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Sammanfattning 

En central aspekt i det svenska krishanteringssystemet är det geografiska 

områdesansvaret. På lokal nivå är det kommunernas ansvar att samordna de 

åtgärder som vidtas av aktörer under en samhällsstörning. Tidigare 

utvärderingar visar på svårigheter med att samverka i relation till det 

geografiska områdesansvaret, och offentliga aktörer saknar en förståelse om 

vad ansvaret innebär i praktiken. Det geografiska områdesansvaret ger inget 

svar på hur en samhällsstörning ska hanteras. Just detta hur försöker 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) att söka svar på 

genom en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) samt en stödfunktion 

(ISF-stöd) vilket kan likställas med ett aktörsgemensamt stabsarbete. Den här 

studien försöker bidra till en ökad förståelse för hur offentliga aktörer 

uppfattar det kommunala geografiska områdesansvaret, vilka aspekter av tillit 

(companion, commitment & competence trust) aktörerna har till kommunen 

samt utforska aktörernas inställning till implementeringen av ISF och ISF-

stöd. Genom kvalitativa intervjuer visar studien på att aktörer har 

kunskapsluckor om vad det geografiska områdesansvaret konkret innebär. 

Resultatet visar på companion- och commitment trust till kommunen, däremot 

identifieras en avsaknad av competence trust till kommunens ansvar att 

samordna hanteringen av en samhällsstörning på lokal nivå. Slutligen visar 

studien att aktörerna förstår och vill implementera ISF och ISF-stöd, däremot 

finns en problematik om att avvara resurser till funktionerna. 

Nyckelord: Geografiskt områdesansvar, samverkan, tillit, implementering  
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1. Inledning 
 

Dagens samhälle präglas till stor del av modernitet, heterogenisering och decentralisering 

vilket skapat både ökade beroendeförhållanden mellan aktörer, offentliga som privata, och 

flertalet arenor på vilka aktörer måste samverka med varandra för att hantera oönskade 

situationer (Uhr 2011, s. 13). Att samverka är alltid en utmaning oberoende av en händelses 

omfattning. Förlisningen av Estonia 1994, tsunamikatastrofen 2004 och stormen Gudrun 2005 

är exempel på några kriser som belastat svensk krishantering och som illustrerat vikten av 

fungerande samverkan (Fredholm & Uhr 2011, ss. 121-122). Idag är samverkan en integrerad 

del i regelverket som reglerar svensk krisberedskap genom lagen om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 

(SFS 2006:554) samt krisberedskapsförordningen (SFS 2015:1052). En annan central aspekt 

av det svenska krishanteringssystemet är det geografiska områdesansvaret. Kommunerna har 

ansvar att, inom det egna lokala geografiska området, verka för att aktörer samverkar 

tillsammans i förebyggande syften. Dessutom ansvarar kommunerna för att samordna de 

åtgärder som vidtas av aktörer vid en större händelse (SFS 2006:554). Länsstyrelsen har det 

regionala geografiska områdesansvaret enligt krisberedskapsförordningen 6 § (SFS 

2015:1052) och det är regeringen som har ansvaret på nationell nivå enligt regeringsformen 

(MSB 2018, s. 26).  

 

Skogsbranden sommaren 2014 visade på svårigheter med att samverka i relation till det 

geografiska områdesansvaret i den svenska kontexten. Det var otydligt hur samverkan skulle 

utföras praktiskt på den regionala nivån och det var problematiskt att nå fram till en 

gemensam inriktning och samordning i hanteringen (Koelega & Cedergårdh 2015, ss. 45, 47). 

Det rådde oklarheter kring hur länsstyrelsens geografiska områdesansvar förhöll sig till de 

involverade aktörernas uppgifter, samt hur de regionala och lokala geografiska 

områdesansvaret förhöll sig till varandra (MSB 2016, s. 29). Arbetet med skogsbranden 

skapade även problem för kommunerna eftersom länsstyrelsen begärde att de skulle bidra 

med resurser till den regionala samverkansstaben. Det resulterade i mindre resurser för 

kommunerna att hantera lokala krishanteringsåtgärder och att det inom ramen för sitt 

geografiska områdesansvar skapade svårigheter med att samordna åtgärder på lokal nivå 

(Koelega & Cedergårdh 2015, ss. 48-49).  

 



  

2 
 

Det geografiska områdesansvaret ger inte något svar på hur en samhällsstörning (de 

företeelser och händelser som hotar och ger skadeverkningar på det som ska skyddas i 

samhället) ska hanteras utan understryker endast behovet av samordning mellan alla aktörer 

som behöver samverka för att hantera och minska störningen (MSB 2016, s. 8; MSB 2018, s. 

21). Just detta hur försöker Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) däremot 

att söka svar på genom utgåvan Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid 

samhällsstörningar (härefter Gemensamma grunder) som riktar sig till alla aktörer som kan 

bidra vid hanteringen av en samhällsstörning. Utgåvan förespråkar ett gemensamt sätt att 

tänka och arbeta på i syfte att underlätta en aktörsgemensam inriktning och samordning, 

stödja samverkan och öka förmågan att hantera störningar (MSB 2018, ss. 7, 9). En del i det 

arbetet ska utgå från en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF), samt en stödfunktion 

(ISF-stöd). Funktionerna kan likställas med ett aktörsgemensamt stabsarbete med flertalet 

aktörer, vars uppgift är att gemensamt besluta om inriktning och samordning vid en störning 

(MSB 2018, s. 79).  

 

1.1 Problemformulering 

Det finns en problematik och empiriskt belagda svårigheter i den svenska kontexten med att 

samverka när oönskade situationer bryter de vardagliga strukturerna. Utvärderingar (se 

exempelvis Koelega & Cedergårdh 2015, s. 45; Skogsbrandsutredningen 2019, s. 120; 

Krisberedskapsmyndigheten (KBM) 2007, ss. 65-66; Länsstyrelsen Västernorrland 2011, s. 

45; MSB 2011, s. 53) pekar på att samverkan försvåras när flera nivåer aktiveras samtidigt, 

speciellt i relation till de rådande geografiska områdesansvar som finns. I det sammanhanget 

kommer inriktnings- och samordningsfunktionen och stödfunktionen in i bilden. Ambitionen 

med funktionerna är att stärka förmågan att utöva det geografiska områdesansvaret, samt 

utveckla hur samverkan ska bedrivas inom respektive nivå (MSB 2017, s. 5). Det saknas 

emellertid studier av hur utgångspunkterna upplevs av offentliga aktörer, vilket kan bero på 

att det är något relativt nytt. Vidare har det även visat sig att det finns stora variationer i 

tolkningen och kunskapen hos offentliga aktörer om av vad geografiskt områdesansvar 

innebär i praktiken (Koelega & Cedergårdh 2015, s. 64; KBM 2007, s. 65; MSB 2011, s. 53).  

 

Utvärderingarna som nämns i stycket ovan förmedlar hur det fungerat i praktiken, eller 

snarare hur det inte fungerat, men endast på en deskriptiv nivå. Det har med andra ord endast 

konstaterats att det finns en okunskap hos aktörer om vad ansvaret konkret innebär. Det 

saknas en djupare förståelse om varför och hur problematiken yttrar sig hos offentliga aktörer 
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i Sverige. Okunskapen blir svår att förena med en effektiv samverkan eftersom forskning 

pekar på att aktörer behöver förstå och ha kunskap om varandras organisationer, mandat och 

ansvar för att uppnå en god förmåga att samverka under påfrestande situationer (Ansell et al. 

2010, ss. 195-196; Kallin 2007, s. 21; Kendra & Wachtendorf 2003, s. 48; Ödlund 2007, s. 

55; 2010, s. 105; Kapucu 2008a, s. 320). Som nämndes tidigare är det kommunernas ansvar 

att samverkan uppnås i förebyggande syften mellan aktörer på lokal nivå. Dessutom har de 

ansvaret att samordna aktörer inom det lokala geografiska området vid en samhällsstörning 

(SFS 2006:554). Aktiviteter likt det förutsätter en god relation och tillit mellan parterna 

eftersom det är genom människor samverkan ska fungera (Kapucu 2008b, ss. 255-256; 

Mohammadfam et al. 2015, s. 336; Stephenson JR 2005, s. 348; Ödlund 2010, s. 103). I den 

meningen kan man ställa sig frågan hur det ser ut i den svenska kontexten, har offentliga 

aktörer tillit mot kommunen? 

 

1.2 Syfte  

Syftet har tre delar: För det första att bidra till ökad förståelse för hur offentliga aktörer tolkar 

och uppfattar det kommunala geografiska områdesansvaret. För det andra att undersöka 

aktörernas tillit till kommunen, särskilt i relation till hur aktörerna ser på kommunens ansvar 

att samordna hanteringen av en samhällsstörning på lokal nivå. För det tredje att utforska 

aktörernas inställning till implementeringen av de aktörsgemensamma samverkansformerna 

inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) och stödfunktionen (ISF-stöd).  

1.3 Frågeställningar 

 

 Hur tolkar och uppfattar aktörerna kommunens geografiska områdesansvar och hur 

kan dessa tolkningar analyseras och förstås utifrån tidigare forskning om samverkan? 

 

 Vilka typer av tillit har aktörerna generellt till kommunen och specifikt i relation till 

kommunens ansvar för att samordna hanteringen av en samhällsstörning på lokal nivå? 

 

 Hur kan aktörernas uppfattningar om implementeringen av inriktnings- och 

samordningsfunktionen (ISF) samt stödfunktionen (ISF-stöd) analyseras med hjälp av 

implementeringsteori? 
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1.4 Avgränsning  

Det här är en fallstudie utifrån perspektiv och upplevelser från räddningstjänst, polis och 

regionsrepresentanter om det kommunala geografiska områdesansvaret. Kontexten är 

avgränsad till en kommun i norra delarna av Sverige. Vidare diskussion följer i metodkapitlet.  

 

1.5 Disposition  

Under kapitel två följer en bakgrund till det geografiska områdesansvaret, Gemensamma 

grunder samt det svenska krishanteringssystemet. Därefter kommer kapitel tre som belyser 

kunskapsläget om samverkan i den svenska kontexten, samt en redogörelse om tidigare 

forskning om samverkan i relation till krishantering. Kapitel fyra redogör studiens teoretiska 

ramverk om tillitsteori och implementeringsteori. Under kapitel fem behandlas metod och 

forskningsdesign, urval, forskningsprocessen, reliabilitet och validitet samt etiska 

överväganden. Därefter följer kapitel sex om resultat och analys följt av det sista och sjunde 

kapitlet om slutsatser, diskussion och reflektion.  
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2. Bakgrund 
 

2.1 Geografiskt områdesansvar 

Som nämndes inledningsvis är det kommunerna som har det geografiska områdesansvaret på 

lokal nivå. Ansvaret innebär att, inom det egna geografiska området, arbeta för att aktörer 

samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbeten. Det handlar även 

om att kommunerna ska verka för att samordna relevanta krishanteringsåtgärder som vidtas av 

olika aktörer som är involverade under en extraordinär händelse (en allvarlig störning eller 

överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner). Därtill ska 

kommunerna även samordna informationen till allmänheten under en sådan situation (SFS 

2006:554). Det regionala geografiska områdesansvaret åligger länsstyrelserna och enligt 

Krisberedskapsförordningen 6 § (SFS 2015:1052) ska de vid en krissituation, i egenskap av 

geografisk områdesansvarig, agera sammanhållande funktion mellan de lokala aktörerna och 

den nationella nivån. Länsstyrelserna ska även ansvara för en samlad regional lägesbild vid en 

kris och skapa nödvändig samordning och arbete för samverkan mellan länsstyrelsen och 

involverade aktörer inom krishanteringssystemet både utom och inom länet (MSB 2018, s. 

26). På nationell nivå kan man säga att regeringen har det geografiska områdesansvaret då 

regeringsformen förmedlar att regeringen har som uppgift att styra landet. Regeringens ansvar 

med hänsyn till det nationella områdesansvaret är bland annat att svara för den övergripande 

samordningen och inriktningen av samhällets krisberedskap. Däremot har delar av den 

operativa samordningen delegerats till myndigheter, där MSB har fått ett särskilt ansvar att 

stödja samordningen av berörda myndigheter vid en störning (MSB 2018, s. 26).  

 

2.2 Gemensamma grunder 

MSB är den myndighet som har till uppgift att utveckla samhällets förmåga att hantera kriser. 

År 2014 gav de ut Gemensamma grunder som ska ge vägledning till alla aktörer, privata och 

offentliga, som kan bidra i arbetet med att hantera en samhällsstörning (MSB 2018, s. 9). I 

Gemensamma grunder introducerades begreppet samhällsstörning vilket likställs med “de 

företeelser och händelser som hotar och ger skadeverkningar på det som ska skyddas i 

samhället”. Avsikten med begreppet är att vidga synsättet på det som kan hota samhället och 

försöka undvika att aktörer betraktar olyckor, kriser eller krig som helt olika företeelser och 

därigenom förknippa sig själva med ett av dem (MSB 2018, s. 9, 21). En del i arbetet med 

utgåvan tar utgångspunkt ifrån kapitel 11 om aktörers gemensamma former. Tanken att 

utveckla effektiva samverkansformer och plattformar där aktörer gemensamt kan samverka 
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oberoende av händelse, samhällsnivå eller geografisk lokalisering (MSB 2018, ss. 77-78). I 

det arbetet finns tre nyckelfunktioner som bör tillämpas vilket beskrivs härefter.  

 

Alla aktörer som kan inkluderas vid en samhällsstörning bör sträva efter att ha god 

tillgänglighet och en ingångsport till organisationen dygnet runt. Därmed bör aktörerna 

upprätta en inriktnings- och samordningskontakt (ISK), som ska agera intern kontaktpunkt 

gentemot andra aktörer. Funktionen kan likställas med en jour eller beredskapstjänst i form av 

tjänsteman i beredskap eller annan beredskapsfunktion. ISK ansvarar för att ta emot och 

förmedla information samt initiera och koordinera det inledande arbetet vid en 

samhällsstörning för respektive organisation. Funktionen ska besitta tydligt mandat och 

ansvar för att kunna agera utifrån den egna organisationens uppdrag (MSB 2017, s. 9). Därtill 

ska en geografiskt områdesansvarig aktör (kommun, länsstyrelse eller MSB) ha förmågan att 

erbjuda en mötesplats för en inriktning- och samordningsfunktion (ISF). Det kan likställas 

som en aktörsgemensam plattform för inriktning och samordning i hanteringen av en 

samhällsstörning. Funktionen tar sin form av fysiska samverkansmöten där kommunerna på 

lokal nivå, länsstyrelserna på regional nivå, samt MSB på nationell nivå ansvarar för att leda 

och erbjuda en gemensam mötesplats att utöva samverkan på. ISF ska aktiveras när flertalet 

aktörer involveras i en störning och när det finns ett behov av att åstadkomma samordning av 

åtgärder, resurser och kriskommunikation. Störningens karaktär avgör vilka aktörer som bör 

inkluderas i funktionen. Däremot bör varje aktör som berörs av, eller som kan bidra till 

hanteringen av störningen, delta i funktionen. En ISF aktiveras när som helst av aktörer som 

ser behovet av samordning och inriktning. Däremot är det endast värden (kommun, 

länsstyrelse eller MSB) som har ansvaret om att erbjuda mötesplats. Sammankallning av 

funktionen bör ske enligt uppgjorda rutiner i förväg (MSB 2017, ss. 12-14).  

 

Därefter ska det finnas ett stöd till inriktnings- och samordningsfunktionen, kallat ISF- stöd. 

Stödet kan beskrivas som en analysenhet med olika aktörer vars uppgift är att ta fram ett 

samlat underlag och förslag om inriktning och samordning. Det handlar bland annat om att ta 

fram samlade lägesbilder, analyser samt ge stöd för kriskommunikation och 

informationsdelning. Eftersom stödet ska bidra med kvalificerade analyser och underlag bör 

funktionen besitta personal med expertkompetens. Beroende på störningens karaktär kan det 

variera, exempelvis bör det finnas medicinsk kompetens vid pandemi eller geotekniska 

kompetens vid ras och skred. Stödet aktiveras av värden till ISF inom respektive nivå, och 

ansvarar även för att det finns organisatoriska, personella och tekniska förutsättningar för att 
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bedriva arbete på ett effektivt sätt. Arbetet i stödfunktionen leds av en koordinator och 

bemannas i regel av personal från det egna interna ledningsstödet hos värden. Beroende på 

överenskommelser kan aktörer även bistå värden med tekniska, personella eller metodmässiga 

resurser. Det ska understrykas att förmågan om att vara stödresurs inte bör påverka eller 

minska den egna organisationens förmåga att utföra sitt huvuduppdrag (MSB 2017, ss. 18-

19).   

 

2.3 Det svenska krishanteringssystemet - Samverkan och principer 

Den svenska krisberedskapen bygger på att samhällets normala verksamhet förebygger och 

hanterar olyckor och andra störningar, där krisberedskapen är den förmåga som skapas i 

flertalet aktörers dagliga verksamhet. Det finns med andra ord ingen utpekad organisation 

eller aktör som ensamt ska hantera en kris, systemet vilar istället på en integrerad del av olika 

aktörers ordinarie verksamhet (MSB 2018, s. 23). Samverkan är idag en central del i de 

lagtexter som reglerar svensk krisberedskap genom exempelvis Lagen om skydd mot olyckor 

(LSO) (SFS 2003:778), Krisberedskapsförordningen (SFS 2015:1052) samt LEH (SFS 

2006:544). Enligt Uhr (2011, ss. 11, 16) finns det få begrepp som är så välanvänt inom den 

svenska krishanteringskontexten som samverkan. Begreppet anses vara ett grundvillkor i 

arbetet med samhällsskydd och beredskap. Svedin (2015, s. 101) lyfter fram begreppet som 

ett arbete tillsammans mot ett gemensamt mål eller för ett gemensamt syfte. Systemet för 

svensk krisberedskap regleras även utifrån tre grundprinciper som till sin natur inte är rättsliga 

men som däremot beskriver hur ansvar och funktioner ska fördelas vid händelser som kräver 

att krishanteringsfunktioner aktiveras (Bergling et al. 2016, s. 24). Ansvarsprincipen innebär 

att den som har ansvaret för en verksamhet under normala förhållanden också har 

motsvarande ansvar vid en samhällsstörning. Dessutom finns den utökade ansvarsprincipen 

vilket innebär att alla aktörer som berörs av en störning, direkt eller indirekt, och som kan 

bidra till att minska konsekvenserna har ett eget ansvar att agera även i osäkra situationer. 

Principen tydliggör även att aktörerna ska stödja och samverka med varandra. 

Närhetsprincipen innebär att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av de 

aktörer som är närmast berörda och ansvariga. Slutligen finns likhetsprincipen vilket 

förmedlar att aktörer inte ska göra några större förändringar i organisationen än vad en 

situation kräver, verksamheter ska därmed under en samhällsstörning fungera som vid 

normala förhållanden, så långt det är möjligt (MSB 2018, s. 26).    
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3. Kunskaps- och forskningsöversikt 
 

När det kommer till offentliga aktörers uppfattningar det geografiska områdesansvaret och 

tilliten mot kommunen är det till synes tomt utifrån renodlade forskningsartiklar, däremot 

finns det empiri att ta del av utifrån myndighetsrapporter och utvärderingar. För att förstå 

kontexten av det svenska krishanteringssystemet, problematiken kring det geografiska 

ansvarsområdet och samverkan följer härmed en redogörelse från myndighetsrapporter, 

utvärderingar och erfarenheter. Underlaget kommer från reella samhällsstörningar och 

samverkansövningar som belyser problembilden, kunskapsläget och vilka svårigheter som 

finns. Därefter redovisas tidigare forskning om samverkan vid kriser och belyser 

kunskapsläget. 

 

3.1 Skogsbranden Västmanland 2014 

I en analys av skogsbranden i Västmanland 2014 av Koelega och Cedergårdh (2015, s. 45) 

konstateras att det fanns flertalet uppfattningar om hur Länsstyrelsen Västmanland utövade 

sitt geografiska områdesansvar samt hur samordningen mellan berörda aktörer skulle fungera 

på den regionala nivån. Det saknades ett tydligt ansvar för den upprättade regionala 

samverkansstaben och länsstyrelsen uppfattades som frånvarande vid vissa tidpunkter i 

arbetet. Under samverkansmöten upplevdes de inledningsvis som kaotiskt eftersom det 

saknades en struktur för gemensam inriktning och samordning (Koelega och Cedergårdh 

2015, s. 47). Involverade aktörer uppfattade otydligheter kring hur länsstyrelsens geografiska 

områdesansvar förhöll sig till deras uppgifter samt hur de regionala och lokala geografiska 

områdesansvaren förhöll sig till varandra (MSB 2016, s. 29). Genom Länsstyrelsen 

Västmanlands bristande kunskap och förståelse för sitt uppdrag som geografiskt 

områdesansvarig innebar det att ansvaret inte fullt ut kunde tas (MSB 2016, s. 27).  

 

När det kom till kommunernas hantering av deras geografiska områdesansvar under bränderna 

hanterades det inom den upprättade regionala samverkansstaben, som beskrivs som en 

samverkansyta för de drabbade kommunerna när de gällde hanteringen av deras geografiska 

områdesansvar. Det var på länsstyrelsens begäran om att kommunerna skulle bidra med 

resurser till samverkansstaben, vilket medförde mindre resurser för kommunerna att hantera 

lokala krishanteringsåtgärder och att det inom ramen för sitt geografiska områdesansvar 

skapade svårigheter med att samordna åtgärder på lokal nivå (Koelega & Cedergårdh 2015, 

ss. 48-49). Efter skogsbranden i Västmanland har MSB uttryckt att länsstyrelserna behöver 
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harmonisera deras arbetsformer som ska underlätta och leda till en bättre samverkan mellan 

länsstyrelser och andra aktörer vid kriser. Harmoniseringsprocessen bör inkludera samarbete 

med kommuner då det lokala geografiska områdesansvaret måste beaktas i arbetet. Genom en 

starkare krishantering på den regionala nivån samt enklare arbetsmetoder för andra aktörer att 

samverka med den regionala nivån kommer den nationella krishanteringsförmågan på lokal, 

regional och nationell nivå stärkas (MSB 2016, s. 28).  

 

3.2 Skogsbränderna sommaren 2018  

Skogsbrandsutredningen (2019, ss. 247-248) utifrån bränderna sommaren 2018 slår fast att de 

operativa insatserna initialt hade en del brister i arbetet med bekämpningen av bränderna som 

härjade i Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län. Det fungerade dock bättre när fungerande 

strukturer hade etablerats. Flertalet kommuner har på senare år ingått i olika 

samverkansstrukturer med andra kommuner i syfte att stärka samverkansförmågorna vid en 

samhällsstörning. Utredningen konstaterar att kommuner som inte aktivt var involverade i 

liknande samverkansstrukturer hade ett betydligt större behov av hjälp utifrån, jämfört med 

kommuner som ingick i upprättade samverkansforum (Skogsbrandsutredningen 2019, s. 259). 

En av de drabbade kommunerna hade i efterhand gärna sett en bättre samordning av arbetet. 

Kommunen var i behov av att samla information kring lägesbilder från olika aktörer. 

Problemet var otydligheten om vem som var kontaktperson för respektive organisation. 

Samverkan blev därmed lidande och det kunde ha skötts på ett mer strukturerat sätt med en 

tydligare förståelse över vem som skulle samverka med vem (Skogsbrandsutredningen 2019, 

s. 120). Liknande problematik fanns på den nationella nivån där det vid tillfällen uppstod 

frågor kring mandat och ansvar utifrån MSB’s verksamhet som upprättat en tillfällig s.k. 

särskild organisation för hanteringen av skogsbränderna. Det fanns en otydlighet om vilka 

funktioner som den särskilda organisationen hade upprättat och vilka som skulle kontaktas vid 

olika frågor, samt vem som skulle samverka med vem (Skogsbrandsutredningen 2019, s. 

166).  

 

3.3 Samverkansövningar  

Samverkansövningen SAMÖ genomfördes under 2007 med representanter från alla tre 

samhällsnivåer där drygt 40 aktörer deltog. Syftet med övningen var att öka och utveckla 

samverkan, krisledning och stabsarbete (KBM 2007, ss. 3, 33). När det kom till det 

geografiska områdesansvaret blev det tydligt att länsstyrelsen hade svårigheter med att 

uppfylla deras egna krav. Aktörer upplevde deras roll och ansvar som otydlig och 
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länsstyrelsen uppfattades som passiv i sin samordningsroll (KBM 2007, s. 65). Länsstyrelsen 

var även osäker på hur deras regionala områdesansvar skulle förhålla sig till det nationella 

områdesansvaret som regeringen har. Utvärderingen drar slutsatsen att det finns ett behov av 

att klargöra vad de nationella områdesansvaret innebär (KBM 2007, s. 66).  

  

Samverkansövningen Katarina sjösattes under 2010 med syftet att öka och utveckla regionen 

Västernorrlands förmåga till samordning, samverkan och stabsarbete (Länsstyrelsen 

Västernorrland 2011, s. 7). Utvärderingen belyser lärdomar om att förädla funktionerna i 

stabsarbete, se över rollfördelning samt konkretisera och förtydliga vem som ska göra vad och 

när (Länsstyrelsen Västernorrland 2011, ss. 34, 39). Utvärderingen menar även att kommunen 

inte lyckades ta initiativ till att samordna krisinformationen mellan de aktörer som 

samverkande inom det geografiska området (Länsstyrelsen Västernorrland 2011, s. 45). Under 

2011 ägde samverkansövningen SAMÖ-KKÖ rum vilket var en kärnkraftsövning för att 

utveckla förmågan att hantera ett radioaktivt utsläpp på lokal, regional och central nivå (MSB 

2011, s. 3). I utvärderingen kan man återigen läsa att det fanns otydligheter kring stabsarbetet 

där det i vissa fall saknades tydlig uppmärkning av stabsfunktionerna, otydligheter med roller 

samt avsaknad av samordning och tydlig struktur (MSB 2011, ss. 39, 49, 57). Vidare 

upplevde några aktörer länsstyrelsens geografiska områdesansvar och samverkansansvar som 

“svårtolkat” och det uppstod oklarheter över ansvarsfrågor i det akuta skedet (MSB 2011, s. 

53). Övningen visar på brister i ansvarstillämpningen utifrån de geografiska områdesansvaret. 

Utredningen menar att det finns ett tydligt behov för ansvariga aktörer att tillsammans 

tydliggöra de förutsättningar som behöver finnas för en effektiv samverkan under en 

samhällsstörning (MSB 2011, s. 82).  

 

3.4 Sammanfattning samhällsstörningar och övningar 

Sammantaget kan man säga att det finns en svårighet med att utöva det geografiska 

områdesansvaret, dels utifrån ett kommunalt perspektiv men även utifrån länsstyrelsernas roll 

samt nationellt. Det finns även en problematik för hur samverkan mellan aktörer ska fungera i 

praktiken, vilken samhällsnivå samverkan ska ske på, samt vem som ska samverka med vem. 

Slutligen finns det ett behov av att klargöra vad det geografiska områdesansvaret handlar om 

hos alla offentliga aktörer inom det svenska krishanteringssystemet.  
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3.5 Tidigare forskning om samverkan och krishantering 

För att fånga den övergripande bilden om hur forskningsfältet om samverkan i relation till 

krishantering ser ut börjar vi med Danielsson et. al (2011, ss. 11-12) som har sammanställt 

vilka faktorer och slutsatser, både inom svensk forskning samt internationellt, som 

karaktäriserar en fungerande samverkan när räddningsinsatser organiseras. Före olyckan 

betonas vikten av gemensamma övningar, planering och planer, men samtidigt kännedom, 

relationer och kunskap kring varandras organisationer, vad de har för olika uppgifter och hur 

de är organiserade. Under insatsen kan problematik uppstå för en god samverkan vilket kan 

härledas till organisationers olika auktoritetsstrukturer, att organisationer är 

självbestämmande, skillnader i organisationskultur samt konflikter eller okunskap om andra 

aktörers roller och uppgifter som förekommer under en räddningsinsats. Vad gäller 

efterarbetet saknas det forskning om samverkan vid återhämtning. Avsnitten om tidigare 

forskning som kommer härefter kan man grovt dela in i olika teman som framkommit vid 

sökningar. Först kommer ett avsnitt om forskning med fokus på ansvar, mandat och roller. 

Därefter kommer ett avsnitt om övningar och samverkansforum. Avslutningsvis följer en 

redogörelse om hur samverkan har ett starkt samband med relationer och tillit. 

 

3.6 Forskning om samverkan och krishantering - Ansvar, mandat och roller 

Ansell, Boin och Keller (2010, ss. 195-196) menar att en kris kan sprida sig vertikalt, mellan 

olika nivåer inom samhället, samt horisontellt över exempelvis kommungränser, och det är då 

krishanteringen verkligen ställs på prov. Nutidens kriser är till stor del gränslösa i sin natur. 

Orkaner, skogsbränder eller terrorhot skapar större utmaningar för krishanteringen eftersom 

sannolikheten är stor att de sprider sig över stora geografiska ytor. Därmed inkluderas flertalet 

aktörer vilket oundvikligen kommer skapa en större utmaning för samverkan. För att generera 

rätt förutsättningar för samverkan när en kris sträcker sig bland stora geografiska ytor menar 

forskarna att det är viktig med förutbestämda strukturer för mandatfördelning samt att aktörer 

har kunskap om varandras mandat. Samverkan underlättas även om det finns formella 

strukturer för hur beslutsfattandet ska fungera mellan olika nivåer och geografiska områden. 

Det kommer skapa en bättre förståelse för involverade aktörer hur beslutsfattandet är 

organiserat vilket minskar risken för osäkerhet och förvirring bland de aktörer som har en roll 

i krishanteringen (Ansell et al. 2010, ss. 203-204). Comfort (2007, ss. 191-192) för ett 

liknande resonemang kring konceptet “common operating picture” vilket handlar om att 

aktörer som involveras i en kris måste förstå och dela information om vilka som är inblandade 

i arbetet samt vilka mandat och beslutsprocesser som gäller. Det kommer skapa en bättre 
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förståelse för varje enskild aktör hur förutsättningarna ser ut, vilka aktörer som berörs, vilka 

geografiska platser de befinner sig på och vilka möjliga kombinationer av samarbete och 

samverkan som kommer att fungera utifrån de rådande förutsättningarna. För att konceptet 

ska fungera i praktiken måste dock detta etableras i det vardagliga arbetet, innan krisen är ett 

faktum. 

 

Mandat och ansvar menar även Kallin (2007, s. 21) är viktigt för en fungerande samverkan. 

Genom att tydliggöra vilket mandat varje enskild aktör har och var gränserna för ansvar 

skiljer sig åt kommer goda förutsättningar för samverkan att skapas. Det handlar även om att 

rätt personal har rätt kompetens, att de har vetskap om vad varje enskild aktör har för mandat 

och ansvar samt vad som kan förväntas av varandra. Det är viktigt att vara medveten om 

skillnaderna mellan olika befattningskategorier och roller samt att aktivt arbeta för att ta vara 

på dessa i planerings- och beredskapsskedet (Curnin et al. 2015, s. 33; Enander & Hede 2004, 

s. 53). Myndigheter och organisationer måste även ha kunskap om de rådande legala 

utgångspunkterna inom respektive samhällsnivå (Comfort & Kapucu 2005, s. 324). Vid 

ansvarsutövandet av mandat är det dock oerhört viktigt att förhålla sig till de ramar som finns 

och inte tänja på de ansvar som en viss aktör besitter. Om en aktör tar sig friheten att ta beslut 

utanför dennes egna ramverk finns risken att förmågan till samverkan minskar eftersom de 

kan uppfattas som ett dominerande eller överkontrollerande beteende gentemot andra aktörer 

(McEntire 2002, s. 376). Sammanfattningsvis underlättas samverkan av tydliga strukturer för 

beslutsfattande. Genom en tydlighet i mandatfördelning ökar förståelsen hos aktörer om 

varandras ansvar. En förståelse om ansvarsområden bidrar även till en ökad insikt i 

rollfördelning, vilket skapar bättre förutsättning för samverkan mellan aktörer.  

 

3.7 Forskning om samverkan och krishantering - Övningar och samverkansforum 

Batho, Williams och Russell (1999, ss. 218, 229) har studerat krishanteringen utifrån 

bombningarna i Manchester Storbritannien, 1996. Alla aktörer som deltog i krishanteringen 

betonar vikten av fördelarna med att de tidigare övat praktisk krishantering tillsammans, och 

att det några år tidigare ägt rum en stor nationell krisövning vilket skapade bättre 

förutsättningar för aktörerna att förstå varandras roller samt hur man strategiskt skulle gå till 

väga för att hantera krisen. Liknande resultat har visat sig efter terroristattacken 11 september 

i New York 2001 mot World Trade Centre där Kendra och Wachtendorf (2003, s. 48) menar 

att den effektiva krishanteringen vilade mycket på tidigare övningar som gett de inblandade 

aktörerna viktig erfarenhet och kunskap om varandra, vilket underlättade samverkan under 
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krissituationen. Ödlund (2007, s. 55; 2010, s. 105), McEntire (2002, s. 376) och Kapucu 

(2008a, s. 320) drar samma slutsatser. Vikten av att öva tillsammans och att etablerade 

samverkansforum finns i det vardagliga bidrar till att aktörer förstår varandra bättre vilket 

visat sig underlättar samverkan under en kris. Däremot bör organisationer inte ha en övertro 

på att krishanteringsövningar är lösningen på all problematik. McConnell och Drennan (2006, 

s. 67) förmedlar att en kris i hög grad är oförutsägbar och aldrig sig lik för vad man övat på 

tidigare. Därmed är det svårt att förbereda sig eftersom man i praktiken inte kan veta exakt 

vad det är man ska förbereda sig på. Den problematiken kan skapa en övertro hos 

organisationer om att de är bättre rustade för en kris än vad de egentligen är, eftersom 

övningar inte alltid speglar verkligheten. Robert och Lajtha (2002, s. 189) menar även att 

krishanteringsövningar inte sällan är ineffektiva i sin natur eftersom organisationer ser det 

som en tröttsam rutin, likt en vanlig brandövning, vilket minskar övningens legitimitet. 

Övningar har potential att bidra med förbättringar, men organisationer tar sällan med sig 

förbättringsåtgärder utan har ofta attityden om att ”vi har i alla fall övat”, och går vidare till de 

vardagliga rutinerna. För att organisationer ska bygga upp en robust verksamhet krävs en 

insikt i allvaret med kriser, stor engagemang i planeringsprocesser och övningar, samt 

uppmärksamma och lära sig av de svagheter som finns (Drennan & McConnell 2006, s. 67). 

Summerat underlättas samverkan om aktörer har förståelse för varandras organisationer där 

gemensamma övningar och samverkansforum är en bidragande faktor. Övningar har dock 

sina baksidor, det är viktigt att uppmärksamma svagheter och dra lärdom av dem.  

 

3.8 Forskning om samverkan och krishantering - Relationer och tillit 

Palm och Ramsell (2007, s. 179) menar att förmågan att samverkan ökar om aktörer känner 

varandra sedan tidigare samt om det finns en hög grad av personkemi dem emellan. Det har 

visat sig underlätta en spontanare och bekvämare samverkan. Enligt Kapucu (2008b, ss. 255-

256) bygger en stark och effektiv samverkan under en krissituation mycket på personliga band 

mellan människor som utvecklats under tid. Relationer mellan människor är vitalt för att 

samverkan ska fungera på ett effektivt sätt men starka relationer bygger till stor del av att 

parterna litar på varandra och känner tillit mot den andre. Tillit är en viktig faktor för 

samverkan mellan organisationer (Stephenson JR 2005, s. 348; Ödlund 2010, s. 103) och 

Mohammadfam et al (2015, s. 336) menar att det byggs upp mellan organisationer genom 

sociala nätverk som binder ihop dem, vilket ger starkare relationer dem emellan där just 

tilliten främjas genom de sociala banden. Enligt McMaster och Baber (2011, s. 45) är det 

viktigt för aktörer att ha en gemensam förståelse för varandra eftersom det bygger upp tillit 
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dem emellan. Om aktörer inte känner sig bekväma med varandra finns det en benägenhet att 

bygga upp en misstro mot den andre, vilket leder till en minskad förmåga att samverka. Uhr 

(2009, s. 78) menar att tillit har visat sig förbättra effektiviteten när det kommer till 

kommunikation organisationer emellan och dessutom förbättra handlingskraften hos dem. Just 

tillit mellan människor anses dessutom vara en bidragande faktor till att skapa incitament på 

individnivå till att interagera och därmed bidra till en ökad aktivitet och samverkan med 

andra. Avsaknaden av incitament är problematiskt för samverkan enligt Berlin och Carlström 

(2011, s. 167). Att samverka kan associeras med risken för att göra bort sig, att avslöja brister 

och okunskap vilket bidrar till att aktörerna blir bekväm med enklare former av samverkan. 

Det saknas därmed motivation för att praktiskt utföra samverkan eftersom de anses äventyra 

möjligheten till att få beröm och legitimitet (Berlin & Carlström 2011, s. 167). Summerat ökar 

förmågan att samverka om aktörer utvecklar starka relationer. Det i sig bygger upp en tillit 

som gör att aktörer litar på varandra, vilket ger ökad aktivitet för samverkan.  

 

3.9 Sammanfattning tidigare forskning 

Forskningsöversikten följer en tydlig röd tråd som förmedlar att samverkan har ett starkt 

samband med förståelse, kunskap, relationer och tillit. Aktörer måste förstå varandras 

organisationer där kunskapen främjas i gemensamma kontexter, med fördel genom övningar 

och samverkansforum. Slutligen krävs starka relationer aktörerna emellan för att skapa 

förutsättning för en god samverkan där tillit är en stark nyckelkomponent. 
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4. Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket är tvådelat. I första hand bygger ramverket på den röda tråd som 

forskningsöversikten gav om att en god samverkan har ett starkt samband med i vilken 

utsträckning aktörer känner tillit till varandra. Genom att aktörer bygger upp relationer och 

utvecklar starka band mellan dem kommer tillit växa sig stark. Samverkan har därmed en 

stabilare grund att stå på när den väl ska praktiseras. Med den utgångspunkten kommer teori 

om tillit appliceras med syftet att analysera hur aktörernas tillit ser ut gentemot kommunen 

och deras ansvar att samordna hanteringen av en samhällsstörning. Ramverket består av 

Coleman, Magee och Shields (2012) samt Newell och Swan (2000) som presenteras nedanför. 

Den andra delen av ramverket har som syfte att analysera aktörernas syn på utgångspunkterna 

om inriktnings- och samordningsfunktionen (ISF) samt stödfunktionen (ISF-stöd). Med hjälp 

av Lundquist (1992) kommer teori om implementering söka svar på om aktörerna förstår 

utgångspunkterna, om de kan implementera dem samt om det finns en vilja till det. I 

kommande kapitel om metod, under avsnittet analys av empiri, kommer en djupare och 

konkret redogörelse om hur teorierna hjälpt mig att söka de svar som studien efterfrågar.  

 

4.1 Tillitsteori  

Coleman et al (2012, ss. 335-336) har studerat hur organisationer kan förbättra samarbeten 

och samverka under effektivare former. En bidragande faktor var tillit mellan dem samt att de 

arbetade nära varandra under en längre period vilket la grunden för starka relationer dem 

emellan. Det skapade ett fundament för en hållbar och pålitlig samverkan i framtid. Just 

tilliten, relationer och samverkan växte fram genom ett antal viktiga faktorer: Goda relationer 

mellan organisationerna ansågs vara av stor vikt. Det handlade mycket om personliga möten 

där organisationerna kunde mötas ansikte mot ansikte, det skapade en bättre förutsättning för 

samverkan eftersom personkemin gagnades av fysiska möten. Just fysiska möten ansågs 

överväga möten över exempelvis telefon, åtminstone till en början innan fasta relationer 

etablerats och tillit mellan organisationerna växt fram. Tilliten växte sig stark genom att alla 

parter försökte utforska och förstå varandras perspektiv, problem och utmaningar. Det 

skapade en gemensam kontext vilket underlättade arbetet med att nå fram till gemensamma 

mål och överenskommelser. Det ansågs viktigt att etablerade och gemensamma riktlinjer 

fanns, det tillhandahöll och skapade byggstenar för att upprätta tillit och skapade effektivare 

arbetsprocesser. Det var även betydande att visa respekt för de avtal som slutits mellan 

organisationerna.  
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Newell och Swan (2000, ss. 1292, 1295) menar att tillit leder till, men samtidigt är en 

förutsättning, för en ökad aktivitet av samarbete och samverkan mellan individer, grupper 

eller organisationer. Tillit anses vara ett resultat och ett karaktärsdrag av ett växande 

förhållande eller relationer mellan olika parter. Newell och Swan har samlat ihop olika synsätt 

och föreställningar kring tillit och sammansatt det i tre olika grupperingar. Companion trust 

(tillit genom kamratskap, i fortsättningen används den engelska benämningen) hänvisar till ett 

förtroende och tillit som baseras på god vädjan och personliga vänskapsband. Tilliten vilar på 

en moralisk grund utifrån att människor kommer uppträda på ett sätt som inte skadar de andra 

medlemmarna inom ett nätverk eller andra sociala grupperingar. Parterna förväntar sig att alla 

är öppna och ärliga mot varandra. Tilliten kommer växa sig stark genom en process som 

kommer utvecklas under tid medan människorna lär känna varandra personligen, eller 

eventuellt blir nära vänner, genom ett kontinuerligt, ömsesidigt och mänskligt utbyte av 

relationer. Denna form av tillit bör få processas långsamt och resilient. Den har en stark 

emotionell komponent vilken är viktig att underhålla genom de sociala nätverken som 

etablerats. Däremot om processen stöter på hinder, om någon part inte möter den andras 

förväntningar, kommer tilliten och förtroendet oundvikligen att ta skada eller splittras. 

 

Competence trust (tillit genom kompetens) är baserat på uppfattningen om den andres 

kompetens och om den kan utföra de uppgifter som en situation kräver. Denna form av tillit 

kommer vara viktig vid situationer där fler än en part ensamt inte klarar av att hantera en 

händelse. Utvecklingen av denna form av tillit vilar således på att ena parten kan lita på den 

andres kompetens. Competence trust behöver inte enbart utvecklas genom mänskliga utbyten 

utan kan även ta sin form av kontextuella signaler som en organisations rykte eller olika 

yrkesprofessionella grupptillhörigheter. Därmed kan denna form av tillit utvecklas i en 

snabbare process men å andra sidan är risken stor att den formar sig mer sårbar eftersom 

personen i fråga snabbt måste visa på rätt kompetens som förväntas. Om parten inte kan leva 

upp till de rätta förväntningarna riskerar tilliten att snabbt brytas ned. Commitment trust (tillit 

genom överenskommelser) baseras på faktiska avtal och överenskommelser mellan parter. 

Här utvecklas tilliten på en institutionell nivå där varje part förväntas få ett ömsesidigt värde 

och utbyte. De faktiska avtalen finns till för att främja denna form av tillit vilket även 

underlättar samverkan mellan parterna. En gemensam överenskommelse symboliserar en 

förpliktelse att göra rätt och kommer således ge involverade parter en tillit mot den andre 

eftersom de finns nedskrivet hur de gemensamt ska arbeta (Newell & Swan 2000, s. 1296).  



  

17 
 

Sammanfattningsvis menar Coleman et al. (2012) att tillit ökar förmågan till samverkan. 

Tilliten växer sig stark genom goda relationer, personkemi och en gemensam förståelse för 

varandra. Vidare delar Newell och Swan (2000) upp tre aspekter för tillit: Companion trust -

tillit genom mänskliga relationer, competence trust – tillit genom kompetens, commitment 

trust – tillit genom överenskommelser. 

 

4.2 Implementeringsteori  

För implementeringsteori används utvalda delar och resonemang utifrån Lundquist (1992) där 

begreppet implementeringsstyrning belyser hur lagar, förordningar och andra regelverk 

beslutas om i den högsta kedjan i samhället, för att sedermera blir en form av styrning om hur 

olika aktörer i samhället ska förhålla sig till dem, och i praktiken implementera besluten. 

Aktörer måste med andra ord dels tolka ett antal mer eller mindre utformade instruktioner, för 

att sedan applicera dem i en verklighet som kan skifta beroende på situation och kontext 

(Lundquist 1992, ss. 71-72). Om styrningen lyckas eller inte avgörs därmed på aktörsnivån 

där tre egenskaper anses viktiga för att tillämparen, alltså aktören, ska lyckas med 

implementeringen. För det första måste aktören förstå innebörden av det beslut som tagits. 

Det krävs en förståelse för vad beslutsfattaren menar och vad som egentligen önskas av den 

som ska implementera beslutet. Det ska med andra ord vara entydigt och beslutet ska inte 

kunna missförstås, det är centralt att tillämparen har greppat syftet med förändringen för att 

genomförandet ska ske friktionsfritt. Därefter handlar det om huruvida aktören kan verkställa 

styrningen. Det måste finnas en förmåga hos tillämparen att kunna implementera beslutet där 

det krävs inflytande, kunskap och handlingsförmåga att verkställa. Det handlar alltså om att 

det måste finnas tillräckliga resurser i form av exempelvis personal, kapital och tid för att 

implementeringen ska lyckas. Slutligen krävs det en vilja från aktörernas sida om att 

verkställa styrningen, vilket kan te sig som en självklarhet i frågan om att implementera ett 

beslut. Det kan finnas åtskilliga argument eller skäl till att tillämparen inte finner styrningen 

önskvärd och därmed inte verkställer den (Lundquist 1992, ss. 75-76). Förmågan till 

implementering vilar sammanfattningsvis på förståelsen av det som ska implementeras, 

därefter krävs det att tillämparen kan implementera utifrån resurser. Slutligen krävs en vilja.  
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5. Metod 
 

5.1 Studiens design 

Det här är en fallstudie utifrån offentliga aktörers olika perspektiv och upplevelser om det 

kommunala geografiska områdesansvaret. Studien utgår från gemensam kontexten i en 

kommun i norra Sverige (Lewis & Nicholls 2014, s. 66). Studien är kvalitativ grundat på 

resonemanget om att försöka förstå informanternas synvinkel, och samtidigt utveckla och 

skapa mening utifrån deras erfarenheter (Kvale & Brinkmann 2014, s. 15). För att förstå 

informanterna utifrån deras egna perspektiv tog jag inspiration från Kvale och Brinkmann 

(2014, ss. 44-45) om halvstrukturerad livsvärldsintervju. Det är en form av intervju som 

varken är ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Intervjun ska istället ledas 

som ett professionellt samtal med syftet om att söka och erhålla informanternas beskrivningar 

och tolkning om ett givet ämne. I relation till studiens syfte är informanternas inställningar 

och upplevelser centrala varför jag ansåg att halvstrukturerade intervjuer passade in väl.  

 

5.2 Urval 

Under våren 2019 har jag varit ute på praktik hos räddningstjänsten, mer specifikt på den 

förebyggande avdelningen som arbetar med kommunal krisberedskap. I kombination med 

praktiken har jag utfört den här studien. Hur urvalsprocessen skulle gå till och vilka aktörer 

som var intressanta var något jag funderade på i ett tidigt skede av arbetet. Eftersom jag var 

involverad i organisationen fanns det goda möjligheter till att få kontaktvägar till intressanta 

informanter. Ur den aspekten har jag dragit fördel av praktiken eftersom jag kommit i kontakt 

med personer som i vanliga fall kanske inte ställt upp på en intervju. Utifrån etiska 

överväganden och erhållande av konfidentialitet för informanterna väljer jag inte att nämna 

vilken kontext eller kommun studien är utförd i. Etiken behandlas djupare i senare avsnitt. 

 

Det finns empiriska belägg för att offentliga aktörer tidigare haft en bristfällig uppfattning om 

vad det geografiska områdesansvaret innebär i praktiken (Koelega & Cedergårdh 2015, s. 64; 

KBM 2007, s. 65; MSB 2011, s. 53). Det framkommer dock inte konkret vilka aktörer det 

handlar om. Det är rimligt att utgå från att det är offentliga aktörer som i sammanhanget är 

kopplat till det svenska krishanteringssystemet. Med det i åtanke valde jag, utifrån ett 

strategiskt urvalsperspektiv, att fokusera på räddningstjänst, polis och regionsrepresentanter. 

Det var viktigt att fokusera på ledningsfunktioner på strategisk nivå, som på ett eller annat sätt 

kommer arbeta strategiskt och i stab vid en störning. De borde ha insikt i det strategiska 
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arbetet vid en samhällsstörning, samt hur kommunens ansvar ser ut vid en större händelse. 

Strategisk kompetens var även viktig att fånga upp eftersom det är funktioner likt det som 

kommer inkluderas i en inriktnings- och samordningsfunktion, ISF, samt tillhandahålla 

resurser för stödfunktionen, ISF-stöd. Eftersom det saknas djupare forskning om hur 

offentliga aktörer i Sverige tolkar kommunens geografiska områdesansvar är urvalet i sig 

även explorativt eftersom jag söker att förbättra kunskapsnivån om det. Urvalet skall ses som 

ett första steg om att undersöka ett relativt outforskat område med syftet att upptäcka nya 

idéer och mönster (Denscombe 2018, s. 58) 

 

För att komma i kontakt med eventuella informanter tog jag hjälp av min handledare på 

praktiken för att lista upp personer att intervjua från respektive organisation. Vi identifierade 

ett flertal relevanta personer tillsammans, därefter skickade jag ut ett mejl med en förfrågan 

om att delta i studien. Totalt fick nio stycken en förfrågan om att delta, varav sju stycken 

visade intresse, vilket anses vara ett rimligt antal av informanter (Trost 2010, ss. 143-144). 

Det kom att bli två stycken från räddningstjänsten, två stycken från polisen samt tre stycken 

från regionen. Alla informanter hade en befattning på den strategiska nivån och kommer vid 

en störning arbeta med strategiska frågor och mest troligt inkluderas i en stabsfunktion, internt 

eller externt, beroende på händelsens karaktär. Den här studien söker inte efter ett 

representativt urval, d.v.s. ett resultat som försöker matcha eller generalisera ett visst mönster 

för varje enskild aktör. Antalet informanter är få, vilket inte gör det möjligt att ta resultaten 

och förmedla en tes om att de är representativa för aktörerna i sin helhet. Det handlar istället 

om ett mindre urval med syftet att ge mig möjligheten att generera nya insikter och kunskap 

om ämnet genom ett antal intervjuer (Denscombe 2018, s. 58). 

 

5.3 Intervjuer  

För att utföra intervjuerna på ett strukturerat sätt skapades en intervjuguide (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 45) (se bilaga 1). Guiden delades upp i tre teman för att vävas ihop med 

studiens tre syften. Utifrån varje enskilt tema formulerades öppna frågor med syftet att skapa 

ett öppet samtal där informanterna fick utrymme att beskriva och resonera så fritt som möjligt. 

För att uppnå studiens syften kom intervjuguiden att dels byggas upp med hjälp av det 

teoretiska ramverket, men samtidigt fanns den tidigare forskningen med i utgångspunkterna 

för flertalet frågor. Tema ett kom att bli tolkning om kommunens geografiska områdesansvar 

med frågor som försökte fånga informanternas uppfattning och förståelse för kommunens 

geografiska områdesansvar. Frågorna byggdes upp till stor del med hjälp av den tidigare 
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forskningen om att samverkan har ett samband med hur pass väl aktörer förstår varandras 

organisationer, ansvar och mandat, men även utifrån teorin om tillit. Tema två benämndes 

tilliten till kommunen med syftet om att försöka få fram olika former av tillit mot kommunen, 

och byggdes upp med hjälp av det teoretiska ramverk studien utgår ifrån gällande tillit. 

Slutligen handlade tema tre om synen på aktörsgemensam ISF/ ISF-stöd med syfte om att få 

fram informanternas uppfattning om utgångspunkterna för vardera funktion. Temat byggdes 

upp med hjälp av strukturen utifrån implementeringsteorin från teorikapitlet.  

 

För att sätta mig in i intervjukontexten ordentligt valde jag att köra en testintervju innan jag 

begav mig ut på fältet. Tillsammans med en medarbetare från avdelningen på praktiken 

testkörde jag min intervjuguide med syftet att få en föreställning om hur frågorna skulle 

ställas samt om det fanns några problematiska hinder (Trost 2010, s. 78). Testintervjun gick 

bra och jag fick positiv feedback från testinformanten vilket gav mig en god självkänsla att 

framföra resterande intervjuer. Testintervjun gav mig även en medvetenhet om att jag var 

införstådd i de ämnen som min studie ska undersöka. Genom att jag byggt upp min 

intervjuguide utefter det teoretiska ramverket samt tidigare forskning gav det mig en god 

förståelse om kontextens innebörd. Vid varje intervjutillfälle fick informanterna frågan om de 

läst och förstått innebörden av informationsbrevet (se bilaga 2) innan intervjun började, 

samtliga accepterade innehållet. Alla samtal varade mellan 45-60 minuter och spelades in 

genom “röstmemo” på en Iphone. Inspelningarna kom därefter till användning när det var 

dags att transkribera mitt material. Fem intervjuer tog medvetet plats hos informanternas 

arbetsplatser för att ge dem en trygg miljö. Vid varje tillfälle ägde intervjuerna rum i enskilda 

lokaler utan några störningsmoment som kunde påverka intervjuerna. Vid två tillfällen hade 

jag och respektive informant en stor geografisk yta mellan oss, därmed bestämdes intervju via 

telefon. Ett önskemål från min sida var att få en visuell kontakt med informanterna för den 

personliga interaktionens skull, därav användes programmet Facetime (Denscombe 2016, s. 

282). Eftersom mina intervjuer sökte svar på bestämda sakförhållanden snarare än att finna 

kontextuella nyanser och andra attribut ansåg jag att telefonintervjuerna inte var till någon 

nackdel (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s. 46).  

 

5.4 Analys av empiri 

Den insamlade empirin utifrån intervjuerna transkriberades ordagrant vilket i sin tur gav ett 

gediget material. Enligt Rennstam och Wästerfors (2015, ss. 20-21) finns tre konkreta steg att 

följa när det är dags för analys av materialet. Till en början bör man sortera sitt material. 
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Eftersom intervjuerna utgick från intervjuguiden blev mina transkriberingar överskådliga och 

tydligt strukturerade. Därefter var det dags att reducera mitt material eftersom kvalitativa 

intervjuer inte sällan frambringar en stor mängd data, vilket även var fallet för mig. Vid 

reduceringen strävade jag med att bevara de material som ansågs vara relevant i relation till 

studien teori, syfte och frågeställningar. Därefter läste jag noggrant igenom varje enskild 

transkribering och började koda materialet. Enskilda rader eller mindre stycken gavs en egen 

kod som försökte fånga upp den konkreta innebörden. Sedan tog jag hjälp av färgpennor för 

att färgmarkera alla koder för att på ett tydligt sätt försöka placera in koderna under respektive 

tema som intervjuguiden följde. Vartefter jag kodat transkriberingarna finjusterade jag 

benämningarna på mina tre teman för att det skulle matcha materialet tydligare. De kom att 

bli: Tema 1: Bristfällig kunskap om kommunens geografiska områdesansvar, tema 2: 

Tillitsaspekter mot kommunen samt tema 3: Aktörernas förmåga att implementera inriktnings- 

och samordningsfunktionen (ISF) och stödfunktionen (ISF-stöd). Under varje tema finns även 

underteman för att ge en tydlig bild över materialet. 

 

Genom processen som beskrivs ovan fick jag tillslut ett hanterbart material och kunde därmed 

argumentera utifrån det. Det är inte enbart tidigare forskning och teorier som ska bidra till 

studien, utan studien ska även försöka bidra till litteraturen. Det handlar om att formulera 

mina iakttagelser och fynd i materialet med hjälp av teoretiska begrepp (Rennstam & 

Wästerfors 2015, ss. 31-32). Det gör jag under kapitlet resultat och analys där informanternas 

uttalanden presenteras i en övergripande form, men samtidigt med hjälp av direkta citat 

utifrån materialet. Utsagorna tolkas och analyseras därefter med hjälp av det teoretiska 

ramverket samt den tidigare forskningen vilket belyser mina fynd och iakttagelser.  

 

Studiens första syfte, om det geografiska områdesansvaret visade sig vara svårt att enbart 

analysera med hjälp av teori om tillit. Däremot gav forskning om samverkan mig viktiga 

verktyg för att nyansera aktörernas förståelse om ämnet. Det kom att handla mycket om vad 

forskningen förmedlar om förståelse, kunskap och relationsbyggande organisationer emellan. 

Studiens andra syfte kunde däremot till stor del analyseras med hjälp av ramverket för 

tillitsteori vilket gav mig det verktyg som behövdes för att söka svar på vilka typer av tillit 

aktörerna hade gentemot kommunen. Det handlade dels om att söka svar på hur aktörerna 

hade en companion trust mot kommunen, alltså hur relationen såg ut. Därefter sökte jag svar 

om commitment trust, tillit som främjas genom faktiska överenskommelser. Den aspekten av 

tillit visade sig vara svår att studera då flertalet informanter hade bristfällig insikt om ämnet. 



  

22 
 

Det handlade även om att söka efter competence trust vilket härleds till aktörernas tillit mot 

kommunens kompetens. I tabell 1 finns ett exempel som illustrerar hur jag med hjälp av 

koden tillit fann en indikator om competence trust mot kommunen och deras 

samordningsansvar. Till sist kom tredje syftet att analyseras med hjälp av 

implementeringsteori. Anledningen till det är att utgångspunkterna om ISF och ISF-stöd är en 

typ av styrning som aktörerna behöver förhålla sig till, och samtidigt implementera i 

verkligheten. Tabell 1 visar ett annat exempel hur jag fann, med hjälp av koden vilja, en 

indikator som visade på informantens vilja att bidra med resurser till ISF-stöd.  

 

Kod Citat Tema 

Tillit 

 

Det är klart att det dem som ska ha 

samordningsansvaret och det tycker jag oftast dem 

sköter bra 

Tema 2: Tillitsaspekter mot 

kommunen 

Vilja Det är ju jätteviktigt att samverka så då måste vi se 

till att vi kan göra det [...] visst kan det vara lite 

problem med att avvara resurser men vi kommer 

göra det ändå 

Tema 3: Aktörernas förmåga att 

implementera inriktnings- och 

samordningsfunktionen (ISF) och 

stödfunktionen (ISF-stöd) 

Tabell 1. Exempel på kodning 

 

Eftersom urvalet är litet är det svårt att uttala sig om ett representativt resultat och det går inte 

att ta aktörernas utsagor och säga att det är representativa perspektiv för aktörernas 

organisationer i sin helhet. Däremot kan jag konstatera att deras erfarenheter om t.ex. tillit blir 

representativ i relation till teorin. En utförligare diskussion om det följer i kapitel 7, under 

avsnittet metodreflektion. Den tidigare forskningen och teorierna har hjälpt mig att identifiera 

mönster och observationer i mitt material, samtidigt som mina observationer hjälpt mig att 

modifiera och specificera de generella teorierna. Därmed har jag analyserat genom en 

växelverkan mellan induktion och deduktion vilket då kallas abduktion (Svensson 2015, s. 

219).  

 

5.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är viktiga begrepp vilket anses vara kriterier framför allt för 

kvantitativ forskning som ska försöka fånga utförandets kvalité. Det finns en diskussion i 

forskarvärlden över hur pass applicerbara och relevanta begreppen är när det kommer till 

kvalitativ forskning. För att bedöma min studies kvalitet kan trovärdighet och tillförlitlighet 

användas, vilket av forskare anses vara bättre lämpad för bedömning av kvalitativa studier 
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(Bryman 2016, s. 465). För att du som läsare ska förlita dig på mina ställningstaganden och 

påståenden har jag försökt att vara så pass transparent som möjligt. Det har jag gjort genom 

att beskriva hela forskningsprocessen där jag hoppas att mina överväganden varit tydliga. 

Genomskinligheten kommer till uttryck genom att jag öppet förmedlat hur jag tagit fördel av 

min tid hos räddningstjänsten, där jag nyttjat kontexten för att fånga ett urval av informanter 

som jag ansåg kunde bidra till min studie. Vidare anser jag att empirin och resultaten visar på 

en genomskinlighet då jag frekvent styrker mina iakttagelser genom citat direkt utifrån 

informanternas utsagor. Detta skapar belägg för mina slutsatser och observationer. Det ger 

även en transparens om hur jag valt att “lägga mitt pussel” och analyserat mitt material 

(Svensson & Ahrne 2015, s. 25). Jag är medveten om att resultaten i studien är svåra att 

generalisera till en större population av de aktörer jag studerat. Som jag beskrivit tidigare är 

mitt urval inte ute efter en representativ skildring utan det handlar om ett litet urval med syfte 

att generera nya insikter (Bryman 2016, ss. 467-468; Denscombe 2018, s. 58). Således kan 

man konstatera att aktörernas uppfattningar och tolkningar endast är representativa inom den 

kontext jag valt att undersöka, de är inte representativa för aktörerna i ett större sammanhang. 

Jag är även öppen med att urvalet inte blev som planerat, då tanken var att intervjua tre 

representanter från vardera aktör. Under omständigheterna fick jag tag i sju stycken, varav det 

blev tre informanter från regionen. Därmed finns en lätt obalans bland antalet informanter 

men jag hoppas inte att det påverkar studiens resultat. Jag har varit extra noga med att låta alla 

informanter komma till tals genom citaten i resultat och analyskapitlet.  

 

5.6 Etiska överväganden 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014, ss. 107-109) genomsyras intervjuforskning av moraliska 

och etiska överväganden. Till en början skickade jag ut ett informationsbrev (se bilaga 2) via 

mejl till mina informanter i god tid innan intervjuerna ägde rum. I informationsbrevet fanns 

det nödvändig information om studiens ämne och syfte. Brevet beskrev att inga 

personuppgifter samlas in och att all information, inkluderat de empiriska data, kommer 

behandlas konfidentiellt då endast jag kommer ha tillgång till det. Dessutom nämndes det att 

intervjuerna spelas in, transkriberas för att sedan raderas när studien är färdig. Slutligen 

deklarerades att deltagandet i studien sker på frivillig basis och att man har rätten att dra sig ur 

studien när som helst. Således har jag beaktat den etiska aspekten om informerat samtycke 

(Kvale & Brinkmann 2014, ss. 107-109). Handlingen symboliserar och bekräftar att 

deltagarna har informerats och är införstådd om studiens natur (Denscombe 2016, s. 441). 

Konfidentialitet är även en viktigt etisk aspekt vilket syftar till den empiri som produceras 
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efter utförda intervjuer och att privat data som kan identifiera intervjupersonerna inte kommer 

att avslöjas (Kvale & Brinkmann 2014, s. 109). Aspekten har beaktats genom att inte 

benämna informanterna vid namn utan endast vid aktör, således kommer det inte gå att spåra 

vem som sagt vad under intervjuerna. Den informationen fanns även tillgänglig för 

informanterna i informationsbrevet. Dessutom nämner jag inte i studien vilken kontext eller 

kommun jag fokuserat på vilket enligt mig ger en trovärdig konfidentialitet. Det fanns ingen 

relevans i att framföra informanternas identitet i studien varför jag anser att avgränsa mig till 

deras aktörsbenämning är gott nog för att erhålla konfidentialiteten.  

 

Som forskare ska man dessutom beakta vilka konsekvenser en kvalitativ studie kan medföra. 

Det handlar om att vara medveten om de eventuella skador informanterna kan lida. Deras 

medverkan i studien, kopplat till den vetenskapliga fördel deras deltagande kan innebära, ska 

vägas mot varandra, och för informanternas bästa ska alltid fördelarna överväga nackdelarna. 

Därtill ska man även beakta och respektera informanternas utsagor i intervjuerna och föra en 

godhjärtad diskussion om någon skulle förtälja något känsligt som personen sedan ångrar i 

efterhand (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 110-111). Konsekvenser likt det togs i beaktande 

genom informationsbrevet, deras rätt till konfidentialitet samt rätten att dra sig ur studien om 

de så önskade. Det gjorde mig trygg i att jag i möjligaste mån försökt skydda dem mot de 

eventuella skador som kunnat erhållas. Slutligen ska min roll som forskare söka att eftersträva 

en hög vetenskaplig kvalité på den empiri och kunskap som produceras, samt att resultaten 

ska vara representativa och korrekta utifrån forskningsområdet, vilket jag eftersträvat (Kvale 

& Brinkmann 2014, s. 111). Den empiri som redovisas i studien har endast tagits fram i 

relation till syftet, dessutom har jag tidigare skrivit en studie utifrån kvalitativa riktlinjer vilket 

gett mig en erfarenhet och kunskap om hur processen ska bedrivas.  
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6. Resultat och analys 
 

Nedanför presenteras studiens resultat. Empirin nyanseras och tolkas utifrån tidigare 

forskning och det teoretiska ramverket. Kapitlet är uppdelat i tre teman som följer studiens tre 

frågeställningar för att skapa en tydlig struktur. Syftet var uppdelat i tre delar: För det första 

att bidra till ökad förståelse för hur offentliga aktörer tolkar och uppfattar det kommunala 

geografiska områdesansvaret. För det andra att undersöka aktörernas tillit till kommunen, 

särskilt i relation till hur aktörerna ser på kommunens ansvar att samordna hanteringen av en 

samhällsstörning på lokal nivå. För det tredje att utforska aktörernas inställning till 

implementeringen av de aktörsgemensamma samverkansformerna inriktnings- och 

samordningsfunktion (ISF) och stödfunktionen (ISF-stöd). Frågeställningarna var följande: 

 

 Hur tolkar och uppfattar aktörerna kommunens geografiska områdesansvar och hur 
kan dessa tolkningar analyseras och förstås utifrån tidigare forskning om samverkan? 

 

 Vilka typer av tillit har aktörerna generellt till kommunen och specifikt i relation till 

kommunens ansvar för att samordna hanteringen av en samhällsstörning på lokal nivå? 

 

 Hur kan aktörernas uppfattningar om implementeringen av inriktnings- och 
samordningsfunktionen (ISF) samt stödfunktionen (ISF-stöd) analyseras med hjälp av 

implementeringsteori? 

 

6.1 Tema 1: Bristfällig kunskap om kommunens geografiska områdesansvar 

Tema 1 fokuserar på det lokala geografiska områdesansvaret vilket handlar om att 

kommunerna ansvarar för att aktörer samverkar i planerings- och förberedelsearbeten. 

Kommunerna ska verka för att samordna relevanta krishanteringsåtgärder som vidtas av olika 

aktörer som är involverade under en samhällsstörning. Dessutom ska kommunerna samordna 

informationen till allmänheten under en störning (SFS 2006:554). 

6.1.1 Kunskapsluckor i aktörernas förståelse om det geografiska områdesansvaret 

Frågan om förståelsen för kommunens geografiska områdesansvar var något aktörerna fick 

besvara. Några informanter ansåg själva att förståelsen var tillräcklig, andra inte. Flertalet 

kunde utveckla ansvaret och var, på ett generellt plan, införstådda i att kommunen har ett 

ansvar för sin geografiska yta, och därmed ansvarar för det som sker inom de ramarna. Det 

fanns även en förståelse hos vissa att ansvaret innebär att kommunen behöver arbeta i 

förebyggande syften i form av övningar, utbildningar och samverkansmöten. Mönstret i 

svaren var att begreppet är känt för dem, däremot var det svårt att specificera exakt vad hela 

ansvaret handlar om.  
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Jag inbillar mig att jag har hyfsad koll [...] jag har väl koll på att de ska sköta samverkan inom området 

och inte bara se till kommunens verksamhetsområden [...]. (Räddningstjänsten 1) 

 

Ja hyfsat tycker jag [...] man kanske inte förstod innebörden första gången man hörde begreppet men 

någonstans förstår jag nog vad det innebär [...] att kommunen har sitt ansvar för vad som sker inom 

deras område. (Räddningstjänsten 2) 

 

Jag tror att jag har så pass bra koll att jag klarar mig [...]. (Regionen 3) 

 

Det är ju precis som regionens verksamhetsansvar, vi ska ju ha planer för att kunna bedriva vår 

verksamhet även under en samhällsstörning, så nära som det bara är möjligt, och likväl gäller det för 

kommunerna, i allt från trygghet till information. (Regionen 1) 

 

Ovanstående uttalanden är ett axplock av resonemang om hur ansvaret tolkades enligt 

informanterna själva. Svaren ger en övergripande bild över hur flertalet uttalade sig. Det man 

kan konstatera är att tolkningen till stor del vilar på att kommunen ansvarar för deras 

geografiska område samt bedriva aktiviteter för att minska en störning. Sedermera kommer 

biten om informationsansvar. Sammantaget var det endast två informanter som nämnde att det 

geografiska områdesansvaret omfattar ett informationsansvar för kommunen (SFS 2006:554) 

vilket visar på kunskapsluckor i förståelsen. 

 
[...] kommunen har ju mycket ansvar men det man ofta inte tänker på är ju att de även har ett 

informationsansvar. (Räddningstjänsten 2) 

 

Informanten menar med uttalandet ovan att de flesta aktörer förstår att kommunen måste 

agera vid en störning, däremot är det få som har insikten i att ansvaret även omfattar 

informationsdelning mot samhället. Det resonemanget kan man ta fasta på även i den här 

studien då en majoritet av informanterna inte nämnt den aspekten. I svaren som informanterna 

gav finns en nyans av okunskap, det var flertalet som kände att de hade “hyfsad koll” vilket 

återfinns i citaten ovan. Det finns med andra ord ett kunskapsgap. Det var en från regionen 

som själv gav uttryck för att kunskapen för ämnet inte var god, vilket bitvis berodde på en 

kort anställning enligt informanten själv. Däremot har informantens avdelning belyst 

problematiken till högre nivåer internt för att få mer kunskap och tydlighet om vad det 

innebär. Kunskapen borde skapas genom flera övningar tillsammans med kommunen och 

andra aktörer, det skulle bidra till ökad insikt om varandras mandat, ansvarsområden och 

roller. Informanten utvecklar det: 

 
Det är ju om man skulle få till fler fiktiva övningar för att ladda folk med mer kunskap [...] det är ju det 

jag efterlyser, det är ju obefintliga. Fler övningar! Jag deltog själv i en övning för cirka 20 år sen, vilket är 

ett tag sen. (Regionen 2) 
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Med stark betoning på fler övningar finns nästintill en irritation i avsaknaden på övningar 

vilket framkommer i citatet ovan. Informanten tar fasta på viktiga aspekter: mandat, roller och 

övning. Vid en samhällsstörning är det av stor vikt att alla involverade aktörer förstår 

kommunens mandat, men även varandras, eftersom det har ett samband med hur pass väl 

samverkan kommer fungerar (Kallin 2007, s. 21). Forskning säger att gemensamma övningar 

är en viktig del i det arbetet vilket visat sig vara positivt för att främja kunskapen om mandat 

och rollfördelning vilket resulterar i en effektivare samverkan (Batho et al. 1999, ss. 218, 229; 

Kendra & Wachtendorf 2003, s. 48). Övningar har dock sina baksidor och kan skapa en 

övertro om att man är bättre rustade för en kris än vad man egentligen är, eftersom övningar 

inte alltid speglar verkligheten (Drennan & McConnell 2006, s. 67). Övningar har potential att 

bidra med förbättringar, men det krävs att aktörer lär sig av sina svagheter (Robert & Lajtha 

2002, s. 189) 

 

En förståelse för kommunens roll i en störning är viktigt då de har en central funktion genom 

deras samordningsansvar, men även informationsansvar. Därmed är det av stor betydelse att 

aktörer har ett helhetsgrepp om vad ansvaret konkret handlar om. Det resonemanget vilar på 

forskningsbaserade utgångspunkter som förmedlar att aktörer behöver ha en förståelse för 

varandras ansvarsområden. Det är även viktigt med kunskap om strukturer för hur 

beslutsfattandet ser ut under en störning. Faktorer likt det har visat sig skapa bättre 

förutsättningar för aktörer att samverka och samtidigt minska risken för osäkerhet och 

förvirring under påfrestande situationer (Ansell et al. 2010, ss. 203-204; Kallin 2007, s. 21; 

Curnin et al. 2015, s. 33; Enander & Hede 2004, s. 53). Summerat finns det en övergripande 

förståelse för kommunens ansvar, däremot saknas det insikt om vad helheten för det 

geografiska områdesansvaret handlar om. Okunskapen speglar även tidigare utvärderingar där 

förståelsen för kommunens geografiska områdesansvar visat sig vara bristfälligt av offentliga 

aktörer (Koelega & Cedergårdh 2015, s. 64; KBM 2007, s. 65; MSB 2011, s. 53). 

 

6.1.2 Bristen på kunskap bortom ledningsnivåer 

Kunskap om kommunens geografiska områdesansvar verkar till synes otillräcklig och okänt 

för personal längre ner i organisationerna, bortom ledningsnivåerna. Båda informanterna från 

räddningstjänsten menar att kunskapen finns hos ledningsfunktioner i deras organisation 

däremot anser de att operativ personal troligtvis inte har den kunskapen. Vidare menar ena 

informanten även att det är många andra aktörer som inte förstått innebörden och fortfarande 
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inte förstår det. Vilket anses vara ett problem som bottnar i att kunskapen om ämnet inte 

byggs upp underifrån, utan lyfts fram mestadels på den strategiska nivån.  

 
Det talas inte om det i min organisation, mer än när jag pratar om det […] vi har inte fått ut de här 

frågorna ändå ut i vår organisation [...] vi är några få som arbetar med dom här frågorna och ska nu 

försöka få in det här tänket på lokal nivå, och då börjar man säkert prata mer om det men vi är inte där än, 

det är ett utvecklingsarbete. (Polisen 1) 

 

Citatet summerar ena polisens uppfattning, vilket liknar räddningstjänstens, om att det saknas 

kunskap om ämnet bortom de funktioner som arbetar med de specifika frågorna. En informant 

från regionen har en liknande åsikt: 

 
Jag tror ingen vet vad det innebär, att det behövs överhuvudtaget eller att det ens finns, så den kunskapen 

är inte så hög inom vår värld. Man har väl kanske inte något större behov av att veta. Vi är ju några 

stycken som arbetar med krisberedskap och vi har ju koll på sådana frågor, så nödvändigheten kanske inte 

är så stor att andra behöver veta det. (Regionen 3) 

 

Informanten har en inställning om att ämnet nödvändigtvis inte behöver sippra ner till hela 

organisationen utan att det räcker med att nyckelfunktioner kopplat till krisberedskapsfrågor 

känner till ansvaret. En informant från räddningstjänsten har en övertygelse om att hela 

kedjan som involveras i en störning måste förstå kommunens ansvar. Informanten tog upp ett 

konkret exempel om en bilolycka. Kommunen involverades inte i händelsen eftersom den 

operativa personalen inte såg behovet. Efteråt konstaterade man att flertalet yngre barn 

bevittnat händelsen vilket därmed gjorde bilolyckan till en kommunal angelägenhet om att 

förbereda skolan för eventuella trauman som barnen upplevt. Behovet om att informera 

kommunen missades grundat på de enskilda brandmännens tolkning av situationen. 

Informanten från räddningstjänsten menar att situationen belyser problematiken eftersom 

kunskapen om kommunens ansvar inte finns hos den enskilde brandmannen: 

 
Det var ju ingen samhällsstörning, det var en relativt liten händelse men det är fortfarande kommunen 

som har ett ansvar om att ta hand om sina invånare, och får dom inte den informationen så kan dom heller 

inte ta sitt ansvar. (Räddningstjänsten 2) 

 

Resonemanget från informanten pekar på vikten av att det måste finnas en större förståelse för 

vad kommunens geografiska områdesansvar handlar om, och att det endast inte räcker med att 

ett fåtal nyckelfunktioner inom respektive aktör känner till det. Om inte kommunen får 

information från andra aktörer om någon händelse, hur ska de då kunna ta sitt ansvar? 

Återigen, kunskap om andra aktörers ansvar och deras mandat är av stor vikt för en god 

samverkan. Förutsättningarna för att samverka vid en störning kommer inte bli bättre om ett 

fåtal nyckelpersoner inom varje enskild organisation förstår kommunens ansvar. Det gäller att 
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aktivt arbete med kunskapsinsatser i planerings- och beredskapsprocesserna för att skapa en 

medvetenhet om hur kommunens områdesansvar ser ut (Curnin et al. 2015, s. 33; Enander & 

Hede 2004, s. 53). Kunskapshöjande aktiviteter handlar mycket om gemensamma övningar 

som skapar förutsättningar för bättre kännedom om varandra (Danielsson et al. 2011, ss. 11-

12; Batho et al. 1999, ss. 218, 229; Kendra & Wachtendorf 2003, s. 48). Genom att arbeta in 

medvetenhet och förståelse för kommunen inom alla led skapas bättre förutsättningar för 

kommunen att själva kunna ta sitt ansvar inom deras geografiska område.  

 

6.1.3 Kunskapsutveckling om kommunens geografiska områdesansvar  

Det framgår ganska tydligt att det skett en positiv utveckling i förståelsen för kommunens 

geografiska områdesansvar och krisberedskapsfrågor. De senaste åren har ämnet blivit mer 

aktuellt och behandlas i fler sammanhang än tidigare.  

 
Jag tycker det pratas ganska mycket om det, i alla möjliga sammanhang […] så det är ett välkänt ämne! 

(Regionen 1) 

 

[…] vi har pratat om kommunens geografiska områdesansvar varje gång vi gör något tillsammans, varje 

gång, och flera gånger, så att en utveckling har det givetvis skett […]. (Polisen 1) 

 

Resonemangen ovan belyser hur förståelsen för kommunens geografiska områdesansvar har 

utvecklats i en bättre riktning än tidigare år. Det är tydligt att kommunens återkommande 

samverkansforum tillika krishanteringsråd bidragit till utvecklingen. Kommunen står värd för 

forumet där samhällsviktiga aktörer bjuds in för att utbyta kunskap med varandra, samverka 

och diskutera krisberedskapsfrågor. 

 
[…] det har ju liksom växt fram utifrån krishanteringsrådet som kommunen står värd för. Det gör att vi 

kommer ihop oss mer med varandra och lär känna varandra, jag har iallafall förstått mer om kommunens 

roll och deras geografiska områdesansvar. (Regionen 3) 

 

Kommunens krishanteringsråd, där blir det ganska tydligt med det geografiska områdesansvaret [...] det 

uppskattar vi och tycker är jättebra! (Regionen 1) 

 

Citaten ovan förmedlar hur viktigt det gemensamma forumet varit för utvecklingen och att 

sociala sammanhang likt det främjar goda relationer aktörerna emellan. Det är en viktig 

komponent för utvecklingen av tillit. Goda relationer skapar även en pålitlig samverkan 

eftersom en god personkemi ger bättre förutsättningar för människor att samarbeta. 

Kommunens samverkansforum främjar även companion trust utifrån de gemensamma 

träffarna där aktörerna får ett mänskligt utbyte från varandra och därmed utvecklar en starkare 

relation dem emellan. Just fysiska möten är att föredra vid relationsskapande, det ger aktörer 
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möjlighet att träffas ansikte mot ansikte och interagera tillsammans, därmed utvecklas en stark 

tillit och strukturer för framtida samarbeten (Coleman et al. 2012, ss. 335-336; Newell & 

Swan 2000, s. 1295). Forumet utvecklar inte bara relationerna utan bidrar även till ökad 

kunskap om varandra, vilket en informant från regionen belyser: 

 
Det ger mycket kunskap och det ger oss även insikt om olika samhällsviktiga organisationer som finns i 

kommunen, vad de gör och vilka resurser dom har som vi kanske skulle behöva nyttja vid en 

samhällsstörning. (Regionen 1) 

 

Genom krishanteringsrådet får aktörerna dels en bättre förståelse för kommunen, men 

samtidigt en gemensam förståelse för andra samhällsviktiga organisationer, vilket tydligt 

illustreras i resonemanget ovanför. Forumet ger därmed förutsättningar om att utforska och 

förstå varandras perspektiv, problem och utmaningar. Det skapar en gemensam kontext där 

parterna tillsammans kommer närmare varandras perspektiv vilket kommer skapa en ökad 

tillit dem emellan (Coleman et al. 2012, ss. 335-336). Den gemensamma kontexten och 

förståelsen för varandra som forumet främjar kommer även öka aktörernas möjlighet att 

samverka under en samhällsstörning. Forskning menar att etablerade nätverk i det vardagliga 

arbetet ger aktörer en bättre kunskap om varandras organisationer vilket är en nyckelfaktor 

vid samverkan under påfrestande situationer (Ödlund 2007, s. 55; 2010, s. 105; McEntire 

2002, s. 376; Kapucu 2008a, s. 320). Sammanfattningsvis tolkar informanterna det 

geografiska områdesansvaret som att kommunen har ett ansvar för sin geografiska yta, och 

därmed ansvarar för det som sker inom de ramarna. Resultatet visar dock på kunskapsluckor 

då endast ett fåtal nämnt att ansvaret innehåller ett informationsansvar. Operativ personal och 

medarbetare långt ner i organisationerna har troligtvis inte kunskap om vad ansvaret innebär, 

utan förståelsen finns hos nyckelfunktioner. Förståelsen har dock senaste tiden ökat tack vare 

kommunens krishanteringsråd. 

 

6.2 Tema 2: Tillitsaspekter mot kommunen 

Tema två fokuserar på vilka aspekter av tillit aktörerna har mot kommunen utifrån companion 

trust, commitment trust och competence trust.  

 

6.2.1 Aktörernas goda relation med kommunen 

För att tillit ska existera förutsätter det en god relation mellan olika parter (Coleman et al. 

2012, ss. 335-336). Tillit genom relationer baseras mycket på god vädjan, personliga 

vänskapsband och en öppenhet mot varandra (Newell & Swan 2000, ss. 1292, 1295). 
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Companion trust, tillit genom kamratskap, var en utav aspekterna som sökte svar på hur 

informanterna kände tillit mot kommunen. I en öppen fråga fick informanterna beskriva hur 

deras yrkesmässiga relation såg ut mot kommunen: 

 
[...] på ren personnivå känner vi varandra utifrån att vi stöter på varandra ganska ofta, vilket gör det enkelt 

att jobba på det sättet [...] har man en fråga är det bara att slå en signal och stämma av. (Regionen 3) 

 

Vi har en jättebra relation, det är det enda jag kan säga [...] är det något jag undrar eller något som de 

behöver hjälp med vet dem vem de ska ringa och jag vet vem jag ska ringa [...]. (Polisen 1) 

 

[...] min upplevelse är att relationen är god och har varit det under en ganska lång tid, vi är ju beroende av 

varandra och försöker stötta varandra. (Polisen 2) 

 

Dom som jag har en kontakt med ser relationen bra ut, absolut. (Räddningstjänsten 2) 

 

De uttalanden som man finner ovanför ger ett starkt uttryck om att relationen med kommunen 

är god. I den meningen finns därmed companion trust till kommunen eftersom aktörerna visar 

att det finns ett gott samspel dem emellan, således finns förutsättningen om en tillit genom 

den goda relationen. Companion trust är en förutsättning för att samverkan mellan aktörerna 

och kommunen ska fungera friktionsfritt (Newell & Swan 2000, ss. 1292, 1295). En tillit 

genom den vardagliga relationen kommer öka förmågan till samverkan under en 

samhällsstörning eftersom det är en bidragande faktor till att skapa incitament om interaktion, 

vilket därmed bidrar till en ökad aktivitet och samverkan med andra (Uhr 2009, s. 78). När det 

kom till aspekten om commitment trust visade det sig vara sparsamt med fylliga svar från 

informanterna. Flertalet visste inte riktigt om det fanns avtal som reglerade arbetet med 

krisberedskapsfrågor med kommunen. Det enda konkreta som framkom vara att kommunen 

köper tjänster från räddningstjänsten i form av beredskapssamordnare vilket är funktioner som 

kontinuerligt arbetar åt kommunerna med frågor som rör krisberedskap. I den meningen kan 

man antyda en commitment trust mellan räddningstjänsten och kommunen. Tilliten kommer 

till uttryck genom det faktiska avtalet som förpliktigar en gemensam överenskommelse 

(Newell & Swan 2000, s. 1296).  

 

6.2.2 Två olika perspektiv på kommunens kompetens 

Flertalet informanter framhöll respekt för kommunens arbete under en samhällsstörning och 

det finns en förståelse för komplexiteten om att ansvara för alla verksamhetsområden och 

aktörer som involveras i hanteringen. En majoritet menar att det ter sig naturligt att det är 

kommunen som bör samordna hanteringen. I stort är intrycket gott om kommunen i deras 
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arbete med samhällsstörningar. Synen på deras kompetens splittrar däremot informanterna i 

två läger, varav de första menar att arbetet med krisberedskap fungerar väl.  

 
Vi upplever verkligen att man tar det ansvaret. (Regionen 1) 

 

[… ] det är klart att det dem som ska ha samordningsansvaret och det tycker jag oftast dem sköter bra. 

(Räddningstjänsten 1) 

 

I citaten ovan framkommer känslan om ett förtroende och att informanterna litar på att 

kommunen tar sitt ansvar i arbetet med samhällsstörningar. Några informanter menar även att 

kommunens arbete med krisberedskap har utvecklats, till de bättre, senaste åren.  

 
Dom har successivt gjort en resa […] från att ha varit, för oss iallafall, en pappersprodukt på något sätt 

utifrån att det ska finnas en krisberedskap, till att man på ett gediget sätt tagit tag i de här frågorna och 

stärkt sina verksamheter så de klarar av påfrestningar. (Regionen 3) 
 

Informanten menar att utvecklingen med kommunens krisberedskap har gått från att vara en 

symbolisk fråga till att kommunen faktiskt numera arbetar för att stärka sina verksamheter i 

hanteringen av framtida störningar. Synen på utvecklingen delas även av räddningstjänsten 

som menar att arbetet med krisberedskapsfrågor numera är en väl integrerad del av 

kommunens organisation:  

 
De har ju både säkerhetschefer och beredskapssamordnare vilket gör att det är ett levande arbete. 

(Räddningstjänsten 2)  

 

Citatet belyser konkret hur kommunen integrerat kompetens i organisationen med hjälp av 

funktioner som arbetar med dessa frågor kontinuerligt. Kompetens är en viktig komponent för 

att bygga upp tillit mellan organisationer (Newell & Swan 2000, s. 1296). I resonemangen 

ovanför finner man starka tecken på att informanterna litar på kommunens kompetens och att 

de har förmågan att hantera samhällsstörningar. Således finns competence trust gentemot 

kommunen, vilket även yttrar sig utifrån de funktioner som kontinuerligt arbetar med 

krisberedskapsfrågor. Att lita på varandras kompetens är en viktig del i situationer där en part 

ensamt inte klarar av att hantera en situation, och är även en förutsättning för en friktionsfri 

samverkan mellan organisationer (Newell & Swan 2000, ss. 1292, 1296). I det sammanhanget 

kommer samverkan mellan aktörerna och kommunen underlättas. I kontrast till det finner man 

den andra gruppen informanter vars syn på kommunen skiljer sig. Det var en informant från 

regionen som upplevde en trygghet med att kommunen arbetar med krisberedskapsfrågor, 

däremot fanns bara tron om att de är rustade på ett teoretiskt plan. Informanten upplevde en 

tveksamhet om hur väl kommunen praktiskt skulle klara av en samhällsstörning idag:  
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Jag vet inte om kommunen egentligen är bättre rustad idag som för 10-15 år sedan. (Regionen 2)  

 

Citatet går inte i linje med tidigare resonemang om att kommunen utvecklat sitt arbete med 

krisberedskap senaste tiden, det förmedlar snarare en känsla av tveksamhet till huruvida 

kommunens beredskap är god. Liknande resonemang kommer från båda poliserna som har 

tron om att kommunen inte riktigt är rustad på den nivån som krävs för att leda hanteringen av 

en större händelse. Den ena polisen anser att kommunen har kommit en bra bit på vägen 

jämfört med fem, sex år sedan. Emellertid är intrycket att de har en bit kvar att vandra:  

 
Jag tror kommunen kanske behöver skruva lite på sin organisation och arbetssätt för att omhänderta olika 

kriser, genom att t.ex. öva stabsarbete. (Polisen 1) 

 

Uttalandet tyder på att informanten känner att kommunen inte riktigt har den kompetens som 

krävs när det kommer till hanteringen av olika typer av störningar. Argumenten tyder på en 

saknad av competence trust (Newell & Swan 2000, s. 1296) där känslorna ovanför förmedlar 

att kommunen inte riktigt har den kompetens som kanske hade önskats. I fortsatt resonemang 

menar informanten att, jämfört med polisen som organisation, har kommunen inte lika lång 

erfarenhet av att arbeta med händelser som är oförutsägbara. Bristen på den erfarenheten är 

alltså en orsak till varför kommunen inte nått hela vägen fram i arbetet med krisberedskap. En 

bristfällig tillit mot kommunens kompetens gynnar inte någon part, och förutsättningarna för 

en effektiv samverkan försvåras (Newell & Swan 2000, s. 1292). I sammanhanget finner den 

andra polisen ett större förtroende för räddningstjänsten jämfört med kommunen:  

 
Räddningstjänsten är suveränt duktiga, så att dom skulle få vara de som leder arbetet ser jag absolut inga 

problem med, det handlar om att lägga ledningen där den hör hemma. (Polisen 2)  

 

Informanten menar att kommunen inte har den kompetensen som krävs för att leda arbetet vid 

en samhällsstörning. I den meningen finner informanten större competence trust (Newell & 

Swan 2000, s. 1296) mot räddningstjänsten, än mot kommunen. Summerat finns en tydlig 

companion trust mot kommunen vilket yttrar sig i den goda relationen parterna emellan. 

Commitment trust identifierades mellan kommunen och räddningstjänsten och det var tydligt 

hur två perspektiv framkom om competence trust. Hälften av informanterna litar på 

kommunens kompetens till att samordna hanteringen av en samhällsstörning, medan andra 

hälften inte riktigt tror att kommunen har tillräcklig kompetens för det uppdraget.  
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6.3 Tema 3: Aktörernas förmåga att implementera inriktnings- och 

samordningsfunktionen (ISF) och stödfunktionen (ISF-stöd) 

Sista temat kom att handla om MSB’s Gemensamma grunder, men med fokus på inriktnings- 

och samordningsfunktionen (ISF) samt stödfunktionen (ISF-stöd). För att implementera 

funktionerna krävs en förståelse om deras syften. Förmågan till implementering förutsätter 

även att aktörerna kan sjösätta implementeringen utifrån resurstillgångar. Till sist krävs det en 

vilja om att verkställa implementeringen. 

 

6.3.1 Förståelsen för funktionerna 

Aktörerna fick till en början kort besvara om de kände till utgångspunkterna för ISF, varav en 

majoritet svarade att det var känt sedan tidigare. Flertalet informanter var införstådd i att det 

är en gemensam plattform för att utöva samverkan tillsammans, där aktörerna gemensamt 

beslutar om en inriktning och samordning vid en samhällsstörning.  

 
[...] på den lokala nivån är det ju kommunen som ansvarar för att tillhandahålla en ISF samt att de 

ansvarar för att någon leder funktionen [...] i syfte att inrikta och samordna arbetet med en störning. 

(Räddningstjänsten 2) 

 

Ja men det finns formaliserat hur vi ska samverka och vilka roller vi ska ha, hur vi ska mötas för att få 

snurr på det hela om det händer någonting, och inte behöva börja i botten på något vis utan att det finns en 

struktur för vårt arbete. (Regionen 3) 

 

Citaten ovan visar och förmedlar hur den generella tolkningen såg ut hos informanterna om 

ISF, att tillhandahålla struktur och en plattform att öva samverkan på, samt skapa en 

gemensam inriktning och samordning i arbetet. Således fanns en förståelse för ISF hos en 

majoritet av informanterna. Det är viktigt att aktörerna har förstått syftet med funktionen för 

att det ska kunna genomföras friktionsfritt. Förståelsen är även en viktig förutsättning för att 

funktionen ska kunna implementeras (Lundquist 1992, ss. 75-76). När det kom till frågan om 

ISF-stöd var det flertalet informanter som menade att funktionen inte var lika tydlig att förstå 

som ISF. Det var även svårt för några att beskriva vad stödfunktionen egentligen har för syfte: 

 

[...] den är lite mer luddig, men som jag förstått det är det en funktion som ska ta fram underlag för beslut 

eller för fortsatta diskussioner till en ISF, en form av stabsarbete åt ISF [...]. (Räddningstjänsten 2) 

 

[...] ISF-stöd har ju representanter från olika organisationer som inför ett ISF möte kan komma med inspel 

om aspekter som vi inte sett, något vi skulle behöva göra eller andra förslag på gemensam inriktning [...]. 

(Räddningstjänsten 1) 

 

Hmm, den känns lite mer otydlig men får våran del kan vi t.ex. bidra med kunskap från våra specialister 

om pandemi eller kemisk olycka och därmed bidra till en stödfunktion [...]. (Regionen 3) 
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Resonemangen i informanternas uttalanden var att funktionens huvudsakliga uppgift är att ta 

fram beslut och underlag till ISF, genom att bidra med exempelvis specialkompetens, med 

syftet att föra vidare diskussioner och perspektiv om hur den gemensamma inriktningen kan 

nyanseras. I sammanhanget fanns därmed en förståelse för hur stödfunktionen är tänkt att 

tillämpas. Däremot var det som sagt få som kunde utveckla helheten med funktionen. Vilket 

förmedlar att flertalet inte har förmågan att kunna implementera funktionen i dagsläget, 

eftersom förmågan till implementering baseras på en god förståelse om det som ska 

implementeras (Lundquist 1992, ss. 75-76). 

 

6.3.2 Problematiken med resursförmågan – Viljan om att implementera 

För att en implementering ska ha förutsättningen om att fullbordas krävs det även att aktörer 

kan sjösätta tillämpningen i praktiken. Det krävs därmed resurser i form av kunskap, personal, 

kapital och tid för att implementeringen ska fungera (Lundquist 1992, ss. 75-76). Flertalet 

informanter menar att kunskap och kompetens finns, på ett teoretiskt plan, som kan bidra till 

funktionerna. Däremot fanns det en problematisk syn på att avvara resurstillgångar i 

praktiken, framförallt om att avvara personal till ISF-stöd. Några informanter menade att 

resurser kan avvaras under kortare perioder, däremot om det krävs resursåtgång kontinuerligt 

under en längre period blir det problematiskt:  

 

[...] om det sker inom de rätta 10 månaderna om året så går det, under sommaren finns det nog inte många 

som kan bidra men annars får vi nog ihop det [...] däremot om vi ska avvara en resurs till ISF-stöd 

kontinuerligt under tid blir det svårt. (Räddningstjänsten 1) 

 

Det är ju jätteviktigt att samverka så då måste vi se till att vi kan göra det [...] visst kan det vara lite 

problem med att avvara resurser men vi kommer göra det ändå. Problemet är att vi inte är så många 

personer till antalet som kan anta de rollerna. (Regionen 1) 

 

[...] resurser finns men på sikt för det såklart med problematik, hur uthålliga vi är på längre sikt, men där 

och då får vi ihop det. (Polisen 1)  

 

Resonemangen ovan förmedlar problematiken om att avvara resurser i form av personal, 

speciellt under längre perioder, till stödfunktionen för en ISF. Vid en samhällsstörning 

kommer aktörernas resurser i första hand avvaras till den egna organisationer och sköta den 

verksamheten. Citaten förmedlar däremot en stark känsla av vilja till att hjälpa och avvara 

resurser, vilket är en förutsättning för att en implementering ska fungera. Det var en bred 

majoritet som ansåg sig själva som givna kandidater att representera och bidra med kunskap 

utifrån sina egna organisationer. Oavsett resursproblematik fanns med andra ord viljan att 

ställa upp vilket skapar bättre förutsättningar för funktionerna att fungera i praktiken 
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(Lundquist 1992, ss. 75-76). Sammanfattat fanns en förståelse om inriktnings- och 

samordningsfunktionen (ISF) och en övergripande förståelse för stödfunktionen men flertalet 

uttryckte att funktionens syfte inte var tillräckligt tydlig. När det kom till resursfrågan menade 

flertalet informanter att de kan tillgå med resurser. Däremot blir det problematiskt om att 

avvara resurser kontinuerligt till funktionerna. I informanternas uttalanden finner man 

däremot en vilja om att ställa upp med resurser. 

 

  



  

37 
 

7. Slutsatser, diskussion och reflektion 

 

7.1 Avslutande slutsatser  

Om vi blickar tillbaka till studiens första frågeställning var det lokala geografiska 

områdesansvaret i fokus. Resultatet bidrog till en ökad förståelse för hur offentliga aktörer 

tolkar och uppfattar det kommunala geografiska områdesansvaret. Den generella tolkningen 

var att kommunen har ett ansvar för sin geografiska yta, och därmed ansvarar för det som sker 

inom de ramarna. Däremot var det problematiskt för informanterna att utveckla konkret vad 

hela ansvaret innebär. Avsaknaden på förståelse om kommunens informationsansvar var 

tydlig, då endast två informanter nämnde den aspekten. Resultatet visar således på 

kunskapsluckor om det geografiska områdesansvaret. Studien visar även på att operativ 

personal och andra funktioner inom respektive organisation troligen inte känner till vad det 

geografiska områdesansvaret handlar om. Kunskapen finns enbart inom funktioner som har 

stark anknytning till frågor som relaterar till krisberedskap. Det man dock kan konstatera är 

att förståelsen har ökat senaste åren, mycket tack vare kommunens krishanteringsråd.  

 

Studiens andra frågeställning var att söka svar på vilka typer av tillit aktörerna har till 

kommunen, och speciellt i relation till ansvaret om att samordna hanteringen av en 

samhällsstörning på lokal nivå. Resultatet visar tydligt att det fanns companion trust gentemot 

kommunen. Commitment trust identifierades mellan kommunen och räddningstjänsten.  

Det blev även tydligt att hälften av informanterna hade competence trust till kommunen och 

deras ansvar att samordna en samhällsstörning på lokal nivå, samtidigt som den andra halvan 

visade en avsaknad av competence trust (Newell & Swan 2000, ss. 1295-1296).  

 

Den tredje och sista frågeställningen svarade på aktörernas inställning för implementeringen 

av inriktnings- och samordningsfunktionen (ISF) samt stödfunktionen (ISF-stöd). Det fanns 

en förståelse om inriktnings- och samordningsfunktionen (ISF) och en övergripande 

förståelse för stödfunktionen men flertalet uttryckte att stödfunktionens syfte inte var 

tillräckligt tydlig. När det kom till resursfrågan menade flertalet informanter att de kan tillgå 

med resurser, åtminstone på ett teoretiskt plan. Däremot blir det problematiskt om att avvara 

resurser kontinuerligt till funktionerna. I informanternas uttalande fanns däremot en vilja om 

att ställa upp med resurser (Lundquist 1992, ss. 75-76).  
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7.2 Problematiken med bristfällig kunskap om det geografiska områdesansvaret 

Det geografiska områdesansvaret introducerades genom LEH året 2006 (SFS 2006:554) vilket 

innebär att ansvaret funnits strax över tolv år i skrivande stund. Hur är det möjligt att aktörer 

som polis, räddningstjänst och regionsrepresentanter, som är en central del i det svenska 

krishanteringssystemet, fortfarande inte förstått helheten? En trolig faktor kan vara att 

kunskapen fastnar hos nyckelpersoner med stark koppling till krisberedskapsfrågor. Ett 

resonemang från en informant var att det räcker med att förståelsen finns hos 

nyckelfunktioner och att det inte behöver sippra ner till varje enskild medarbetare i 

organisationen. Med en utgångspunkt likt det kommer det svenska krishanteringssystemet 

aldrig att utvecklas. Arbetet med samhällsstörningar är inget isolerat fenomen, det sträcker sig 

brett, mellan flertalet aktörer och samhällsnivåer vilket förutsätter att det måste finnas en bred 

gemensam förståelse för hur systemet ska fungera. Det är den operativa personalen, t.ex. 

brandmän och poliser som är ute i verkligheten dagligen och som till en början möter 

händelserna som riskerar att eskalera till samhällsstörningar. Det är dem som gör en initial 

bedömning av situationen. I den meningen måste det finnas en övergripande förståelse för hur 

det svenska krishanteringssystemet är uppbyggt, samt vad det geografiska områdesansvaret 

handlar om eftersom kommunen är i behov att få informationen till sig för att ha en möjlighet 

att agera.  

 

Utvärderingar har visat på svårigheter med att samverka, och speciellt mellan samhällsnivåer 

och i relation till de geografiska områdesansvar som finns (Koelega & Cedergårdh 2015, s. 

45; Skogsbrandsutredningen 2019, s. 120; Länsstyrelsen Västernorrland 2011, s. 45; MSB 

2011, s. 53; KBM 2007, ss. 65-66). Vidare konstateras det även att det finns en variation i 

tolkningen för vad det geografiska områdesansvaret innebär i praktiken (KBM 2007, s. 65; 

MSB 2011, s. 53; Koelega & Cedergårdh 2015, s. 64). Likt den här studiens resultat kanske 

det inte är så konstigt att flertalet utvärderingar visar på bristfällig samverkan om aktörerna 

inte förstår varandras ansvar och roller? Forskningen är entydig och förmedlar att en god 

förmåga till samverkan kräver att aktörer har förståelse för varandras organisationer, ansvar 

och mandat (Batho et al. 1999, ss. 218, 229; Kendra & Wachtendorf 2003, s. 48; Ödlund 

2007, s. 55; 2010, s. 105; McEntire 2002, s. 376; Kapucu 2008a, s. 320; Kallin 2007, s. 21). 

Resultatet av den här studien förmedlar en tes om att den ekvationen blir svår att få ihop i en 

svensk kontext eftersom aktörerna bevisligen inte förstått kommunens ansvar i sin helhet.  
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7.3 Varför finns det en bristfällig tillit mot kommunen?  

Det var tydligt att flertalet informanter inte fann competence trust (Newell & Swan 2000, s. 

1296) till kommunen. Det fanns en tveksam inställning om kommunen verkligen är tillräckligt 

rustad idag för att samordna arbetet under en störning. En informant menade även att 

kommunen möjligen inte är bättre rustad idag som för 10- 15 år sedan. Hur är det möjligt att 

tilliten mot kommunen är så låg här? En trolig förklaring kan ligga i informanternas bristande 

förståelse och kunskap om kommunen och deras geografiska områdesansvar. Forskning 

menar nämligen att tillit har ett starkt samband med att aktörer förstår varandra. Om en aktör 

inte känner sig bekväm och förstår den andre finns det benägenhet att bygga upp en misstro 

(McMaster & Baber 2011, s. 45). I den meningen kan det finnas ett samband med aktörernas 

bristande förståelse för kommunen och avsaknaden av competence trust. Problematiken här 

blir att samverkan troligen kommer lida eftersom tillit är en viktig komponent mellan aktörer 

när det kommer till att samverka under störningar (Stephenson JR 2005, s. 348; Ödlund 2010, 

s. 103; Uhr 2009, s. 78). Då kommunen har en så pass central funktion vid en 

samhällsstörning är utgångspunkten inte fördelaktig om aktörer inte finner någon tillit mot 

kommunen. Här behöver aktörerna arbeta tillsammans med kommunen för att få en ökad 

förståelse för deras uppdrag så att tilliten kan utvecklas och bli starkare. Risken är annars att 

samverkan brister vid framtida störningar likt tidigare utvärderingar visat (Koelega & 

Cedergårdh 2015, s. 45; Skogsbrandsutredningen 2019, s. 120; KBM 2007, ss. 65-66; 

Länsstyrelsen Västernorrland 2011, s. 45; MSB 2011, s. 53).    

 

7.4 Följa ansvarsprincipen eller samverka? 

När det kom till resursfrågan för inriktnings- och samordningsfunktionen (ISF) samt 

stödfunktionen visade det sig vara problematiskt att frigöra resurser under en längre period, 

speciellt när det kom till resurser för ISF-stöd. Aktörernas resurser kommer i första hand gå 

till den egna organisationen under en samhällsstörning. Det är i sig inget konstigt eftersom det 

svenska krishanteringssystemet bygger på ansvarsprincipen vilket innebär att den som har 

ansvaret för en verksamhet under normala förhållanden också har motsvarande ansvar vid en 

samhällsstörning. Däremot förmedlar den utökade ansvarsprincipen att aktörerna ska stödja 

och samverka med varandra (MSB 2018, s. 26). Här framkommer en tydlig motsättning där 

aktörerna i första hand ska prioritera sin egen verksamhet, samtidigt som man ska avvara 

resurser, stödja och samverka med andra. Resultatet av det resonemanget blir troligen att 

samverkan kommer bli lidande eftersom ansvarsprincipen tydligt förmedlar att aktörerna i 

första hand måste sköta sin egen verksamhet under en samhällsstörning.  
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7.5 Metodreflektion - Studiens begränsningar 

Viktigt att ha med sig i minnet är att studien till en början har ett litet urval. Det är ett 

småskaligt projekt med ett fåtal intervjuer, varför en bör vara försiktig med att dra några 

större slutsatser om resultaten. Utgångspunkten har heller inte varit att förmedla ett 

representativt resultat för aktörerna i ett större sammanhang. Vi kan i den meningen inte 

förmedla ett resultat som talar för aktörerna i hela Sverige. Tanken har istället varit att 

generera nya insikter utifrån studiens syfte och försöka nyansera. Däremot matchar resultaten 

det som sägs i teorin. Studien bekräftar det som exempelvis handlar om competence trust 

(Newell & Swan 2000, s. 1296), om att tillit mellan parter kommer utifrån att man litar på den 

andres kompetens. Det resonemanget framkom tydligt i studiens andra tema där hälften av 

aktörerna litade på att kommunen hade kompetensen att samordna hanteringen av en 

samhällsstörning. Således blir informanternas erfarenhet representativ i relation till teorin. 

Vidare är det värt att belysa fördelningen av informanter. Tanken från början var att inkludera 

tre stycken från varje aktör. Utifrån omständigheter blev det tyvärr en liten obalans då 

regionen representerar tre röster, medan polis och räddningstjänst står för två röster vardera.   

 

7.6 Förslag på vidare forskning 

Då studien har ett explorativt urval (Denscombe 2018, s. 58) och används som ett första steg 

om att undersöka studiens syften är det relevant att föra vidare studiens frågeställningar inom 

andra kontexter. Eftersom kontexten som studien avsett att studera är avgränsad, finns 

möjligheter om att söka vidare i andra sammanhang i Sverige. Finns det liknande resultat, 

eller skiljer det sig? Ett alternativ för att gräva djupare i aktörernas förståelse om kommunens 

geografiska områdesansvar i den svenska kontexten är att t.ex. utföra kvantitativa 

enkätformulär till ett större urval av informanter. I enkäterna kan man lista upp konkreta 

frågor, med svarsalternativ, för att på så sätt komma närmare kärnan till problematiken och 

belysa i stort vart kunskapsluckorna finns. Det kan vara ett tillvägagångsätt med att komma 

djupare in på kunskapsnivån och explicit belysa vart problematiken ligger. Vidare finns det 

utrymme att fortsätta studera problematiken likt den här studien belyser, men istället rikta 

fokus för hur offentliga aktörer tolkar det regionala områdesansvaret, eller det nationella. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide  
 

Bakgrundsfrågor  
 

Vad innebär din nuvarande tjänst? 

 Hur länge har du arbetat i den rollen? 

 

Tema 1 Tolkning om kommunens geografiska områdesansvar 
 

Vad är din organisations roll under en samhällsstörning? 

 

Vad är din roll under en samhällsstörning? 

 

Kommunen har ju ett geografiskt områdesansvar på den lokala nivån. Känner du dig bekväm i 

hur de ansvaret ser ut? 

 Känner du att du har tillräcklig kunskap kring de bitarna?  

 Skulle du behöva veta mer? 

 

Hur ofta talas det om kommunens geografiska områdesansvar inom din organisation? 

 I vilka sammanhang? 

 Om inte, varför tror du inte att det nämns? 

 

Har du något verkligt exempel från när kommunen tagit sitt geografiska områdesansvar där 

din organisation involverades i arbetet? 

 Eller när de inte tagit sitt ansvar? 

 Varför lyckades/ misslyckades dem med det tror du? 

 

Är det någon gång kommunen borde varit mer delaktig och tagit mer mer initiativ i 

hanteringen utav en störning? 

 

Om nej på ovanstående fråga, ställ följande: Har du något exempel från en övning när 

kommunen tagit sitt geografiska områdesansvar där din organisation involverades i arbetet? 

 Eller när de inte tagit sitt ansvar? 

 Varför lyckades/ misslyckades dem med det tror du? 

 

Kan du beskriva hur din organisation förhåller sig till kommunens geografiska områdesansvar 

i planeringsskedet/ förskedet/ det vardagliga arbetet? 

 och under en samhällsstörning?  

 

Tycker du att arbetet med kommunens geografiska områdesansvar har utvecklats under tid? 

 Om nej, varför inte tror du? 

  Om ja, på vilket sätt? 

 

Tema 2 Tilliten till kommunen  
 

Companion trust 
 

Brukar du träffa representanter från kommunen i din tjänst? 

 I vilka sammanhang? 
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 Hur ofta? 

 

Hur ser din yrkesmässiga relation ut till kommunen som organisation?  

 Har den förändrats över tid? 

 På vilket sätt? 

 

Hur ser du på de utmaningar som kommunen har i sitt arbete med krisberedskap? 

 Hur tror du kommunen förstår din organisation och era utmaningar i arbetet med 

krisberedskap?  

 

Competence trust 
 

Hur ser du på kommunens yrkesutövande och roll i det vardagliga arbetet med krisberedskap 

och samhällsstörningar? 

 

Hur ser du på kommunens yrkesutövande och roll under en samhällsstörning?  

 

Hur ställer du dig till att kommunen ansvarar för att samordna hanteringen utav en 

samhällsstörning? 

 

Commitment trust 
 

Har din organisation några gemensamma överenskommelser eller andra avtal som reglerar ert 

arbete med krisberedskap med kommunen? 

 Hur fungerar det isåfall? 

 Om de inte finns, skulle de behövas? Hur skulle det se ut anser du? Är det ens möjligt? 

 

Tema 3 Synen på aktörsgemensam ISF/ ISF-stöd 
 

Förstå 
 

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar riktar ju sig till din 

organisation, bland annat delarna om aktörsgemensamma former för samverkan och 

inriktning, känner du dig bekväm med innehållet? Har du tagit del utav det? 

 Vad är dina spontana tankar kring innehållet? 

 

Begreppet inriktnings- och samordningsfunktion, ISF, är det något du är bekant med? 

 Kan du berätta lite kort vad det handlar om utifrån ditt perspektiv? 

 

Kan du berätta lite kort om ISF- stöd, alltså stödfunktionen till ISF? 

 

Kan & Vilja 

 

Hur ställer du dig till att inkluderas i en inriktnings-och samordningsfunktion/ stabssamverkan 

under en samhällsstörning? 

 På vilket sätt skulle de bli bättre om ni inkluderades? 

 Vad ser du framför dig att ni skulle kunna bidra med? 

 Ser du några fördelar/ nackdelar? 
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Finns det uttalat i er organisation att ni ska samverka med kommunen vid en 

samhällsstörning? 

 

Det finns ju en tjänsteman i beredskap (tib) hos er, vad är dennes uppgifter? Hur ska de agera 

vid en samhällsstörning? 

 Finns det några förutbestämda riktlinjer för vem tib ska kontakta vid behov av 

samverkan? 

 

Har din organisation några resurser för att inrätta ett stöd till inriktnings- och 

samordningsfunktion, ISF-stöd? 

 Om ja, vad är dina tankar kring det? 

 Om nej, varför inte? 

Avslut 
 

 Är det något du funderar över avslutningsvis?  

 Är det något du vill lyfta fram?  

 Är det någon fråga jag glömt att ställa? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 

 
Hej! 

 

Under våren 2019 har jag praktik hos räddningstjänsten, mer specifikt sitter jag på den 

förebyggande avdelningen som arbetar med att stötta de tre medlemskommunerna med 

kommunal krisberedskap och civilt försvar. Samtidigt skriver jag mitt examensarbete vid 

Umeå universitet, arbetet ska mynna ut i en magisterexamen. 

 

Min studie har som syfte att bidra till en ökad kunskap och förståelse för hur offentliga 

aktörer tolkar det geografiska områdesansvaret på lokal nivå i relation till sin egen 

organisation, samt hur de ser på kommunens ansvar att samordna hanteringen av en 

samhällsstörning på lokal nivå. Dessutom ska min studie utforska aktörernas syn på 

inriktnings- och samordningsfunktionen (ISF) samt stödfunktionen (ISF-stöd).  

 

Jag har valt att kontakta dig eftersom du tillhör en ledningsfunktion inom din organisation 

som verkar inom ett lokalt geografiskt område och troligen kommer inkluderas i en 

samverkansstab vid en större samhällsstörning. Jag räknar med att intervjuerna tar omkring 

45-60 minuter. Din medverkan kommer att bidra till en ökad förståelse för hur din 

organisation tolkar och ser på det lokala geografiska områdesansvaret samt stabssamverkan.  

 

Intervjun kommer att spelas in och därefter transkriberas för att sedan kasseras när studien är 

färdigställd. Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, det är endast jag som 

kommer ha tillgång till det och inga personuppgifter kommer att samlas in. Jag är även 

säkerhetsprövad och du har därmed friheten att kunna prata fritt. Du kommer inte nämnas vid 

namn i studien utan endast som den aktörs-kategori du tillhör. Ditt deltagande är självfallet 

helt frivilligt och du kan närsomhelst avstå eller avbryta deltagandet utan att ange någon 

anledning.  

 

Resultatet av studien kommer publiceras i min magisteruppsats i juni 2019 och du kommer 

självklart få ta del utav den. Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta mig! 

Uppsatsen skrivs inom ramen för en magister/masteruppsatskurs i Freds- och konfliktstudier 

vid Umeå universitet. Frågor om kursen eller uppsatsarbetet kan också ställas till kursansvarig 

(tillika min handledare), se kontaktuppgifter nedan. 
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