
intressen. Staten och kommunerna kan alltså ha olika intressen med att delta i samverkan. 79
Den svenska staten har övergått från kontrollerande tillsyn till att ha en mer samverkande och
konsulterande relation till kommunerna, menar Baldersheim och Stålberg. Den nationella
nivån blir mer rådgivande än kontrollerande mot den lokala nivån. Istället för detaljerad
tillsyn över regelverket arbetar centrala myndigheter mer med att sprida information om
ämnet genom utbildningar och seminarium. 80
Balansen mellan centrala myndigheter och kommuners autonomi är dock inte alltid lätt, utan
spänningar mellan dessa uppstår då och då, hävdar Baldersheim och Ståhlberg efter att ha
studerat samverkan mellan nationell och lokal nivå i bland annat Sverige. En anledning till
spänningar kan vara att de centrala myndigheterna anser att kommunerna inte följer
regelverkets intentioner. 81 I Sverige och i de övriga nordiska länderna är det vanligt att
myndigheter uppmuntrar samverkan mellan olika aktörer i samhället genom att anordna
gemensamma konferenser och seminarier. 82 Detta är ett exempel, enligt Sundström, på
användandet av mer ”mjuka” styrningsmetoder (governance) än ”hårda” styrningsmetoder
(government). 83
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Även om Koppenjan och Klijn hävdar att governance är en effektiv styrningsmodell som
passar dagens samhälle, så erkänner de att denna relativt nya modell inte är enkel. Det kan
vara svårt att skapa nödvändiga horisontella samverkanskonstellationer, att engagera viktiga
aktörer och att dessa inser nyttan med samverkan. När väl det är uppnått kvarstår svårigheten
att placera detta i den rådande politiska strukturen som fortfarande främst styrs genom
government. Att kunna hantera horisontell styrning är fortfarande i sin linda, bedömer
författarna. 84
Diskussionen ovan från olika författare om styrningsstrukturerna government och governance,
kan sammanfattas med hjälp av Wihlborgs och Palms figur nedan.
Figur 5. Skillnaden mellan styrningsstrukturerna government och governance 85
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Government karaktäriseras av en “stängd” och formell struktur där aktörerna får uppgifter via
de traditionella institutionerna, till exempel sektorsmyndigheter. Governance däremot
karaktäriseras av öppenhet och nätverk där aktörer förhandlar och utbyter resurser med
varandra.

Kommunala skillnader
I Sverige finns det en hög grad av kommunalt självstyrelse (konstitutionellt självstyre) där alla
svenska kommuner har lika mycket självstyre. I en nordisk jämförande studie av Baldersheim
och Ståhlberg framgår det att desto högre självständighet kommunerna har att utforma den
kommunala servicen, exempelvis att skydda invånarna från kriser, desto fler unika lösningar
skapas. 86 En annan faktor som kan påverka styrningen, enligt Baldersheim och Ståhlberg, är
”maktbalansen” mellan olika tjänstemän. Förut ansågs centrala tjänstemän som en ”elit”
jämfört med kollegorna på regional och lokal nivå. Tjänstemän på regional och lokal nivå har
nu blivit fler och deras kompetens har ökat. Numera behandlas tjänstemän mer som jämlikar –
oavsett vilken nivå i samhället som de arbetar på.87 En annan förändring är att i och med nya
regler har kommunerna fått ta ett allt större ansvar för krisberedskapen på lokal nivå. 88
Kommuner har fått fler områden som de är ansvariga för inom det kommunala självstyret.
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Det finns en stor variation mellan kommunerna avseende invånarantal. I Sverige finns det
sammanlagt 290 kommuner. Sett till invånarantal har den minsta kommunen, Bjurholm, cirka
2 500 invånare medan den största kommunen, Stockholm, har cirka 2 000 000 invånare. 89
Bland avhandlingens fallstudiekommuner finns även en storleksspridning, exempelvis har den
minsta kommunen, Ydre, cirka 3 800 invånare och den största, Linköping, har ungefär
140 000 invånare. 90
Stora och små kommuner har olika utmaningar i krishanteringen, menar Kjellström.
Utmaningen för stora kommuner, sett till invånarantal, är att desto större kommun desto
komplexare blir samhällsstrukturen som kan vara en svaghet i krishanteringen, till exempel
när det gäller att hantera elavbrott. För mindre kommuner är utmaningen uthållighet, att ha
tillräckligt med personalresurser för att hantera en långvarig kris. Men att skilja kommuner åt
med hänsyn av deras storlek bör ske med försiktighet, hävdar Kjellström. Hur kommunerna
exempelvis hanterar en kris behöver inte skiljas nämnvärt då det har visat sig att
kommunernas storlek inte har någon betydelse för hur ofta krisledningsgruppen kallas in,
menar Kjellström. 91

7.2 Samverkan genom policynätverk
I avhandlingen beskrivs samverkan med hjälp av policynätverk då detta är en central del i
governance. Nedan beskrivs hur samverkan kan ske inom ett policynätverk, det vill säga vad
som är viktigt för att ett policynätverk ska fungera. För att det ska vara möjligt behövs en
förståelse för vad som menas med policy och policynätverk. Innan jag går in på det klargör
jag först vilka aktörer som ingår i de nätverk som avhandlingen fokuserar på.
Olika aktörer kan ingå i ett policynätverk. En del inkluderar alla former av aktörer, såväl
individer som kollektiv. 92 Andra anser att policynätverk enbart består av interorganisationella
relationer och utesluter därmed personliga relationer. 93 Vid den förstnämnda åsikten, att
policynätverk kan bestå av olika former av aktörer, inkluderas även staten och dess roll och
betydelse i samhället. Men dess inflytande varierar beroende av nätverk, hävdar Hanf och
Sharpf. 94 En del sådana nätverk består av både privata och offentliga aktörer, medan en del
enbart består av offentliga aktörer 95 , exempelvis kommunala tjänstemän och politiker. Ett
sådant nätverk kallar Rhodes och Marsh för ”professional network” 96 och är den typen av
nätverk som avhandlingen fokuserar på.
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Krisberedskap – ett policyområde
Policy kan definieras som ”en uppsättning idéer som försöker förverkligas genom en
handling”, enligt Björk med flera. 97 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,
menar Hill. 98 Denna definition av policy används i avhandlingen och innebär att policy skapas
under själva processen, och det är detta – vad som skapas under processen – som står i fokus i
avhandlingen.
Sambandet mellan policy och policynätverk är att policynätverk formar den kontext där
policyprocessen äger rum. 99 Om krisberedskap ses som en policy kan kommunala tjänstemän
och politiker betraktas som aktörer i policyprocessen, vilka kan samverka i policynätverk. 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 hur
nätverk skapas. Dock finns det inte mycket i policynätverksansatsen som tar upp detta, men
det kan studeras genom att fokusera på vilka beståndsdelar som är karaktäristiska för
policynätverk. 100

Faktorer för policynätverkets funktionalitet
Beroende och resursutbyte är två centrala delar i ett policynätverk och avgör vilka aktörer
som är sammankopplade med varandra och vilka som inte är det. 101 Rhodes kategoriserar
nätverk i olika dimensioner av beroende. En av Rhodes dimensioner är resursutbyte där han
menar att resursutbytet varierar mellan aktörer. En annan dimension kallar Rhodes för
intressekonstellationer som innebär att deltagarnas intresse i ett nätverk varierar beroende av
bland annat geografiska gränser och ekonomisk vinning. 102
Det finns fler författare som betonar beroendet i policynätverk. En av dessa är Powell som
också kopplar ihop beroende och resurser. Genom att aktörerna blir mer beroende av
aktiviteter med de andra aktörerna i nätverket minskar möjligheten att själv bestämma i alla
frågor. 103 Kickert med flera framhåller även beroendeförhållandet som centralt och definierar
policynätverk som:
… stable patterns of social relations between interdependent actors, which take shape around
policy problems and/or policy programmes. 104

Av citatet kan man utläsa att relationer mellan aktörerna och att aktörerna är beroende av
varandra är av stor betydelse. På så sätt utvecklas och existerar policynätverk, hävdar Kickert
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med flera. 105 De viktiga relationerna mellan aktörerna kan beskrivas som snören vilka är
intrasslade i varandra av rykte, vänskap och ömsesidigt beroende. Dessa ”snören” blir inte
mindre viktiga med tanke på att policynätverk vanligen existerar under en längre period. 106 I
dessa relationer är förtroende viktigt, eller att det finns ett ”tillitssystem”, som Börzel kallar
det. Tillitssystemet består av gemensamma idéer, värden och problemuppfattningar som
påverkar samspelet mellan aktörerna, menar Börzel. 107
Kort sammanfattat finns det ett antal faktorer som ökar chanserna till ett funktionellt nätverk.
Ömsesidigt beroende, resursutbyte och förtroende är tre exempel på sådana faktorer. För mer
specifika teorier om vad som främjar respektive hindrar skapandet av samverkan, se artikel 1.

7.3 Val av tekniska informationssystem
Innan jag går närmare in på hur tekniska informationssystem används och hur offentliga
aktörer väljer mellan dessa, vill jag påminna om hur jag definierar och avgränsar tekniska
informationssystem i avhandlingen: tekniska informationssystem är ett verktyg för att sprida
skriven information effektivare och underlätta samverkan inom krisberedskapsområdet mellan
offentliga aktörer.

Samverkan (policynätverks) påverkan
Det finns en koppling mellan samverkan och tekniska informationssystem. Tekniska
informationssystem underlättar samverkan mellan kommuner, särskilt i mindre kommuner,
hävdar Baldersheim med flera. 108 Det innebär att tekniska informationssystem kan vara
fördelaktigt i ett policynätverk där olika kommuner samverkar med varandra.
Nätverk identifierar vilka tekniska informationssystem som finns tillgängliga, enligt Agranoff,
och om existerande system inte kan stödja nätverkets behov utvecklar nätverket nya tekniska
informationssystem. 109 Andra nätverk kan även påverka samverkan och val av tekniskt
informationssystem. Ett exempel är om staten bjuder in till samverkan och användning av ett
specifikt tekniskt informationssystem. Det kan leda till att ett nätverk med samverkande
kommuner avbryts om några kommuner i nätverket anser att det finns bättre lösningar/nätverk
att delta i. 110

Sammanhanget formar tekniken
Vid implementering är det vanligen en policy som ska genomföras, exempelvis ökad
samverkan inom krisberedskap. 111 När det gäller implementering av tekniska
informationssystem ska, förutom policyn, även själva tekniken implementeras. Poole och
DeSanctis utvecklar resonemanget kring teknikens påverkan. De menar att teknikens
påverkan inte kommer från själva tekniken utan från individer när de väljer vilka olika
105
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tekniska funktioner som ska användas och på vilket sätt. Teknologin kan inte ses som en
ensam aktör utan ska ses i det sammanhang som den befinner sig i, nämligen interaktionen
mellan tekniken, sociala relationer och individer. Poole och DeSanctis anser att:
Objectification and decontextualization conceal the social nature of technologies. Continually
bombared be such discourse, we forget that users constitute and give meaning to technologies.
Until applied by user in a specific context […] technology is simply dead matter. 112

I avhandlingen är sammanhanget för tekniska informationssystem kommunal krisberedskap.
Tekniken måste anpassas till detta sammanhang. Informationsinhämtning och kommunikation
under en kris är svår då människor reagerar med låg flexibilitet. Människor kommer ihåg det
som de gör varje dag, inte en gång per år, framhåller Boin med flera. 113 Med detta sagt är det
viktigt att välja ett system som kan användas både i vardag och i kris.

Resurser och beroende har betydelse
Implementeringsteorin betonar liknande faktorer som policynätverk gör som kan påverka
kommuners val av tekniska informationssystem. Två exempel är beroende och hur hög
teknisk komplexitet som systemet har. 114 Andra exempel som kan ha betydelse i den
dynamiska implementeringsprocessen är olika uppfattningar bland aktörer och olika
problemdefinitioner. Dessa är viktiga att uppmärksamma och behandla.
Governmentstyrningen ignorerar dessa, men detta gör däremot inte styrning genom
governance, hävdar Koppenjan och Klijn. 115
De faktorer som togs upp ovan som är viktiga vid skapande av samverkan, såsom beroende
och gemensam grund, har även betydelse när kommuner ska välja tekniska
informationssystem. 116 Två andra faktorer, som även togs upp ovan, är resurser och
kommunens storlek. Dessa har en nära koppling med varandra. Mindre kommuner har
vanligen mindre resurser som påverkar val av teknologi. Större kommuner vill ha en högre
teknisk specialisering, och har ekonomisk möjlighet till det. Om flera kommuner samverkar i
att välja ett tekniskt system är det fördelaktigt om kommunerna är ömsesidigt beroende av
varandra och att resurserna är jämnt fördelat mellan dem. I en samverkan med en stor
kommun och flera små kommuner finns det en risk att små kommuner drar sig ur samverkan
på grund av att de upplever att de förlorar för mycket makt, medan en stor kommun kan
avbryta samverkan om den inte upplever tillräcklig ömsesidighet i samverkan. 117
En annan faktor är vikten av att ledningen är engagerad och ännu bättre om politikerna anser
att ämnet även är politiskt viktigt, som till exempel att utveckla den kommunala
krisberedskapen. I sådana fall kan de tjänstemän som arbetar med frågan få större möjlighet
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att fokusera på att undersöka vilka tekniska informationssystem som finns och aktivt driva
frågan i kommunen, hävdar Baldersheim med flera.118
Med tekniska informationssystem kan det vara lätt att tro att vikten av att träffas i
verkligheten minskar. Men för att upprätthålla samverkan, även om det handlar om tekniska
informationssystem, är denna faktor viktig, menar Baldersheim med flera. Geografiskt
avstånd mellan kommunerna kan göra det svårare att träffas för planeringsmöten och utbyta
erfarenheter. En gemensam grund och förståelse för varandra blir svårare att utveckla, som
kan påverka samverkan negativt. 119
För information om mer specifika teorier om vad som har betydelse vid val av tekniska
informationssystem, se artikel 2.

7.4 Tillämpning av perspektiven
Ovan har jag behandlat olika perspektiv som är viktiga i avhandlingen. Dessa finns samlade i
figuren nedan, som även visar kopplingen mellan de olika perspektiven. Nedan beskriver jag
denna koppling och hur perspektiven används i avhandlingen.
Figur 6. Perspektiv i avhandlingen

Kontext: styrningsstrukturerna government
och governance

Kommunal krisberedskap

Samverkan

Tekniska
informationssystem

I avhandlingen definierar jag governance som en styrningsstruktur där många olika aktörer
finns. Avhandlingens fokus är på offentliga aktörer – kommunala politiker och tjänstemän –
men många andra aktörer verkar inom krishanteringssystemet och påverkar den kommunala
krisberedskapen, till exempel privata aktörer som erbjuder olika tekniska informationssystem
som konkurrerar med statens system. I en governancestruktur styr staten kommunerna mer
indirekt och horisontellt än direkt och vertikalt. Styrning genom government existerar
118
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fortfarande parallellt. Jag är intresserad av att förstå hur denna styrningsstruktur som kontext
påverkar kommunal krisberedskap.
Inom kommunal krisberedskap behöver kommunerna samverka med bland annat varandra för
att utveckla krisberedskapen. Samverkan är med andra ord ett verktyg för att utveckla
krisberedskapen. Detta gör det intressant att analysera hur samverkan skapas inom kommunal
krisberedskap, vilket jag gör i avhandlingen.
Ett annat verktyg för att utveckla krisberedskapen är tekniska informationssystem. Tekniska
informationssystem underlättar kommunikation och informationsdelning med bland annat
andra kommuner – om kommunerna har samma system eller system som kan ”prata med
varandra”. Jag analysera därför hur kommuner väljer tekniska informationssystem inom
krisberedskapsområdet.
Kort sagt, i avhandlingen analyserar jag hur kommunal krisberedskap kan utvecklas genom
samverkan och tekniska informationssystem i kontexten av styrningsstrukturerna government
och governance. För information om teoretisk analysram, se artikel 1 och 2.
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Del IV: Slutsatser
I denna del ges först slutsatserna för respektive fallstudie och därefter diskuteras slutsatserna
övergripande. Till sist lämnas förslag på fortsatt forskning.
Innan slutsatserna presenteras vill jag påminna om avhandlingens syfte och frågeställningar.
Syftet med avhandlingen är att analysera hur samverkan skapas och hur tekniska
informationssystem väljs av offentliga aktörer i kommunal krisberedskap – kommunala
politiker och tjänstemän. Jag har använt två frågeställningar för att besvara syftet:
•
•

Hur skapas samverkan inom kommunal krisberedskap? Vad främjar respektive
försvårar samverkan?
Hur väljer kommuner tekniska informationssystem för sin krisberedskap? Vad har
betydelse vid val av tekniska informationssystem?

Slutsatserna, och avhandlingens bidrag i stort, kan vara användbara inom flera områden än
enbart krisberedskap. Exempel på sådana forskningsområden är annan kommunal och lokal
forskning, forskning kring blåljusmyndigheter och ”vardagskriser” samt IKT-forskning.

8. Skapande av samverkan
I fallstudien om hur samverkan skapas framkom en rad faktorer som främjade samverkan.
Kommunerna hade en gemensam problemdefinition och de delade uppfattningen att de
behövde samverka med varandra för att uppnå en god krisberedskap. Utan samverkan saknade
kommunerna tillräckligt med resurser för att uppnå en bra kvalité på krisberedskapen, som
lagen kräver. Kommunerna var därmed beroende av varandra.
Kommunerna i fallstudien var alla små, som kan ha påverkat resultatet. En reflektion är att på
grund av begränsade resurser hade kommunerna behov av att samverka med varandra. Detta
behov hade kanske inte varit lika stort om kommunerna hade varit större (då större kommuner
vanligen har mer resurser). Men i studien fanns det ett fåtal kommuner som inte samverkade
med varandra trots att båda var små och även låg geografiskt nära varandra. Det visar att det
finns andra faktorer än kommunstorlek och geografisk närhet som har betydelse för skapande
av samverkan.
Förutom kommunstorlek och geografisk närhet var ömsesidig förståelse och tradition viktigt
för att skapa samverkan. Kommunerna hjälpte varandra, till exempel genom att dela
information och arbetsmetoder för att skapa och utveckla planer inom området. Många av
handläggarna hade länge arbetat inom ett närliggande område, räddningstjänsten, där det
fanns en tradition (kultur) att hjälpas åt. Utan tradition och ömsesidig förståelse försvåras
samverkan, enligt Carlssons teoretiska ramverk. Detta blev tydligt mellan två kommuner i
studien. Trots att de låg geografiskt nära varandra samverkade de inte med varandra då det
varken fanns en ömsesidig förståelse eller tradition att samverka. Studien visade även att
nätverk kan ses som en oberoende variabel för att förklara policyresultat i kommuner, något
som Carlsson efterfrågar empiriska studier av.
De statliga myndigheterna inom området, KBM (myndigheten som ansvarade för Sveriges
krisberedskap men där nu ansvaret ligger hos MSB) och Länsstyrelsen uppmuntrade
kommunerna till samverkan. Detta främjade skapandet av samverkan mellan kommunerna.
Governmentaktörer, som KBM och Länsstyrelsen är, uppmuntrade således kommunerna att
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delta i governancenätverk för att skapa samverkan. Men trots denna uppmuntran försvårades
samverkan hos en del kommuner då de hade en ovilja att ge upp en del av sin självständighet
samt var rädda för att förlora kompetens och kunskap genom att dela personal med andra
kommuner.
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9. Val av tekniska informationssystem
Hur kommuner valde tekniska informationssystem varierade. Vad som hade betydelse vid
kommunernas val var både interna och externa faktorer, såsom sociala relationer,
kommunstorlek, teknikens komplexitet och hur arbetet leddes med att välja system – i
enlighet med Lintons teori.
Kommunstorlek visade sig ha stor betydelse, som stödjer Lintons teori. Skillnaden mellan
stora och små kommuner var tydlig när det gällde uppfattningen om det statliga tekniska
informationssystemet WIS. De större kommunerna hade mer resurser, både vad gällde
personal och ekonomi, som möjliggjorde att de kunde utveckla egna system, alternativt kunde
välja andra (dyrare) system med fler funktioner som passade organisationen bättre.
Bland de mindre kommunerna varierade inflytandet och kompetensen inom området samt
engagemanget i frågan – trots liknande förutsättningar när det gällde resurser. Det fanns olika
uppfattningar om den kommunala krisberedskapen i de mindre kommunerna, men alla var
positiva till det statliga systemet WIS. De ansåg att de funktioner som fanns i systemet var
tillräckliga. Desto komplexare system med många funktioner, desto mer resurser krävs för att
utbilda och upprätthålla personalens kompetens, enligt Linton. Detta var resurser som de
mindre kommunerna inte ansåg att de hade. Även samtal mellan kommunerna, om till
exempel vilka funktioner som var nödvändiga att ha, påverkade kommunernas val.
Liksom i fallstudien om samverkan var även i denna fallstudie de två statliga myndigheterna
KBM och Länsstyrelsen viktiga. Studien visar att de var marknadsförare för det statliga
informationssystemet WIS. Kommunernas kostnad för systemet var låg då KBM ansvarade
för utvecklingen och driften av WIS. Systemets låga komplexitet bidrog även till att hålla
kostnaderna nere för kompetensutveckling då ingen omfattande utbildning var nödvändig
(KBM erbjöd gratis endagsutbildningar).
Kommunerna var inte tvungna att välja det statliga informationssystemet WIS, utan det var
frivilligt. KBM:s och Länsstyrelsens förhoppning var att desto fler kommuner som anslöt sig,
desto svårare skulle det vara för kvarstående kommuner att välja att inte ha WIS.
Kommunerna önskade att de statliga myndigheterna var tydligare i sin styrning. Val av
tekniska informationssystem skulle underlättas om WIS var obligatoriskt. Sedan kunde det
vara frivilligt om kommuner ville komplettera med andra tekniska informationssystem,
exempelvis från privata aktörer. Kommunernas val av tekniska informationssystem
påverkades således även av styrningsstrukturen governance.
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10. Avslutande diskussion
Ovan (i kapitel 8 och 9) har jag besvarat avhandlingens frågeställningar genom att dela upp
dem för respektive fallstudie. I detta kapitel besvarar jag frågeställningarna på en mer
övergripande nivå genom att diskutera slutsatser som har kommit upp i de båda fallstudierna.
Det som visade sig ha betydelse i båda fallstudierna var kompetens och sociala relationer,
styrningsmetoder samt kommunstorlek.

10.1 Olika kompetenser och sociala relationer
De tjänstemän som arbetade med krisberedskap i kommunerna hade ha olika kompetenser,
ungefär hälften var från räddningstjänsten medan andra hälften hade en mer akademisk
examen, exempelvis statsvetenskap. Vissa av tjänstemännen hade också andra
arbetsuppgifter, såsom att arbeta deltid som kommunsekreterare. Med flera tjänstemän från
räddningstjänsten kan frågan ställas hur detta påverkade agendan, till exempel att tekniska
informationssystem med funktioner såsom GIS och GPS betonades. Om det hade varit
tjänstemän med andra slags kriserfarenheter, såsom socialtjänst, så kanske helt andra
funktioner hade ansetts vara viktiga.
Förutsättningarna för tjänstemännen att utveckla krisberedskapen i kommunen varierade.
Vissa hade formellt en deltidstjänst (50 %) avsatt, men i realiteten kunde de endast arbeta
ungefär 10 % med området. De nyckelpersoner som var drivande i processen var även de som
hade möjlighet att arbeta mest med området.
En del av tjänstemännen hade arbetat inom området länge och fått många och djupa
personliga nätverk inom den kommunala verksamheten. De hade ett informellt inflytande som
de kunde använda för att få gehör för krisberedskapsfrågorna. Med hjälp av detta fick de en
starkare position än de tjänstemän som var nytillträdda.

10.2 Mer mjuka än hårda styrningsmetoder
Bland kommunerna fanns uppfattningen att det var viktigt med tydligare styrning och kontroll
av de medel som staten delade ut till dem. Uppföljningen hamnade mellan stolarna som
försvårade utvecklingen av krisberedskapen. Om kommunerna varit tvungna att leva upp till
konkreta uppföljningskrav hade området blivit mer prioriterat.
När det svenska krishanteringssystemet var nytt fanns det behov av mjuka styrningsmetoder,
såsom utbildning och information, för att uppnå en god kunskap om krishanteringssystemet.
Nu har involverade aktörer insikt i krishanteringssystemet och hur det är tänkt att arbetet ska
bedrivas. Karaktären av styrningen behöver därmed ändras. Det krävs nya metoder för att
följa upp den kommunala krisberedskapen. Vad gör kommunen för de medel som staten ger?
Går de till det som är tänkt? Hur kan länsstyrelsen på bästa sätt stödja kommunerna i
krisberedskapsområdet? Uppföljningen behöver bli mer specifik och resultatinriktad. Kort
sagt, den statliga styrningen påverkar i hög grad utvecklingen av kommunal krisberedskap.

10.3 Skillnad mellan små och stora kommuner
Avhandlingen visar att små och stora kommuner skiljer sig åt när det gäller organiseringen av
krisberedskapen, små var mer benägna att samverka med varandra och använda lösningar från
staten. Vikten av statlig inblandning var större och mer välkommet i mindre kommuner. De
hade vanligen mindre resurser och staten erbjöd billigare eller till och med gratis lösningar till
skillnad från privata aktörer.
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Kommuner som själva hade mer resurser, de större kommunerna, var inte lika beroende av
staten och kunde också vara mer kritiska mot den statliga styrningen.
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11. Fortsatt forskning
Här presenteras tre olika idéer för fortsatt forskning med bakgrund av min analys och
slutsatser.

11.1 Samverkansområdets betydelse
I fallstudien om samverkan ansåg aktörerna att geografiskt avstånd inte var ett hinder för
samverkan avseende information och kommunikation. Detta har inte studerats närmare i
avhandlingen och vore ett intressant ämne att studera vidare, inte minst på grund av
kommunernas områdesansvar på den lokala nivån. Påverkas samverkan av vilka områden som
aktörerna samverkar inom?

11.2 Tolkningar av risker och kriser
Innan MSB bildades låg arbetet inom krisberedskap (extraordinära kriser) och vardagskriser
(skydd mot olyckor) på separata myndigheter (KBM och Räddningsverket). Vad har hänt med
de två begreppen, har de kommit närmare varandra i och med bildandet av MSB och vad
betyder det för styrningen och organiseringen av kommunal krisberedskap?

11.3 Omfattning/gränser för kommunens ansvar inom krisberedskap
Frågan är om kommunen är ansvarig för allt som äger rum inom kommungränsen eller enbart
inom den kommunala verksamheten. Två lagar, som är viktiga för kommunal krisberedskap,
kommunallagen (1991:900) och lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap har olika perspektiv. I
kommunallagen är kommunen ansvarig för egna angelägenheter, ”allmänna” befogenheter, så
kallat kulturellt perspektiv. Inom kulturellt perspektiv anses normer utveckla människor som
gör att de blir ”krismedvetna” och därför kan hantera kriser bättre. I lagen om extraordinära
händelser finns ett annat perspektiv, så kallat rationellt. Inom rationellt perspektiv är
uppfattningen att aktörer agerar mer rationellt genom tydlig styrning, det vill säga standarder
och olika system. Det finns alltså två olika perspektiv på styrning, men hur gör kommunerna i
praktiken?
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