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Sammanfattning 
 
Flera olika trender i samhällsutvecklingen innebär att vårt samhälle är sårbart på ett helt 

annat sätt än tidigare. Klimatförändringar, cyberhot, energiförsörjning, livsmedels-

försörjning är exempel på risker och beroenden som medfört beslut om satsningar för att 

stärka samhällets krisberedskap. Ett underlag för samhällets budget och 

verksamhetsplanering kopplat till samhällets krisberedskap är den nationella processen för 

risk- och sårbarhetsanalyser som ska kartlägga kritiska beroenden och sårbarheter. 

Länsstyrelsens regionala samordning av arbetet är ett viktigt verktyg för en styrning av 

hur samhällets resursers ska användas till krisberedskap. Länsstyrelsens roll i den 

processen är att vara en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer, som exempelvis 

kommuner, landsting och näringsliv samt myndigheter på den nationella nivån. I enlighet 

med regeringsformen har länsstyrelsen begränsade befogenheter att direkt styra hur 

berörda aktörer ska samverka och bedriva arbetet. Det är denna kontext för länsstyrelsens 

samordnande ansvar och roll avseende krisberedskap som är i fokus för denna studie – 

därav rapportens titel ”ansvar utan mandat".  

 

Tidigare studier har visat på en rad utmaningar kring arbetet med risk- och sårbarhets-

analyser på samtliga nivåer i processen. Med anledning av att utmaningarna till stor del är 

kända blir det en naturlig frågeställning att kartlägga förutsättningarna för att komma till 

rätta med de utmaningar som identifierats. Vad är det som hindrar att dessa utmaningar 

åtgärdas? Syftet med studien är därmed att utforska förutsättningarna i form av hindrande 

respektive pådrivande faktorer för förändring och utveckling av det regionala arbetet runt 

processen för risk- och sårbarhetsanalyser. Att leda denna tillståndsförändring innebär att 

förhålla sig till och hantera krafter som är ’pådrivande’ respektive ’hindrande’ för 

förändring. Ett viktigt första steg är att identifiera dessa olika krafter – en kraftfältsanalys. 

 

Studien genomfördes som en intervjustudie med åtta intervjupersoner som arbetar med 

den regionala risk- och sårbarhetsanalysen. Intervjupersonerna kom från fyra geografiskt 

distribuerade län som valts ut för att representera olika förutsättningar för den regionala 

samordningen av arbetet. En semistrukturerad intervjuansats användes där intervjumallen 

baserade sig på ett teoretiskt ramverk med tre dimensioner, 1) processtegen i risk- och 

sårbarhetsanalysen, 2) olika begräsningar med nätverk samt 3) olika analytiska perspektiv 

som kan anläggas på en kraftfältsanalys. Inledningsvis ställdes en fråga avseende vilka 

utmaningar de såg kring arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. Därefter följde två 

frågor avseende vilka faktorer de ansåg vara hindrande respektive är pådrivande på en 

förändring. Avslutningsvis ställdes frågan vilken synpunkt de ansåg vara viktigast att föra 

fram.   

 

Resultatet från intervjuerna blev 24 kategorier fördelat på de tre frågeställningarna samt 

fem viktigaste synpunkter. Analysen visade att det var nödvändigt att jämföra kategorier 

över frågeställningar då kategorierna i många fall var olika aspekter av samma 

grundläggande företeelser. Identifierade kategorier kombinerades därför till sju 

övergripande huvudteman som representerar viktiga aspekter av arbetet. Samtliga 

huvudteman karakteriseras av inneboende spänningar mellan det som hindrar en 

utveckling och det som driver på en utveckling. Kraftfältsanalysen gjordes därför 

gentemot dessa huvudteman och resultatet visade att identifierade huvudteman innehöll 

aspekter från samtliga av ramverkets dimensioner. Slutsatsen blir att ett framtida arbete för 

att utveckla regional samordning av risk- och sårbarhetsanalys måste utgå från en 

helhetssyn. För att kunna hantera ett helhetsperspektiv i framtida utvecklingsarbete 

föreslås en aktionsforskningsansats. Dessutom föreslås några konkreta förslag till 

förändringar baserat på de erfarenheter intervjupersonerna gav utryck för i intervjuerna.  
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1 Inledning. 

I kapitel 1 ges en bakgrund till studiens relevans för området management inom det 

företagsekonomiska ämnet följt av en definition av kris, risk och sårbarhet. Därefter följer ett 

avsnitt som beskriver grunderna för svensk krisberedskap i vilket några begrepp som berörs i 

studien introduceras. Avsnitt 1.4 beskriver risk- och sårbarhetsanalys och arbetet med dessa. 

Ett avslutande avsnitt beskriver länsstyrelsens roll och ansvar i arbetet med RSA vilket också 

är fokus för denna studie.  

 

1.1 Bakgrund  

Flera olika trender i samhällsutvecklingen innebär att vårt samhälle är sårbart på ett helt annat 

sätt än tidigare (Regeringskansliet, 2017, s. 5; Försvarsdepartementet, 2017, s. 17-20).  Ur ett 

internationellt perspektiv nämner World Economic Forum bland annat klimatförändringar 

som ett av de största hoten mot mänskligheten redan under de närmaste fem åren i form av 

bland annat vattenkriser och naturkatastrofer. Vidare finns ett växande cyberhot mot ett 

system med bristande säkerhetsmekanismer (World Economic Forum, 2018, s. 6 samt Figur 

1). Utvecklingen gäller även Sverige. I en kunskapsöversikt avseende risker, konsekvenser 

och sårbarhet för samhället till följd av förändrat klimat pekar SMHI bland annat på ökade 

översvämningsrisker, bristande vattentillgång och vattenkvalitet, påverkan på energisystemet 

från extrema väderhändelser, nya sjukdomar och påverkan på hälsotillståndet bland 

människor, djur och växter (SMHI, 2017). Vidare är Sverige beroende av import och export 

för bland annat livsmedels- och drivmedelsförsörjning även i det korta perspektivet. Det finns 

exempelvis enbart en begränsad lagring av livsmedel i några få lagercentraler men dessa ägs 

av privata aktörer och vid ett elavbrott är vattenförsörjning beroende av reservkraft och 

tillgång till drivmedel (Försvarsdepartementet, 2017, s. 161-174).  

 

I försvarsberedningens omvärldsanalys från 2007 ”En strategi för Sveriges säkerhet” betonas 

att den nationella krishanteringsförmågan behöver stärkas. Sverige måste förbättra sin 

förmåga att identifiera beroenden, sårbarheter och utmaningar samt utveckla förmågan att 

hantera dem. I analysen trycks det även på betydelsen att samhällets resurser, både offentliga 

och privata, samordnas och används på ett effektivt sätt i händelse av en kris (Justitie-

departementet, 2007, s. 12, 39-45, 55-56). De satsningar och investeringar som beslutas måste 

därför vara väl underbyggda och samordnade på både lokal, regional och central nivå. Ett 

viktigt underlag för olika aktörers arbete med budget och verksamhetsplanering kopplat till 

samhällets krisberedskap är .risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Samtliga kommuner, 

landsting och myndigheter är ålagda att göra dessa med Myndigheten för samhällsskydd 

(MSB) som nationellt sammanhållande (SFS 2006:544, 2 kap, §1; SFS 2015:1052, §3, §6-8). 

Sverige ska dessutom redovisa en nationell riskbedömning till EU-kommissionen vart tredje 

år (EU, 2013) där medlemsstaternas nationella risk- och förmågebedömningar är ett underlag 

för en analys av de risker som Europa kan stå inför (MSB, 2017a).  RSA är därför ett viktigt 

verktyg för en effektiv styrning av samhällets krisberedskap och hur samhällets resurser ska 

användas för detta syfte (MSB, 2011, s. 7-8). Den här studien fokuserar på länsstyrelsens 

ansvar för den regionala samordningen av de olika aktörernas arbete med RSA inom länets 

gränser. Det handlar därför bland annat om hur detta arbete utformas, organiseras och leds 

och berör därmed området management inom det företagsekonomiska ämnet.   
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1.2 Definition av kris, krisberedskap, risk och sårbarhet 

En kris är en händelse som drabbar ett stort antal människor och stora delar av vårt samhälle 

(Krisinformation.se, 2017). I svensk lagstiftning används uttrycket extraordinär händelse som 

definieras som ”sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning 

eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner” (SFS 

2006:544, § 4).  Samhällets krisberedskap är förmågan att förebygga, motstå och hantera 

krissituationer (SFS 2015:1052, § 4). Själva syftet med svensk krisberedskap är att värna om 

befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra 

grundläggande värden (krisinformation.se, 2017). 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gör i sammanhanget en distinktion 

mellan risk och sårbarhet. Risk ses som en sammanvägning av sannolikheten för att en 

händelse ska inträffa och de konsekvenser händelsen kan leda till. Sårbarhet ses som de 

egenskaper eller förhållanden som gör samhället, ett system eller egendom mottagligt för 

skadliga effekter av en händelse. (MSBFS 2016:7, § 2). 

 

1.3 Några grunder för svensk krisberedskap 

Grundläggande principer. Svensk krisberedskap grundar sig på ordinarie förvaltnings-

struktur utifrån tre grundprinciper; ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen 

(Krisinformation.se, 2018). Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en 

verksamhet i normala situationer också har motsvarande ansvar vid en störning i samhället. 

Ansvarsprincipen innebär också att aktörerna ska stödja och samverka med varandra, vilket 

brukar kallas den utökade ansvarsprincipen. Närhetsprincipen innebär att samhällsstörningar 

ska hanteras där de inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Närmast 

berörda och ansvariga handlar dels om aktörer på geografisk nivå (lokal, regional och 

nationell nivå) och dels om aktörer inom olika samhällssektorer. Likhetsprincipen innebär att 

aktörer inte ska göra större förändringar i organisationen än vad situationen kräver (MSB, 

2009). Verksamheten under samhällsstörningar ska alltså fungera som vid normala 

förhållanden, så långt det är möjligt (MSB, 2018, s. 23-30). Det innebär att krisberedskapen 

följer samma principer med som övrig offentlig förvaltning med en indelning i tre 

administrativa nivåer, nationell, regional och lokal (SOU 2003:32, s. 187). På den regionala 

nivån är det i första hand länsstyrelserna som har det övergripande ansvaret för den offentliga 

förvaltningen inom respektive län. 

 

Sektorsansvar. I sammanhanget offentlig förvaltning används ofta begreppen sektorsansvar, 

sektorsuppgifter och sektorsmyndighet1 men någon entydig officiell definition med vad som 

avses med dessa begrepp finns dock inte även om det ibland används i offentliga direktiv och 

skrivelser (SOU 2008:128, s. 9-10; Denward et al., 2017, s. 23). På Wikipedia återfinns dock 

en definitionsliknande förklaring där en sektorsmyndighet beskrivs som en myndighet på 

central nivå som av Regeringen har utsetts till att ha ett särskilt ansvar inom sitt område 

(Wikipedia, 2019). Inom området krisberedskap skulle sektorsansvar då kunna tolkas som det 

ansvar för krisberedskapsfrågor som följer med ansvarsprincipen, likhetsprincipen och 

närhetsprincipen men detta är alltså inte tydligt formulerat någonstans. Ett exempel på att 

                                                      
1 Anledningen till att begreppen sektorsansvar, sektorsuppgifter och sektorsmyndighet, och i nästa stycke 

bevakningsansvarig myndighet introduceras här är att intervjupersonerna i flera fall refererade till dessa begrepp 

vid intervjuerna. Av samma anledning introduceras även begreppet totalförsvar och uttrycket den återupptagna 

totalförsvarsplaneringen.    
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begreppet sektor ofta används, trots frånvaron av en tydlig definition, är att sektorsansvarig 

myndighet nämns 14 gånger i regeringens kommittédirektiv till den pågående utredningen om 

Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar (Regeringen, 2018). 

 

Bevakningsansvariga myndigheter. En mer distinkt avgränsning av ansvar i sammanhanget 

krisberedskap är de myndigheter som pekas ut i förordningen 2015:1052 om krisberedskap 

och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap” (SFS 2015:1052, §10; 

SFS 2016:382). Dessa utpekade bevakningsansvariga myndigheter2 har enligt förordningen 

ett särskilt ansvar för krisberedskapen. I detta ansvar ingår bland annat att samverka med 

övriga statliga myndigheter, kommuner, landsting, sammanslutningar och näringsidkare samt 

med länsstyrelserna i deras roll som områdesansvarig myndighet (SFS 2015:1052, §  5-6). Av 

de utpekade myndigheterna är det myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som 

har det övergripande nationella ansvaret att samordna krisberedskapen (SFS 2015:1052, §7).  

 

Totalförsvar. I sammanhanget bör också begreppet totalförsvar nämnas. Totalförsvaret består 

av både militärt och civilt försvar och är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige 

för krig (Regeringen, 2018, s. 2). Det handlar alltså inte direkt om kriser i fred men total-

försvarsresurser ska utformas så att de även kan användas för att stärka samhällets förmåga att 

förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället (Regeringen, 2018, s. 2). Utgångs-

punkten är att varje myndighet i sin verksamhet ska beakta totalförsvarets krav i samverkan 

med de statliga myndigheter, kommuner, landsting, sammanslutningar och näringsidkare som 

är berörda (SFS 2015:1053, §4). Det finns alltså många beröringspunkter mellan totalförsvars-

planering och planering för fredstida krisberedskap.  

 

I ett historiskt perspektiv kan också nämnas att det tidigare rätt omfattande totalförsvaret som 

en följd av försvarsbesluten 1999–2004 till stora delar avvecklades (Försvarsdepartementet, 

2017, s. 44).  I den senaste försvarspolitiska inriktningen för perioden 2016–2020 så betonas 

dock att totalförsvarets förmåga inför och vid ett angrepp behöver stärkas och att planeringen 

för totalförsvaret behöver återupptas (Riksdagen, 2014, s. 51-52).  Det ska också noteras att 

vid krig och fara för krig gäller delvis andra förutsättningar än vid kris vid fred enligt 

regeringsformen (SFS 1974:152, Kap 15). Krig och fara för krig berörs inte i denna studie 

förutom att det vid något tillfälle refereras till företeelsen totalförsvarsplanering.  

 

1.4 Risk och sårbarhetsanalyser 

Syftet med RSA. Syftet med en RSA är att ge ett beslutsunderlag till beslutsfattare och 

verksamhetsansvariga om hot, risker och sårbarheter inom det egna verksamhetsområdet samt 

att skapa ett underlag för egen planering. Underlaget ska dessutom utgöra information till 

medborgare och anställda. I ett vidare perspektiv ska de utgöra en grund för att ge en bild av 

de risker och sårbarheter som finns i samhället i stort vilket i sin tur ska kunna användas i 

samhällsplaneringen (MSB, 2011, s. 15-17). 

 

Vilka som ska genomföra och rapportera. Enligt förordningen 2015:1052 ska samtliga 

statliga myndigheter genomföra en RSA (SFS 2015:1052, §8). Vidare åligger samma krav på 

                                                      
2 Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Finansinspektionen, Folkhälsomyndigheten, 

Försäkringskassan, Kustbevakningen, Livsmedelsverket, Luftfartsverket, Migrationsverket, Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Post- och telestyrelsen, 

Riksgäldskontoret, Sjöfartsverket, Skatteverket, Socialstyrelsen, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, 

Statens veterinärmedicinska anstalt, Strålsäkerhetsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Trafikverket, 

Transportstyrelsen och Tullverket. 
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samtliga kommuner och landsting enligt lagen om extraordinära händelser, LEH (SFS 

2006:544, 2 kap, §1). När det gäller kommunerna så är dessa ålagda att rapportera sin RSA till 

länsstyrelsen medan landstingen rapporterar till Socialstyrelsen, MSB och länsstyrelserna. I 

bägge fallen ska det ske vart fjärde år senast den 31 oktober under det första kalenderåret efter 

ordinarie val till kommunalfullmäktige (MSB, 2019a). De bevakningsansvariga 

myndigheterna samt vissa, av MSB utpekade myndigheter3 (MSB, 2017b), ska dessutom 

rapportera in sin RSA till MSB senast den 31 oktober månad vid jämt årtal. För 

länsstyrelserna gäller en årlig sammanställning (SFS 2015:1052, §6) som inrapporteras till 

MSB senast den 31 oktober varje år (Finansdepartementet, 2017a, s. 2-3).  MSB i sin tur 

sammanställer en nationell risk- och förmågebedömning till regeringen senast den 26 april 

(Justitiedepartementet, 2017, s. 2). 

 

Metoder för RSA. Det finns flera olika alternativa metoder för att göra en RSA (MSB, 2011, 

s. 61-75). En central tanke är att välja den metod som bäst passar mot de förutsättningar som 

gäller (MSB, 2019a).  Oavsett metod så bygger det på en strukturerad process där analysen 

bör kunna besvara några övergripande frågeställningar avseende vad som kan hända, varför 

det kan det inträffa, hur ofta samt vilka blir konsekvenserna för samhället (MSB, 2011, s. 14, 

38). På MSB hemsida går det ladda ner några olika metodbeskrivningar (MSB, 2015).  En av 

dessa metoder, FORSA, börjar med en systembeskrivning av verksamheten som ska redogöra 

för de aspekter som är särskilt skyddsvärda, dvs. verksamhetens prioriterade åtaganden samt 

kritiska beroenden. Sedan används riskscenarier för att analysera sårbarheten i de kritiska 

beroendena och därmed de prioriterande åtagandena. Scenarier är sedan en utgångspunkt för 

mer detaljerade analyser avseende förmågebedömning. Resultatet av analysen är en 

dokumentation av scenarier, samt en jämförelse med prioritering samt urval av åtgärdsförslag 

om kan komma till rätta med identifierade förmågebrister. Dokumentationen ändvänds för att 

kommunicera resultatet samt som stöd till att genomföra och följa upp åtgärdsförslagen (Se 

Winehav et al., 2011 för en mer detaljerad beskrivning av FORSA-metoden). 

 

1.5 Länsstyrelsens roll samt ansvar i arbetet med risk och sårbarhetsanalyser 

Länsstyrelsens regionala samordningsansvar. Som tidigare nämnts så är länsstyrelsernas 

övergripande roll att ansvara för den statliga förvaltningen inom sitt geografiska område, i den 

utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter 

(SFS 2017:868, §1). Länsstyrelserna är därmed regeringens företrädare i länet (Regeringen, 

2019). När det gäller krisberedskap så innebär den rollen att vara en sammanhållande funktion 

mellan lokala aktörer, som exempelvis kommuner, landsting och näringsliv, och myndigheter 

på den nationella nivån (SFS 2015:1052, §6; MSB, 2018, s. 23-30). Länsstyrelserna ska vara 

den statliga aktör som på regional nivå uppträder enhetligt och överbygger de nationella 

myndigheternas mer sektorsinriktade perspektiv (Riksdagen, 2014, s. 107).  
 

Den samordnande rollen som regeringens regionala företrädare ska lösas inom ramen för 

regeringsformen. Redan i portalparagrafen betonas det kommunala självstyret (SFS 1974:152, 

1 kap §1) vilket begränsar regeringens, och därmed även länsstyrelsernas, möjligheterna att 

besluta i ärenden som rör myndighetsutövning (SFS 1974:152, 12 kap §2). Den senare 

paragrafen begränsar även en myndighets möjlighet att bestämma i en annan 

                                                      
3 Arbetsförmedlingen, E-hälsomyndigheten Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Försvarets 

radioanstalt, Havs- och vattenmyndigheten, Kriminalvården, Lantmäteriet, Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut, Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut, Statens institutionsstyrelse, 

Statens servicecenter, Statens skolverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 

och Valmyndigheten. 
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myndighetsutövning av sitt uppdrag. Det innebär att länsstyrelsen inte heller kan luta sig mot 

att MSB, som nationellt samordnande myndighet, kan ”peka med hela handen” avseende hur 

berörda aktörer ska samverka och bedriva arbetet. Även om regeringen i regleringsbreven 

kunnat bestämma hur myndigheter ska arbeta och hur mycket pengar den kan använda så får 

regeringen, och länsstyrelsen som dess representant, aldrig styra över hur en myndighet 

använder lagarna. Ett enskilt statsråd har heller inte makt att direkt ingripa i myndigheternas 

löpande arbete (Regeringen, 2017). Eventuella beslut som rör myndigheterna, t ex ändringar i 

regleringsbrev eller budget, måste fattas (kollektivt) av regeringen (Finansdepartementet, 

2016, s. 10). Det är denna kontext för länsstyrelsens samordnande ansvar och roll avseende 

krisberedskap, och då specifikt gällande risk- och sårbarhetsanalyser, som är i fokus för denna 

studie – därav rapportens titel ”ansvar utan mandat".   

 

Länsstyrelsens ansvar och funktion avseende RSA. Länsstyrelsens ansvarsområde när det 

gäller att samordna det arbete med RSA kan delas in i den egna verksamheten samt det 

geografiska områdesansvaret där tyngdpunkten ligger på det senare. Det geografiska 

samordningsansvaret för RSA innebär att länsstyrelsen ansvarar för inriktning, prioritering 

och samordning av tvärsektoriella krishanteringsåtgärder inom regionen. Det innefattar att 

initiera och underlätta nödvändig samverkan så att resurser nyttjas på bästa sätt utan att för 

den skull ta över övriga aktörers ordinarie ansvar. Den sammanhållande funktion som 

länsstyrelsen ska fylla inom sitt geografiska område innebär en aktiv och stödjande roll till 

kommunernas och landstingens arbete med RSA.  Ett exempel är att inhämta ett underlag för 

analysarbetet hos de aktörer som kommuner och landsting normalt inte har tillgång till (MSB, 

2011, s. 25-27). Länsstyrelsen regionala och samordnande roll i den nationella RSA-

processen kan därför beskrivas som en process bestående av tre steg;  

 Förberedelser som för länsstyrelsen innebär att följa upp och inrikta RSA-arbetet genom 

information, utbildning, övningsverksamhet samt uppföljning av tillämpningen av 

lagstiftning.   

 Genomförande som för länsstyrelsen i första hand handlar om att stötta kommuner och 

landsting men även vid behov andra aktörer i deras arbete med att planera, samla in 

underlag, analysera, samt utarbeta åtgärds- och handlingsplan inom ramen för RSA.  

 Kvalitetssäkring och rapportering som på länsstyrelsenivå innebär att sammanställa 

kommunernas och landstingens RSA-rapporter och göra en bedömning på regional nivå, 

vid behov med hjälp av centrala myndigheter och andra aktörer, som sedan rapporteras till 

MSB. 

 

Den resterande delen av rapporten följer i stort ett traditionellt upplägg med. En introduktion 

ges i inledningen till varje kapitel. För den läsare som vill ha en snabb överblick över studiens 

upplägg är vår rekommendation att först läsa avsnitt 3.4 som innehåller en sammanfattning av 

hur bakgrund, problemställning och teori vägts ihop till ett teoretiskt ramverk för att, vid 

behov, gå tillbaka till tidigare avsnitt för mer detaljer. I denna sammanfattning finns 

referenser till olika avsnitt i de inledande kapitlen.  

 

  



 

6 
 

2 Problembakgrund 

I avsnittet presenteras tidigare studier avseende utmaningar i arbetet med RSA och hur det 

påverkar länsstyrelsens regionala roll. Utmaningarna finns på både central, regional och lokal 

nivå men oavsett nivå så har det konsekvenser för länsstyrelsens samordnade roll mellan olika 

aktörer. Utifrån kartläggningen av dessa utmaningar så definieras problemställning och syfte 

med studien. Avslutningsvis klargörs några avgränsningar. 

 

2.1 Tidigare studier av utmaningar kring arbetet med RSA  

Ett antal studier har pekat på en del utmaningar kring den svenska RSA-processen.  

 

Övergripande studier. Länsstyrelsen roll som regionalt samordnade ska rimligtvis ses i sitt 

större sammanhang. Lin (2018) har tittat på hur RSA-processen integrerats i det svenska 

krisberedskapssystemet. Studien bygger på intervjuer med representanter från alla tre 

administrativa nivåer samt analyser av officiella dokument. Slutsatsen från studien är att RSA 

blivit en integrerad del av krisberedskapsarbetet – ”participants are drawn from ’pretty much 

the whole of society’” (Lin, 2017, s. 629). En rad problem med RSA-arbetet identifierades 

däremot också; svårigheten att engagera privata aktörer, bristande återkoppling till de som 

arbetar med RSA, gråzoner i lagstiftningen avseende sekretessbelagd informationsamt det 

faktum att EU:s riktlinjer för RSA inte innehåller förmågebedömning (Lin, 2018, s. 630). Det 

senare är en komponent i den svenska modellen för arbete med RSA (MSB, 2011, s. 14-15). 

 

I länsstyrelsens roll som sammanhållande funktion ingår att samverka med övriga statliga 

myndigheter med sektorsansvar (se avsnitt 1.3). Arbetet med den regionala RSA:n påverkas 

därmed av de olika myndigheternas inställning till detta arbete. Denward et al. (2017) har 

genomfört en studie kring hur sektorsansvaret uppfattas och tillämpas inom svensk 

statsförvaltning. Inom ramen för studien har en rad intervjuer genomförts med tjänstemän, 

sakkunniga, handläggare och utredare inom ett urval av myndigheter samt vid 

Regeringskansliet (Denward et al., 2017 s. 13). Studien pekar bland annat på att det bland 

tjänstemän mycket riktigt finns en uppfattning om att det existerar en reglerad form av 

sektorsansvar som tilldelar de centrala myndigheterna ett ansvar att engagera sig i 

krisberedskap och civilt försvar. Myndighetsinstruktionerna mellan myndigheterna skiljer sig 

dock avseende beredskapsaspekter och uppgifter. Vidare finns det en ofullständighet i 

krisberedskapsförordningen 2015:1052 i meningen att vissa beredskapsuppgifter inom ett 

område inte formellt tilldelats någon myndighet. Konsekvensen blir ett tolkningsutrymme och 

en osäkerhet kring myndigheters ansvar och roller i beredskapen och en förvirring kring 

förväntningar, uppgifter och ambitionsnivåer (Denward et al., 2017 s. 3-4 & 63-65). 

 

Studier på kommunal nivå. En stor del av underlaget till den regionala RSA:n skapas på 

kommunal nivå vilket därmed påverkar länsstyrelsens arbete. Hedtjärn Swaling et al, (2016) 

har i en studie inventerat befintliga stöd för kommunernas RSA samt intervjuat säkerhets-

samordnare från 16 olika kommuner. De studerade kommunerna skiljer sig både avseende 

vilka utmaningar de hade och vilka lösningar de använde för sitt arbete. Resultaten från 

studien pekade på flera utmaningar inklusive; svårigheter att rekrytera och engagera rätt 

kompetens, ett beroende av säkerhetssamordnarnas personliga nätverk, svårigheter att utforma 

avrapporteringen så att den genererar ett värde för alla mottagare, diffusa arbetsbeskrivningar 

och begrepp som försvårar arbetet, svårigheter att dokumentera analyser på ett spårbart sätt 

(Hedtjärn-Swaling et al., 2016 s. 53-60).  Ovanstående studie genomfördes inom ramen för ett 

fyraårigt projekt med syfte att utveckla en handbok för kommunal RSA. Handboken 
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färdigställdes i slutet av 2018 (Hedtjärn-Swaling et al., 2018) och det är rimligtvis för tidigt 

att säga ifall handboken medfört att man kunnat komma tillrätta med de utmaningar som 

studien från 2016 identifierat.  

 

En annan studie med fokus på kommunal nivå som också kan nämnas i sammanhanget är 

Nohrstedts (2018) studie av nätverkssamarbete och krisledningsförmåga på kommunal nivå. 

Studien har ett bredare perspektiv än enbart RSA men innefattar planering (Nohrstedt, 2018, 

s. 234) i vilket RSA är en integrerad del. Studien använder sig av en kombination av enkäter 

riktade till de som på olika sätt arbetar med krisberedskap inom landets samtliga kommuner 

samt fallstudier av tre olika kommuner4 (Nohrstedt, 2018, s. 233). Studien pekar på 

utmaningen kring det komplexa nätverkssamarbetet som är nödvändigt för samordning av 

arbetet. Nätverkssamarbetet bidrar positivt till arbetet upp till en punkt när det blir för 

komplext och arbetsinsatsen för att bedriva samarbetet överstiger grunduppgiften. Det finns 

undantag men då förutsätter det att personerna känner varandra väl, att det finns en gemensam 

uppfattning om problem och att man har en process där man fattar gemensamma beslut 

(Nohrstedt, 2018, s. 241-242). Det regionala arbetet med RSA påverkas därmed av hur 

enskilda individer på lokal nivå lyckas få nätverkssamarbetet inom kommunen att fungera.    

 

Studier på länsstyrelsens samordningsroll. Wimelius & Engberg (2015) har genomfört en 

studie specifikt inriktat mot länsstyrelsens regionala samordningsroll. I studien har de 

intervjuat säkerhetssamordnare från landets samtliga län avseende hur de ser på länsstyrelsens 

möjligheter att samordna arbetet med krisberedskap. Utgångspunkten var länsstyrelsens 

begränsade mandat (se avsnitt 1.3 i denna rapport) och, som det beskrivs i Wimelius & 

Engbergs studie, den synbarliga motsättningen mellan förväntningar på tydlighet och klarhet i 

samordning och styrning och länsstyrelsens begränsade mandat att styra arbetet. 

Konsekvensen blir att systemet måste bygga på multiorganisatoriskt samarbete och 

samordning i nätverk (Wimelius & Engberg, 2015, s. 130-131). Även om de intervjuade 

säkerhetssamordnarna nästan unisont står bakom den svenska nätverksansatsen för ledning av 

krisberedskap (Wimelius & Engberg, 2015, s. 136) och att förutsättningarna varierade mellan 

länen (Wimelius & Engberg, 2015, s. 134) så pekade studien även på några generella 

utmaningar avseende säkerhetssamordnarnas roll, beslutsfattande i krisberedskapsfrågor på 

regional nivå samt allokering av resurser.  

 

När det gäller säkerhetssamordnarnas roll pekar resultatet från studien på att 

säkerhetssamordnarna beskriver därför sin roll som mäklare, improvisatörer, övertalare eller 

utbildare snarare än samordnare. Det blir därför av central betydelse för dem att bygga upp en 

mer holistisk kultur av ansvarstagande och krisberedskap som kompensation för avsaknaden 

av möjlighet till att ge tvingande direktiv. Det innebär bland annat att bygga upp olika former 

av arbets- och samverkansgrupper som involverar så många aktörer som möjligt. Överlag ser 

man inget större problem att få aktörer att engagera sig i dessa grupper med undantag av 

privata aktörer som generellt inte är villiga att frivilligt delta såvida det inte är förknippat med 

någon fördel (Wimelius & Engberg, 2015, s. 133-134).  

 

När det gäller beslutsfattande i krisberedskapsfrågor så pekar Wimelius & Engbergs studie på 

att varje enskild aktör i nätverket fattar sina beslut utifrån de behov, resurser och mandat 

respektive aktör har. Det innebär att de som berörs måste bidra till att utveckla en 

konsensuslösning som aktörerna sedan bör förhålla sig till. Det finns dock begränsade 

möjligheter att tvinga en aktör att följa ett sådant beslut. Lagstiftningen är dessutom i vissa 

                                                      
4 Robertsfors, Kungälv och Trelleborg 
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avseenden öppen för tolkning. Att ha en samordnande roll utan att för den skull formell 

auktoritet uppfattas som en svår balansakt – ett citat lyfts fram ”no one really knows how we 

are supposed to coordinate through cooperation’” (Wimelius & Engberg, 2015, s. 134-135).  

 

Avseende resurser så pekade resultatet på att den generella uppfattningen bland 

säkerhetssamordnarna var att detta är otillräckligt. Möjligheten att söka extra medel från MSB 

för att bygga upp kapaciteten uppfattas som mycket viktigt.  Men trots dessa extra aktiviteter 

så är den allmänna uppfattningen att länsstyrelsens samordnade roll innebär ett stort och 

svårhanterligt ansvar samtidigt som dess mandat är svagt såväl före som efter en kris 

(Wimelius & Engberg, 2015, s. 135). I studien föreslås inga åtgärder utan resultaten används 

till att reflektera kring nätverksbaserad koordinering (Wimelius & Engberg, 2015, s. 135-

137). 

 

2.2 Problemformulering.  

Litteraturgenomgången av studierna av ger en bild av de utmaningar och problem som finns 

kring arbetet med RSA. Utmaningarna finns på både central, regional och lokal nivå men 

oavsett nivå så har det konsekvenser för länsstyrelsens roll att vara en samordnade och 

sammanhållande funktion mellan olika aktörer. Vår sammanvägda bedömning av de studier 

som redovisas ovan är att det finns en tämligen god kartläggning av dessa utmaningar. En 

studie på den regionala nivån bör därför gå ett steg längre än exempelvis Wimelius & 

Engberg, (2015) som ”enbart” kartlagt utmaningar. Bedömningen var att det en naturlig 

frågeställning är att kartlägga förutsättningarna för att komma till rätta med de utmaningar 

som identifierats för det regionala arbetet med RSA. Varför åtgärdas inte utmaningarna?  

 

Rimligtvis finns det både faktorer som underlättar en sådan förändring såväl som faktorer som 

försvårar. Problemställningen för den här studien är därmed: Vilka faktorer hindrar respektive 

driver på eller underlättar förändring för att komma till rätta med de utmaningar som man ser 

med RSA-arbetet på den regionala nivån?  

 

2.3 Syfte 

Syftet med studien är att utforska förutsättningarna i form av hindrande respektive pådrivande 

faktorer för förändring och utveckling av det regionala arbetet med RSA. Att åtgärda 

problemen ligger bortom målsättningen för denna studie utan arbetet ska ses som ett underlag 

för fortsatt arbete med att utveckla. Det innebär i praktiken att förslagen i denna studie i hög 

grad riktar sig till framtida projekt och annat utvecklingsarbete men även för andra berörda 

aktörer inom till exempel länsstyrelser och bevakningsansvariga myndigheter.  

 

2.4 Avgränsning:  

Studien avgränsas till arbetet kring RSA och därmed inte på hela krishanteringsarbetet. 

Avgränsningen är vidare på regional nivå – dvs länsstyrelsens geografiska områdesansvar och 

samordningsroll i RSA-arbetet. Att inhämta information från samtliga som är berörda av 

länsstyrelsens samordningsroll, dvs kommuner, landsting, näringsliv och myndigheter på den 

nationella nivån, ligger utanför ramarna för denna studie. Informationsinhämtningen 

avgränsas därför till de som på länsstyrelsen som jobbar med den regionala RSA:n. Vidare 

berör denna studie i första hand kris och krisberedskap i fred.   
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3 Teoretiskt ramverk 

Kapitlet innehåller fyra avsnitt. I avsnitt 3.1 ges en litteraturöversikt över förändring med 

fokus på planerad förändring. I detta avsnitt introduceras kraftfältsanalys samt ‘hindrande’ 

och ‘pådrivande’ faktorer. Avsnitt 3.2 behandlar olika aspekter av offentlig förvaltning i form 

av prestation, samordning, förekomsten av nätverk i offentlig förvaltning samt begränsningar 

med nätverk i offentlig verksamhet. Avsnitt 3.3 ägnas till en litteraturöversikt av olika möjliga 

perspektiv som kan läggas på en analys av nätverk. I det avslutande avsnittet, 3.4, ges en 

sammanfattning av länsstyrelsens roll i arbetet med RSA (kapitel 1), problembakgrunden 

(kapitel 2) samt litteraturgenomgången (avsnitt 3.1–3.3) i form av ett teoretiskt ramverk som 

ligger till grund för den kraftfältsanalys som genomförs i denna studie. För den läsare som vill 

ha en snabb överblick över studiens upplägg är vår rekommendation att läsa detta avsnitt först 

för att, vid behov, gå tillbaka till tidigare avsnitt för mer detaljer. I sammanfattningen finns 

referenser till olika avsnitt i kapitel 1-3. 

 

3.1 Förändring och förändringsledning 

Syftet med studien är att utforska förutsättningarna för att förändra och utveckla det regionala 

arbetet med RSA. Ett centralt begrepp är därmed förändring. Förändring kan både vara 

spontan och planerad (Bamford & Forrester, 2003, s. 547) men inom ramen för studiens syfte 

handlar det rimligen dock i första hand om en genomtänkt och avvägd förändring. Vi ser 

därför att det är relevant att pratat om en planerad förändring där ledning av förändringen är 

central (Kuipers et al., 2014, s. 11-12). Planerad förändring – eller förändringsledning - 

innebär ett strukturerat tillvägagångssätt för att gå från ett nuläge till ett önskvärt framtida 

läge (French & Bell, 1999, s. 2-5). 

 

En klassisk och generell modell över förändringledning, ’planned change’, är Lewins 

Unfreeze-Change-Refreeze modell (Swanson & Creed, 2014, s. 29; Lewin, 1951). Med detta 

avses en trestegsprocess där en förändring förbereds (Unfreeze), genomförs (Change) för att 

slutligen förankras (Refreeze). Lewins trestegsmodell ingår i ett större koncept kring planerad 

förändring där även teorier om gruppdynamik, aktionsforskning samt fältteori (Swanson & 

Creed, 2014, s. 29).  Ett centralt tema är motstånd mot och stöd för förändring, dvs faktorer 

som hindrar respektive underlättar möjligheten att förändra. Perspektivet har historiskt sett i 

stor utsträckning varit på individers – organisationens medlemmar - motstånd mot förändring 

men det kan även användas i ett vidare perspektiv där även organisationens kontext inbegrips 

i begreppet (Burnes, 2015, s. 93-94; George & Jones, 2012, s. 559-564). Inom litteraturen 

används lite olika begrepp för att beskriva dessa faktorer, exempelvis krafter för förändring 

och krafter mot förändring (Burnes & Cook, 2013) eller ‘hindrande’ samt ‘pådrivande’ 

faktorer (Schwering, 2003). I denna studie används fortsättningsvis ‘hindrande’ kontra 

‘pådrivande’ faktorer. Lewins modell brukar visualiseras som ett kraftfält med pilar som 

representerar ‘pådrivande’ kontra ‘hindrande’ faktorer som motverkande krafter i ett kraftfält 

(figur 1). Ett antal krafter påverkar möjligheten att gå från ett nuvarande tillstånd till ett 

framtida önskvärt tillstånd. (George & Jones, 2012, s. 565; Smartt et al., 2018, s. 23).  
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Figur 1. Illustration av Lewins modell med ett kraftfält med pilar som representerar 

‘pådrivande’ kontra ‘hindrande’ faktorer för förändring från nuvarande tillstånd till 

ett önskvärt motstånd. 

 

Kraftfältsanalys (KFA) bygger på Lewins modell om ’planned change’ (Cameron & Green, 

2015, s. 110; Toves et al., 2016, s. 88-89) och som i sin enklaste form syftar till att identifiera 

faktorer eller krafter som influerar, driver eller bromsar upp en förändring (Swanson & Creed, 

2014, s. 33). Ansatsen är ofta att beskriva det som motverkande krafter i en dimension 

(Burnes & Cooke, 2013, s. 416-42.    

Swanson & Creed (2014, s. 29-31) menar att denna ansats ofta är alldeles för enkel och att 

risken är att komplexa och centrala orsakssamband förbises. Swanson & Creed (2014) har 

dock perspektivet på hela förändringsprocessen och KFA som ett ’change management tool’ 

för att stötta både planering och genomförande av förändring (Swanson & Creed, 2014, s. 44). 

Men i detta fall där syftet är en utforskande kartläggning så är bedömningen att en enklare 

ansats är tillräcklig. KFA i denna form har också använts i en rad olika tillämpningar 

inklusive ledarskap, gender, TQM, och implementering av IT (Burnes & Cooke, 2013, s. 

416).  I denna studie begränsas alltså därför ansatsen för den KFA som används i den här 

studien till det perspektiv som åskådliggörs i figur 1. 

 

3.2 Offentlig förvaltning  

Regional samordning av RSA är en del av den verksamheten som bedrivs inom offentlig 

förvaltning.  Med offentlig förvaltning menas all den organisation som förbereder och 

verkställer regeringen och Riksdagens beslut (Lagboken.se, 2019). Det innefattar bland annat 

verksamhet på kommunal, län/regional och statlig nivå men förvaltningsuppgifter kan även 

anförtros till  bolag, förening, samfällighet, stiftelse, registrerat trossamfund eller någon av 

dess organisatoriska delar eller till enskild person (SFS 1998:1700, Kap 11, §6).  

 

3.2.1 Prestation i offentlig förvaltning  

Offentlig förvaltning skiljer sig (i de flesta fall) från vinstdrivande organisationer där värden 

som inkomst, vinst och ekonomiskt överskott är grundläggande mål (O'Flynn, 2007, s. 12). 

Offentlig förvaltning handlar i högre grad om offentligt värdeskapande – ’public value’ – som 

innefattar att säkerställa medborgares rättigheter och skyldigheter samt de principer som 

statens maktutövning är baserade på (Bozeman, 2007, s. 13).     

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_l%C3%A4n
https://sv.wikipedia.org/wiki/Region
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stat
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bolag
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rening
https://sv.wikipedia.org/wiki/Samf%C3%A4llighet_(juridik)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stiftelse
https://sv.wikipedia.org/wiki/Trossamfund
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I sammanhanget krisberedskap har MSB i sin vägledning Gemensamma grunder för 

samverkan och ledning vid samhällsstörningar (MSB, 2018) utgått från att kärnan i det som 

ska värnas är samhällets skyddsvärden. Arbetet med samhällsskydd ska bidra både till 

individens som samhällets säkerhet. De värden som ska skyddas utgår från mål formulerade 

av riksdag och regering och innefattar; människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, 

demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter, miljö och ekonomiska värden, 

nationell suveränitet (MSB, 2018, s. 15). 

 

O’Toole & Meier (2013) utgår från kontextens betydelse för offentlig verksamhets prestation 

i ett försök att ge ett ramverk som i mer generella termer beskriver situationsfaktorer som kan 

utgöra möjligheter eller begränsningar avseende en offentlig verksamhets prestation. De delar 

in kontext i tre perspektiv; ’politisk kontext’, ’extern organisatorisk miljö’ samt ’intern 

organisatorisk miljö’ (O’Toole & Meier, 2013, s. 253). 

 

Politisk kontext avser hur makt är fördelad till organisationen. Exempel på aspekter av den 

politiska kontexten som påverkar verksamhetens prestation är i vilken grad makt är samlad till 

ett ställe eller fördelad mellan olika aktörer. Vidare handlar det om hur många hierarkiska 

lager för beslutsfattande som finns. Ytterligare en aspekt är om ledningsprocessen är 

centralstyrd eller decentraliserad om det finns etablerade system för utvärdering? (O’Toole & 

Meier, 2013, s. 242-245). 

 

Extern organisatorisk miljö avser möjligheterna att skapa rutiner och hantera uppgifter på 

ett ordnat och förutsägbart sätt med hänsyn till yttre påverkan. Exempel på aspekter som 

påverkar verksamhetens prestation är uppgiftens grad av komplexitet samt i vilken grad 

förutsättningarna är stabila. Vidare handlar det om tillgången till resurser samt möjlighet till 

samarbete med andra (O’Toole & Meier, 2013, s. 245-249).  

 

Intern organisatorisk miljö avser möjligheterna att leda organisationen med hänsyn till 

interna förutsättningar. Exempel på aspekter som påverkar verksamhetens prestation är i 

vilken grad mål är entydiga och konsistenta alternativt motstridiga. Vidare handlar det om 

huruvida den interna beslutsprocessen är centraliserad och hierarkisk eller decentraliserad 

samt graden av professionalism i organisationen (O’Toole & Meier, 2013, s. 249-252). 

 

I O’Toole & Meiers slutsatser är det centrala argumentet att man bör försöka ta hänsyn till 

alla tre perspektiven när offentlig verksamhets prestation analyseras (O’Toole & Meier, 2013, 

s. 252-253).  

 

3.2.2 Samverkan i offentlig förvaltning 

Som framgår av inledningskapitlet så bygger länsstyrelsen arbete med RSA på samverkan 

med en rad olika aktörer.  

 

Forskning kring samverkan inom offentlig verksamhet har bedrivits åtminstone sedan 60-talet 

(Provan & Milward, 2001, s. 414). Trots denna tämligen långa tradition av forskning pekar 

Gittus & Lazdina (2017) på att det inte finns någon entydig definition utan definitioner, 

perspektiv och problemställningar varierar. Litteraturen använder en rad olika begrepp för att 

beskriva interorganisatoriska enheter och ageranden. Exempelvis används samarbete, nätverk, 

partnerskap, koalition, relation etc. som synonymer för att beskriva likartade fenomen (Gittus 

& Lazdina, 2017, s. 7-10). Lecy et al., (2014) för fram motsvarande bild när det gäller 

forskning kring offentliga nätverk; trots rätt omfattande forskning så saknas en koherent bild 
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av vad som menas med offentliga nätverk är för något (Lecy et al., 2014, s. 645-646). Vidare 

undviker Popp et al. (2014, s. 18-19) att ge en entydig definition utifrån att de anser att det 

inte är möjligt eller nödvändigt att avgränsa ett sådant komplext fenomen. I likhet med Lecy 

et al. (2104) så pekar de på att olika begrepp som nätverk och samarbete används i synonym 

mening. (Popp et al., 2014, s. 18-19). Med bakgrund av detta så kommer därmed begrepp som 

nätverk, samordning och samverkan i fortsättningen användas i synonym mening. 

 

Några gemensamma drag avseende samordning kan dock urskiljas i litteraturen. Samordning 

ses som ett interdisciplinärt begrepp, dvs det sker en samverkan mellan företrädare för flera 

discipliner. Det handlar om den temporära organisationen och innefattar både organisatorisk 

och interorganisatorisk samordning, både det sätt som individer samordnar sig inom, men 

även mellan, olika grupper eller organisatoriska enheter. (Jacobsson, 2011, s. 9-13) Det finns 

vidare inte ett ”bästa sätt” att organisera, leda och fatta beslut. I stället är det optimala 

handlingssättet beroende av den interna och externa situationen (Jacobsson, 2011, s. 25-26). 

 

Vidare utgår de flesta teoribildningar kring samarbete mellan organisationer från att det 

handlar om en process som inte enbart innehåller marknadstransaktioner (Gittus & Lazdina, 

2017, s. 8). När det gäller samarbete i offentlig verksamhet betonar McGuire & Agranoff, 

(2011, s. 266-267) att det inte enbart handlar om samarbete inom den offentliga 

myndighetsstrukturen.  

 

” We thus use the term ‘network’ to refer to structures involving multiple nodes – 

agencies and organizations – with multiple linkages, ordinarily working on cross-

boundary collaborative activities They constitute one form of collaborative activity 

for facilitating and operating multiorganizational arrangements to solve problems 

that cannot be solved, or solved easily, by using single organizations. A public 

management network includes governmental and nongovernmental agencies that are 

connected through involvement in a public policy‐making and/or administrative 

structure through which information and/or public goods and services may be 

planned, designed, produced, and delivered (and any or all of the activities). Such 

network structures can be formal or informal, and they are typically intersectoral, 

intergovernmental, and based functionally in a specific policy or policy area. 

Officials from government organizations and agencies at different levels – central, 

regional, and local – operate in structures of exchange and production with 

representatives from profit making and not for profit organizations”  

 

Denna definition hamnar nära den situation som gäller för länsstyrelsen samordnande 

arbete med den regionala RSA:n. Det är tvärsektoriell verksamhet med deltagande från 

olika typer av aktörer på olika nivåer. Nätverken kan både vara formella och informella 

och är formerade runt ett problem som är av allmänt värde och intresse och som enskilda 

aktörer har svårt att lösa själva.  

 

3.2.3 Bakgrund till förekomsten av nätverk i offentlig förvaltning.  

Offentliga myndigheter är, ibland tvärt emot en stereotypisk uppfattning om ineffektiv 

byråkrati, duktiga på att implementera policys samt leverera tjänster som är standardiserade, 

rutinartade och i stora volymer. Däremot har de ofta svårt att hantera problem och utmaningar 

som är komplexa, oförutsägbara, utan tydlig lösning och som är svåra att följa upp (Head & 

Alford, 2015, s. 711-712). Sådana problem benämns i viss litteratur som ’wicked problems’ – 

problem som är så komplexa och mångfasetterade att de förefaller sakna lösning och inte kan 

angripas med en stegvis rationell ansats (Innes & Booher, 2016, s. 8). Problemen 
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kännetecknas bland annat av att de är unika, att de saknar någon definitiv lösning och att det 

finns begränsade möjligheter att pröva en lösning i förväg, etc (Head & Alford, 2015, s. 714).  

 

När det gäller offentlig verksamhet så kan dessa problem vara särskilt utmanade därför att 

mekanismerna inom offentlig förvaltning tenderar att komplicera och hindra arbetet med att 

lösa sådana ’wicked problems’. De konventionella strukturerna och systemen är helt enkelt 

inte utformade för konceptualisering och hantering av denna typ av problem (Head & Alford, 

2015, s. 719-722). 

 

En respons på offentlig verksamhets problem att hantera komplexa problem är att olika 

former av samarbeten och nätverk i allt högre grad blivit centrala mekanismer för offentlig 

verksamhet. (Innes & Booher, 2016, s. 8). När det specifikt gäller krisberedskap har oförmåga 

att möta naturkatastrofer, ekonomiska kriser, brister i utbildningssystemet etc. gjort att värden 

bortom ekonomisk effektivitet lyfts fram. Det har vuxit fram en myndighetsstruktur som i hög 

grad bygger på nätverk och multisektorsamarbete. I högre grad betonas demokratiska värden, 

staten som en garant för samhällsvärderingar, förtroende för den offentliga sektorn samt en 

betoning på medborgarna och en myndighetsutövning som bygger på samarbete (Bryson et 

al., 2014, s. 445-448).  

 

Nätverk ökar möjligheten att förstå problematiken och dess underliggande orsaker (Head & 

Alford, 2015, s. 714-716). Head & Alford nämner flera fördelar med samarbete i nätverk; att 

risken fördelas, att de ingående enheterna stödjer varandra med expertis, innovation, 

flexibilitet etc. Vidare ökar det möjligheten att identifiera möjliga lösningar, bland annat på 

grund av att ett vidare nätverk erbjuder tillgång till ett bredare spektrum av erfarenheter. 

Slutligen underlättar det implementering av lösningar genom att möjligheter att koordinera 

mer resurser (Head & Alford, 2015, s. 724-728).  Interorganisatoriskt samarbete i nätverk kan 

därför vara en strategi för att skapa en mer flexibel struktur som är bättre att svara på krav på 

förändringar än en byråkratisk organisation (Head & Alford, 2015, s. 714-716; Popp et al., 

2014, s. 18-19). Nätverkande i offentlig verksamhet är ofta av central betydelse för att olika 

verksamheter och förmågor ska kunna samordnas.  

 

3.2.4 Begränsningar med nätverk i offentlig förvaltning.  

Det innebär inte att det saknas begränsningar och hinder för att samarbeten inom nätverk i 

offentlig verksamhet ska fungera smärtfritt (McGuire & Agranoff, 2011, s. 265-266). Några 

av de utmaningar som nätverk ställs inför är svårigheter att uppnå konsensus om mål och 

syfte, kulturkrockar, minskad autonomi, extra arbetsbelastning, att det krävs tid och 

engagemang för att bygga förtroende samt ojämn maktfördelning (Popp et al., 2014, s. 21-23). 

Bryson et al., (2014, s. 445-447) pekar även på otydlig ansvarsfördelning och ostrukturerade 

arbetssätt McGuire & Agranoff, (2011) identifierar i sin litteraturgenomgång kring nätverk i 

offentlig verksamhet tre kategorier av begränsningar; operativa begränsningar, 

prestationsvärdering samt byråkratiska hinder.    

 

Operativa begränsningar. Nätverk kan kanske uppfattas som ömsesidigt utbyte på samma 

nivå men ofta föreligger asymmetriska maktförhållanden mellan de aktörer som ska 

samarbeta. Kontroll över nödvändiga resurser är exempelvis ofta allokerad till någon aktör. På 

samma sätt har vissa aktörer makt över vilka frågor som ska lyftas på agendan. En annan 

begränsning är att själva nätverkandet kan medför att fokus i arbetsinsatser flyttas från det 

som ska åstadkommas till nätverkandet och samarbetet i sig. Det uppstår en processkostnad 

som kan leda till att samarbetet minskar eller upphör. Organisationers olika agendor och 

policys är kanske den mest signifikanta operativa begränsningen. Ofta så hittar ett nätverk en 
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lösning på ett problem som skulle kunna fungera för att därefter ställas inför politiska, 

finansiella eller legala hinder som omöjliggör nästa steg (McGuire & Agranoff, 2011, s. 267-

271).  

 

Olika principer för prestationsvärdering. Offentlig verksamhet har krav på sig att kunna 

motivera sina aktiviteter – även så ett nätverk. Det är dock inte helt entydigt att bedöma 

prestationen med ett renodlat output-perspektiv. Motiv och målsättning till att delta i ett 

nätverkssamarbete kan i hög grad variera mellan aktörerna. Värderingen av nätverkets 

prestation måste därför kunna ta hänsyn till multidimensionella prestationskriterier men även 

tydliggöra värdet av både nätverksprocessen i sig som ett resultat från samarbetet. Misslyckas 

ett nätverk med detta finns risken att stödet för att fortsätta samarbetet försvinner (McGuire & 

Agranoff, 2011, s. 271-274). 

 

Byråkratiska hinder. Ett nätverks plats i den offentliga verksamhetens struktur är inte 

självklar. Jämfört med en organisatorisk enhet har inte nätverket samma ”juridiska integritet” 

utan är beroende att en förhandlingslösning avseende hur nödvändig rutin och byråkrati ska 

utformas mellan parterna i samarbetet. Samtidigt så innebär det också att central myndighets-

samordning till del tappar kontroll. Krav ställs på att ett överliggande lager med nätverks-

byråkrati, ’konduktiv byråkrati’, skapas som inte självklart ryms inom en offentlig 

organisations traditionella funktioner med planering, budgetering, bemanning etc. Det 

förutsätter att det går att identifiera lösningar för att hantera problem relaterade till 

’professionell isolationism’, målsättning och regler för finansiering samt uppföljning av 

verksamhet (McGuire & Agranoff, 2011, s. 274-280).  

 

3.3 Perspektiv på analysen av nätverk 

En viktig frågeställning är vilken perspektiv som en KFA ska anlägga. Lecy et al. (2014) 

identifierade tre kluster av generella forskningsperspektiv avseende nätverk i en litteratur-

studie som baserar sig på ett urval av över 13000 artiklar avseende forskning kring nätverk i 

offentlig verksamhet. 

 

Perspektivet policy och nätverk (’policy formation networks’). Forskning kring hur 

nätverk i offentlig verksamhet bildas och påverkar policy fokuserar på hur olika aktörer 

formerar sig till koalitioner eller intressegrupper för att styra processen för att utforma och 

påverka offentlig policy. Inom forskningsperspektivet har man bland annat kunnat peka på att 

nätverk ofta växer fram som en reaktion på upplevda brister i överordnade myndigheters 

förmåga att adressera problem och att nätverken ofta använder horisontellt samarbete för att 

utveckla nya eller alternativa agendor (Lecy et al., 2014, s. 651-652).  

 

Perspektivet management och nätverk (’policy governance networks’).  Denna forskning 

fokuserar typiskt på hur nätverken organiseras och utformas. Det innebär processer för 

formulering av rättigheter, preferenser och resurser. Men perspektivet utforskar även hur 

nätverken leder till nya eller annorlunda utmaningar jämför med mer traditionella strukturer 

för myndighetsutövning. Formeringar till nätverk ses som en organisatorisk lösning på 

komplexa problem som en enskild aktör inte kan hantera själv på ett tillräckligt bra sätt (Lecy 

et al., 2014, s. 652-653). 

 

Perspektivet arbetssätt och nätverk (’policy implementation networks’). Forskning kring 

policy implementation networks fokuserar typiskt på hur tjänster utförs och hur nätverket 

påverkar hur tjänsten utförs.  Nätverk ses som koordinationsmekanismer för att överföra 
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offentliga tjänster som distinkt skiljer sig från situationen med hierarkiskt sektorsansvar. 

(Lecy et al., 2014, s. 653-654). 

 

En av slutsatserna från Lecy et als studie var att litteraturen framförallt fokuserat på frågor 

kring ’policy implementation network’s till förfång de tidigare stadierna i processen, ’policy 

formation networks’ och ’policy governance networks’ (Lecy et al., 2014, s. 656).  

 

Provan & Milward (2001) föreslår en liknande indelning i analysperspektiv för offentliga 

nätverk; samhälle, nätverk och individ/organisation. Till skillnad från Lecy et al. har Provan 

& Milward ett intressentperspektiv, dvs vilka som är intressenter samt vilka effektivitets-

kriterier som är relevanta för varje perspektiv (Provan & Milward, 2001, s. 415-416).  

 

Samhälle. I detta perspektiv handlar det om vilket bidrag till samhället som nätverket står för. 

Exempel på effektivitetskriterier innefattar samhällskostnad, socialt kapital och allmänhetens 

förtroende (Provan & Milward, 2001, s. 416-417). 

 

Nätverk. Effektiviteten på nätverket handlar i detta perspektiv om legitimitet och externt stöd 

genom att det tillfredsställer de behov som finansierande enheter och intressegrupper har. 

Samtidigt så kommer den aspekten av nätverket med en kostnad i form av att tillräckligt med 

resurser måste avsättas av medlemmarna i nätverket. Exempel på effektivitetskriterier 

innefattar den uppsättning tjänster som nätverket erbjuder eller frånvaro av alternativa 

tillhanda-hållare av samma tjänster. Andra kriterier är integration mellan organisation av 

tjänster, engagemang och kostnad att upprätthålla nätverket (Provan & Milward, 2001, s. 417-

419).     

 

Individ/organisation. Även om ett nätverk har potential att leverera ett övergripande 

mervärde på samhällsnivå så är utgångspunkten för ett engagemang i ett nätverk ofta den 

enskilda organisationens eller individens egenintresse. Effektiviteten för organisationen 

handlar i detta perspektiv om i vilken utsträckning nätverket bidrar till den egna 

organisationens prestation. Exempel på effektivitetskriterier innefattar den egna 

organisationens överlevnad och legitimitet, kostnad för att leverera tjänster, kvalitet på 

levererade tjänster, minimering av konflikter, tilldelning av resurser etc. (Provan & Milward, 

2001, s. 420).  

 

3.4 Sammanfattning av problembakgrund och teori 

Det är nu möjligt att sammanfatta vad som hitintills presenterats i kapitel 1 till och med 3 i ett 

övergripande teoretiskt ramverk. Att försöka komma till rätta med brister i hur väl ett nätverk 

fungerar handlar ytterst om förändring - att gå från ett tillstånd till ett annat. Att leda denna 

tillståndsförändring innebär att förhålla sig till och hantera krafter som är ’pådrivande’ för en 

förändring respektive ’hindrande’. Ett viktigt första steg är att, utifrån nuläget, identifiera 

dessa olika krafter – en kraftfältsanalys. Detta ger en grund för att bedöma vilka av dessa 

faktorer som kan kontrolleras eller utnyttjas för att underlätta en förändring (Se avsnitt 3.1).  

 

RSA är ett verktyg för en effektiv styrning av samhällets beredskap att förebygga, motstå och 

hantera krissituationer (se avsnitt 1.4). Länsstyrelsen har ett ansvar på den regionala nivån 

som samordnare av arbetet med RSA men med ett vagt mandat att styra hur kommuner, 

landsting, myndigheter och andra aktörer ska bedriva sitt arbete. Länsstyrelsens samordnande 

arbete med RSA kan  på en övergripande plan beskrivas som en process bestående av tre steg 

(se avsnitt 1.5);  
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 ’Förberedelser’ som för länsstyrelsen innebär att följa upp och inrikta RSA-arbetet genom 

information, utbildning, övningsverksamhet samt uppföljning av tillämpningen av 

lagstiftning.   

 ’Genomförande’ som för länsstyrelsen i första hand handlar om att stötta kommunerna i 

deras arbete med att planera, samla in underlag, analysera, samt utarbeta åtgärds- och 

handlingsplan inom ramen för RSA.  

 ’Kvalitetssäkring och rapportering’ som på länsstyrelsenivå innebär att sammanställa 

kommunernas RSA-rapporter samt gör en bedömning på regional nivå som sedan 

rapporteras till MSB. 

 

Studier kring hur samordning av krisberedskap fungerar i praktiken i Sverige visade på flera 

utmaningar (se avsnitt 2.1). Utmaningarna finns på både central, regional och lokal nivå men 

alla dessa har konsekvenser för länsstyrelsens regionala roll i RSA-arbetet. Det bedömdes 

vara en naturlig frågeställning att kartlägga förutsättningarna för att komma till rätta med de 

utmaningar som identifierats för det regionala arbetet med RSA (se avsnitt 2.2).  

 

Litteraturöversikten av nätverk i offentlig förvaltning pekar på att det är en form för att 

bedriva offentlig verksamhet som vuxit fram som en respons på komplexa utmaningar.  

Offentliga myndigheter är duktiga på tjänster som är standardiserade, rutinartade och i stora 

volymer men har problem att hantera problem och utmaningar som är komplexa, 

oförutsägbara, utan tydlig lösning och som är svåra att följa upp. Nätverk är där en lösning 

som ger tillgång till ett bredare spektrum av erfarenheter och en mer flexibel struktur som är 

bättre på att möta komplexa utmaningar än en byråkratisk organisation (se avsnitt 3.2.1-3.2.3). 

 

Nätverk kommer dock med en del begränsningar (se avsnitt 3.2.4). McGuire & Agranoff, 

2011) kan ge en vägledning till vilka typer av ’pådrivande’ respektive ’hindrande’ faktorer 

som är aktuella.  

 ’Operativa begränsningar’ i form av bland annat asymmetriska maktförhållanden mellan 

aktörerna i nätverket och att nätverkandet och samarbetet kan vara resurskrävande.  Olika 

aktörer kan också ha skilda agendor eller policys som utgör politiska, finansiella eller 

legala hinder.  

 ’Värdering av verksamhet’ då detta värderas olika utifrån motiv och målsättning till att 

delta i ett nätverkssamarbete kan variera mellan aktörerna  

 ’Byråkratiska hinder’ genom ett krav på ett överliggande lager med nätverksbyråkrati som 

inte självklart ryms inom en offentlig organisations traditionella funktioner med planering, 

budgetering, bemanning etc.    

 

När det gäller analys av offentlig verksamhet och nätverk visar litteraturgenomgången på 

några olika utgångspunkter. O’Toole & Meier (2013) förordar att man bör försöka ta hänsyn 

till tre kategorier av kontextuella situationsfaktorer när offentlig verksamhets prestation ska 

analyseras (se avsnitt 3.2.1). Lecy et al. (2014) lyfter fram tre olika forskningsperspektiv som 

kan identifieras i forskning kring nätverk i offentlig verksamhet. Forskningsperspektiven kan 

antas representera tre olika grundläggande problemställningar kring nätverk och är därför 

relevanta vid en analys (se avsnitt 3.3). Slutligen föreslår Provan & Milward (2001)  tre olika 

förhållningssätt gentemot värdering av offentliga nätverk utifrån vem som är nätverkets 

intressent vilket i sin tur styr vilken typ av effektivitets- eller prestationskriterier som är 

aktuella (se avsnitt 3.3).  

 

De tre olika utgångspunkterna skiljer sig på olika sätt. Exempelvis så avhandlar O’Toole & 

Meier (2013) inte specifikt nätverk i prestation i offentlig verksamhet i vid mening. 
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Bedömningen är dock att det finns gemensamma och överlappande perspektiv mellan de tre 

utgångspunkterna avseende vilka olika aspekter en kraftfältsanalys av offentliga nätverk kan 

innehålla. Det som också är gemensamt mellan utgångspunkterna är värdering och analys av 

offentlig verksamhet och/eller nätverk. Det är alltså att möjligt att väga samman de tre olika 

utgångspunkterna avseende prestation och nätverk i offentlig verksamhet till tre perspektiv 

som kan anläggas i en kraftfältsanalys; ett övergripande samhällsperspektiv, ett 

organisatoriskt perspektiv på nätverket i sig samt ett aktörsperspektiv avseende de 

organisationer eller individer som ingår i nätverket. De tre analytiska perspektiven kan 

sammanfattas som:  

 Ett ’samhällsperspektiv’ som innefattar den politiska kontexten och bakgrunden till hur 

nätverk formeras som i sin tur påverkar policy och samhället i stort. Viktigt är också det 

samhällsbidrag som nätverket ger.   

 Ett ’organisatoriskt perspektiv’ på nätverket. Det vill säga former för hur man inom 

nätverket samarbetar, fördelar resurser och fattar beslut med hänsyn till yttre påverkan, 

tillgång och fördelning av resurser samt de uppgifter som nätverket ska lösa.  

 Ett ’aktörsperspektiv’. Det vill säga hur enskilda individer eller organisationer arbetar 

inom ramen för nätverket. Det innefattar de procedurer och verktyg som används men 

även vilket bidrag nätverket ger till den enskilda individen eller organisationen.   

 

Figur 2 illustrerar sammanvägningen av de tre olika utgångspunkterna till tre analytiska 

perspektiv.  

 
Figur 2. Sammanvägning mellan tre olika utgångspunkter avseende analys av offentlig 

verksamhet och nätverk till tre perspektiv som kan anläggas i en kraftfältsanalys 

 

I nuläget är det svårt att avgöra vart eventuella hinder för en förändring kan finnas. Det 

innebär att det kan vara lämpligt att försöka ta hänsyn till alla tre analytiska perspektiv på 

nätverk i den inledande delen av kraftfältsanalysen.   

 

Sammantaget ger det en teoretisk modell för en kraftfältsanalys som i en dimension beskriver 

en process – det praktiska arbetet med RSA processen indelad i tre steg över tiden – och en 

dimension som beskriver tre olika analytiska perspektiv som är relevanta för analysen. 

Kraftfältsanalysen innehåller dessutom ytterligare en dimension i form av de generella 
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begränsningar som förknippas med nätverk. De tre dimensionerna i ramverket innebär en 

teoretisk triangulering gentemot problemställningen i syfte att ge en så heltäckande bild av 

förutsättningarna för förändring avseende det regionala arbetet med RSA. Det teoretiska 

ramverket illustreras i figur 3.   

 

     

 
Figur 3. Studiens teoretiska ramverk 

 

 

Med det teoretiska ramverket som utgångspunkt utformades studiens upplägg för 

datainsamling och analys. Illustrationen av det teoretiska ramverket i figur 1 användes 

exempelvis som översiktlig intervjuguide (se bilaga 1).  
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4 Metod 

I avsnitt 4.1 redovisas bakgrunden till vårt val av ämne. Därefter följer ett avsnitt som 

beskriver det angreppssätt som studien använt samt de succesiva metodöverväganden som 

genomförts. Därefter beskrivs procedur för litteraturstudie, utformning av intervjuguide samt 

urval av intervjupersoner. Avsnitt 4.3–4.7 beskrivs procedur för litteraturstudie, intervju-

guidens utformning, urval av intervjupersoner, procedur för intervju och analys. Kapitlet 

avslutas med två avsnitt som diskuterar studiens reliabilitet (4.8) och validitet samt redogör 

för våra överväganden avseende etik och sekretess (4.9).  

 

4.1 Bakgrund till ämnesval för studien 

Vi som skrivit uppsatsen kände inte varandra sen tidigare men valde att arbeta ihop eftersom 

våra situationer avseende arbete och studier var likartade. Utifrån våra arbetsuppgifter 

Länsstyrelsen i Västerbotten samt Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, så började vi leta 

efter ämnen som vi hade gemensamt. Vi hade tillsammans en förkunskap kring länsstyrelsens 

roll i statsapparaten samt forskning och praktik kring kris- och krisberedskap.  Med tanke på 

de bränder som härjade i Sverige under sommaren 2018 började vi prata om krisberedskap. 

Eftersom Länsstyrelsen i högsta grad har en ansvarig roll inom länet och att det bedrivs 

forskning inom försvar och säkerhet var detta en naturlig startpunkt. Dessutom var intresset 

för samhällsfrågor något som vi hade gemensamt. Vi kom snart i kontakt med ett projekt som 

länsstyrelserna och FOI hade gemensamt och som syftade till att ta fram den handbok för 

kommunal RSA som snart därefter publicerades (Hedtjärn Swaling et al., 2018). En startpunkt 

var den studie de, som en del i projektet, hade publicerat 2016 kring utmaningar på den 

kommunala nivån (Hedtjärn Swaling et al., 2018). Vi genomförde även tre videomöten med 

delar av projektmedlemmarna i ovan nämnda projekt. Efter att gått igenom och diskuterat 

projektet och dess resultat samt de frågeställningar de såg som viktiga så bestämde vi oss för 

att gå vidare och genomföra en studie med inriktning på arbetet med RSA på regional nivå. 

 

4.2 Angreppssätt och metodöverväganden 

I ett första skede genomfördes en litteraturstudie som mynnade ut i det teoretiska ramverket 

som sammanfattas i avsnitt 3.8. Med det som grund utformades metod för datainsamling och 

analys. I samband med denna process så gjordes en rad metodöverväganden. 

 

Litteraturstudien pekade på ett antal utmaningar för länsstyrelsens regionala samordning av 

RSA (redovisas i avsnitt 2.1). Studierna behandlade dock inte explicit frågeställningar om 

faktorer som hindrar eller hämmar respektive är ‘pådrivande’ på förändringar i sammanhanget 

RSA5. Frågeställningen kring förändring är central i denna studie och bedömningen var att det 

inte kan tas för givet att de utmaningar som förs fram i studierna av den svenska RSA-

processen helt sammanfaller med faktorer som hänger ihop med förändring och förändrings-

ledning. Litteraturstudien kring identifierade utmaningar kring arbetet med RSA gav därför 

inte något underlag för att formulera en tydlig hypotes eller förväntan avseende studiens 

problemställning vilket därmed  innebär att studien är av explorativ karaktär. 

 

Frånvaron av en tydligt formulerad hypotes innebär att det i första hand var aktuellt att samla 

in och analysera kvalitativa data. Motivet till detta är att explorativa ansatser baserat på 

                                                      
5 Som parantes kan sägas att om denna studie också helt hade fokuserat på utmaningarna för RSA-arbetet så hade 

det i praktiken blivit ett replikat på eller variant av Wimelius och Engbergs (2015) studie 
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kvantitativa data, till exempel olika former av explorativ faktoranalys, kräver stora mängder 

data och dessutom i många fall även ger svårtolkade resultat (Henson & Roberts, 2006, s. 5-

6). Kvalitativ metod är inte helt lätt att definiera på ett entydigt sätt. Det finns vare sig 

teoretiskt ramverk, paradigm eller metoder som är unikt kvalitativa (Denzin & Lincoln, 2011, 

s. 6). Vidare så är distinktionen mot kvantitativ forskning lång ifrån vattentät. Många gånger 

så används begreppen kvantitativ och kvalitativ metod fört att beteckna kontrasterande 

uppfattningar avseende det lämpligaste sättet att undersöka världens karaktär. I verkligheten 

har två ansatserna överlappande och gemensamma förutsättningar och är inte ömsesidigt 

uteslutande. Den mest grundläggande skillnaden gentemot kvantitativ metod, och som också 

utgör vår definition av en kvalitativ forskningsansats, är att den oftast använder icke numerisk 

data som den centrala analysenheten (Denscombe, 2009 s. 319 – 321).   

 

Dokumentanalys valdes i ett tidigt skede bort med anledning av en osäkerhet om i vilken 

omfattning det finns dokument tillgängliga som innehåller information om studiens problem-

ställning. Inledningsvis övervägdes en enkätansats men en sådan bedömdes vara allt för 

tidskrävande för de personer på regional nivå som skulle kunna vara aktuella för att bidra med 

information. Det teoretiska ramverket (Figur 3) skulle innebära en enkät med minst 18 frågor 

som ska besvaras skriftligt med text på ett sätt som är tillräckligt uttömmande för att kunna 

tolkas i en analys. Det slutliga valet av metod föll därmed på en kvalitativ ansats baserat på 

semistrukturerade intervjuer då bedömningen var att sådana skulle kunna genomföras inom en 

tidsram, en till två timmar, som bedömdes kunna vara acceptabel för de som skulle intervjuas. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har en färdig lista med ämnen som ska 

behandlas. Till skillnad mot den strukturerade intervjun som istället kan liknas med 

frågeformulär är en semistrukturerad intervju mer flexibel när det gäller frågornas 

ordningsföljd Denscombe (2009 s. 234).  

 

Ett viktigt metodiskt övervägande handlade om att välja lämpliga intervjupersoner. 

Länsstyrelsen har att samordna en rad olika aktörer. Det innebär att det skulle vara önskvärt 

att representanter från dessa olika aktörer skulle ingå i studien. Det skulle innebära en mix av 

representanter från länsstyrelse, landsting, sektorsmyndigheter och kommuner. Samtidigt 

skulle det, med anledning av att förutsättningarna för arbetet skiljer sig mellan län (Wimelius 

& Engberg, 2015, s. 134) vara önskvärd att ha representation från flera olika län. Utifrån 

denna studies omfattning bedömdes det inte vara möjligt att kunna uppfylla bägge 

önskemålen. Antalet intervjupersoner skulle helt enkelt bli för stort. Valet bedömdes därför i 

praktiken stå mellan att intervjua representanter från olika aktörer inom ett län eller 

representanter från olika länsstyrelser. Med anledning av att fokus ligger på länsstyrelsens 

samordnade roll bedömdes det senare alternativet vara lämpligare. Vidare bedömdes det inte 

möjligt inom givna tidsramar att intervjua representanter från samtliga 21 länsstyrelser. 

Istället valdes en ansats där ett antal representativa län valdes ut som skulle representera olika 

typer av förutsättningar. Från dessa län intervjuades därför personer som har uppgift inom 

arbetet med regional samordning av RSA. I avsnitt 4.5 redogörs för urval av intervjupersoner. 

 

Ytterligare ett metodiskt övervägande var att, utöver frågeställningar om ’pådrivande’ 

respektive ’hindrande’ faktorer, även inkludera inledande frågeställningar kring vilka 

utmaningar intervjupersonerna såg med RSA-arbetet.  Motivet till detta var att klarlägga de 

olika personernas uppfattning om dessa utmaningar som kontext till efterföljande frågor om 

’pådrivande’ respektive ’hindrande’ faktorer.  

 

Givet problemställningen, att försöka besvara frågan vilka faktorer är det som hindrar eller 

hämmar potentiella förändringar, samt den explorativa ansatsen så valdes en innehållsanalys 
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som grundansats för analysen. Med innehållsanalys avses ”the technique of coding textual 

data so that all instances where the same code has been applied can either be counted (in 

quantitative content analysis) or compared and further analyzed (in qualitative content 

analysis)” (David & Sutton, 2011, s. 610). Det innebär alltså att vad som explicit uttalats vid 

intervjuerna har varit i fokus för analysen. Analysen har alltså inte handlat om hur det sägs 

och på vilka grunder det sägs som fallet kan vara i exempelvis diskursanalytiska ansatser 

(Wodak & Meyer, 2009 s. 1-3). Den underliggande samhällsvetenskapliga strategin bakom 

studiens analytiska ansats ligger nära en fenomenologisk infallsvinkel där de intervjuades 

unika erfarenheter och upplevelser av studiens problemställning är i fokus samtidigt som det 

antas finnas gemensamma grunder för tolkning av erfarenheter (Denscombe, 2009, s. 113). 

Marques, & McCall (2005) definierar en fenomenologisk studie som:”A phenomenological 

study entails the research of a phenomenon by obtaining authorities’ verbal descriptions 

based on their perceptions of this phenomenon: aiming to find common themes or elements 

that comprise the phenomenon. The study is intended to discover and describe the elements 

(texture) and the underlying factors (structure) that comprise the experience of the researched 

phenomenon” (Marques, & McCall, 2005, s. 444-447). Det ska sägas att fenomenologi i hög 

utsträckning är ett paraply-begrepp där det förekommer flera olika infallsvinklar (Denscombe, 

2009, s. 113, 118-120). Ansatsen här är att de enskilda personernas unika och individuella 

erfarenheter används för att upptäcka underliggande och fundamentala erfarenheter, essensen 

(Denscombe, 2009, s. 118-119), avseende rollen att samordna den regonala RSA:n. 

 

För att förtydliga kan man också säga att ansatsen ligger nära ett grounded theory perspektiv 

genom att analysen inledningsvis bygger på att leta efter, upptäcka, återkommande teman i 

dataunderlaget. Målet med analys-processen är att komma fram till begrepp som 

sammanfattar en problemställning i en enhetlig föreställning (Strauss & Corbin, 1990, s. 57-

60, Denscombe, 2009, s. 136-139).  

 

För att sammanfatta den metodansats som växte fram utifrån de överväganden som gjordes så 

har studien en explorativ ansats. Målet med intervjuerna var att få ett informationsunderlag 

som kunde utforskas avseende förekomst av gemensamma ”kategorier” relaterade till studiens 

problemställning. Det fanns inga i förväg uppställda  hypoteser eller förväntningar avseende 

vilka dessa ”kategorier” skulle vara. Identifikationen av dessa kategorier var därmed en 

induktiv ”teorigenererande” process. Det teoretiska ramverket som sammanfattas i avsnitt 3.4 

fyllde två funktioner. Den ena funktionen var att utgöra grund till intervjuguidens utformning. 

Ramverkets olika dimensioner användes som underlag till uppföljningsfrågor i intervjun i 

syfte att respektive intervju skulle behandla problemställningen med ett så brett perspektiv 

som möjligt. Utformning av intervjuguiden samt intervjuprocedur utvecklas i avsnitt 4.4 och 

4.6. Den andra funktionen vara att vara ett verktyg vid kraftfältsanalysen för att kunna 

”karakterisera” de kategorier den explorativa analysen identifierat. Ansatsen vid analysen var 

därmed inte deduktiv eftersom avsikten aldrig var att testa eller vidareutveckla det teoretiska 

ramverket (Bryman & Bell, 2017, s. 42-43). Den analytiska ansatsen ligger snarare nära en 

abduktiv ansats genom att den genererade teorin, kategorierna, relaterades mot det teoretiska 

ramverket (Bryman & Bell, 2017, s. 46). Analysproceduren utvecklas i avsnitt 4.7.    

  

4.3 Procedur för litteraturstudie 

För litteratursökningen användes inledningsvis ett mindre antal sökord i form av ’public 

management’, ’change management’, ’planned change’, ’network’, ’coordination’, 

’performance’ samt ’crisis management’. Dessutom användes sökordet ’review’ i syfte att 

finna sammanfattande forskningsöversikter. I det första skedet avgränsades litteratur-
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sökningen till artiklar publicerade efter 2013 i syfte att ge underlag med så färsk information 

som möjligt. Genomgången av de första artiklarna som bedömandes relevanta ledde vidare till 

andra referenser vilket gjorde att artiklar publicerade före 2013 även kom att ingå i 

underlaget. Vidare utökades listan med sökord. I ett senare skede ingick även ’Sweden’ som 

sökord i syfte att hitta specifika studier på svensk krisledning. För litteratursökningen 

användes främst Google scholar samt sökverktyget Summon. Vissa rapporter återfinns på 

olika myndigheters hemsida, tex MSB rapporter samt rapporter i FOI rapportdatabas. Med 

några få undantag användes enbart artiklar som publicerats i peer-reviewtidskrifter. Överlag 

har primärkällor använts men vid några få tillfällen har den historiska grundreferensen 

använts i de fall där de bedömts relevanta. 

 

4.4 Intervjuguidens utformning 

Intervjuguiden byggde på det teoretiska ramverket och innehöll fem övergripande 

frågeställningar; en allmän bakgrundsfråga om erfarenhet och roll i RSA-arbetet, en fråga om 

utmaningarna när det gäller RSA, två frågor avseende ‘pådrivande’ respektive ‘hindrande’ 

faktorer samt en fråga om vilken den synpunkt som de tyckte var viktigast att föra fram. Som 

utgångspunkt för uppföljningsfrågor användes definitionen av det teoretiska ramverkets olika 

dimensioner;  

 Perspektiv på analysen i en kraftfältsanalys (’samhällsperspektiv’, 

’organisationsperspektiv’ samt ’aktörsperspektiv’). 

 Generella begränsningar med nätverk (’operativa begränsningar’, ’värdering av 

verksamhet’ samt ’byråkratiska hinder’)  

 RSA-processen (’Förberedelser’, ’genomförande’ samt ’kvalitetssäkring och 

rapportering’). Som stöd vid intervjun fanns analytiska teman samt fördjupningsteman 

definierade.  

 

Som tidigare nämnts så syftade uppföljningsfrågorna därmed till att intervjun skulle täcka 

frågeställningen från ramverkets tre olika dimensioner. Intervjuguiden gavs samma grafiska 

utformning som illustrationen av det teoretiska ramverket i Figur 3 kompletterat med de 

övergripande frågeställningarna och stöd för uppföljningsfrågor. På en bifogad sida fanns 

definitionerna av ramverkets olika teman. Intervjumallen bifogas som bilaga 1. 

 

Intervjumallen testades vid en pilotintervju med en individ med tidigare erfarenhet av arbete 

med regional RSA och hade som uttalat syfte pröva intervjumetodiken. Utifrån vår egen 

erfarenhet från pilotintervjun samt feedback från den intervjuade bedömdes intervju-

proceduren i huvudsak fungera som avsett. En erfarenhet var dock också att ett planerat 

upplägg som byggde på en succesiv genomgång av de tre stegen i RSA-processen inte var 

lämplig eftersom det framkom att stegen var alltför överlappande i det praktiska arbetet. 

Intervjuguidens grafiska utformning behölls dock. 

 

4.5 Intervjupersoner 

Fyra geografiskt distribuerade län valdes ut med ambitionen att dessa skulle representera olika 

förutsättningar för den regionala samordningen av RSA; Ett län med både städer och 

bruksorter, ett storstadslän, ett län med utpräglad glesbygd samt ett relativt tättbefolkat län 

med stor andel åkermark. Inom respektive län kontaktades två personer med roll inom det 

regionala arbetet med RSA med förfrågan om att delta i intervju. Samtliga tillfrågade tackade 

ja till att delta i en intervju. Inom respektive län arbetade en intervjuperson med den regionala 

RSA:n och den andra med uppföljning av lagen om extraordinära händelser (LEH). Motivet 
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till att ta med dem senare är att de kommunala underlagen till LEH ingår i den regionala 

RSA:n. 

 

4.6 Intervjuprocedur 

I samband med att intervjutid bokats så skickades via mail ett dokument som innehöll 

information om studien i enlighet med etikprövningsnämndens rekommendationer inklusive 

en blankett för informerat samtycke (Etikprövningsnämnden, 2019). Forskningsinformationen 

samt blankett bifogas som bilaga 2. Sex av intervjuerna genomfördes via Skype med bild-

uppkoppling. Vid två av tillfällen fungerade dock enbart röstkommunikationen men inte 

videofunktionen. Vid övriga två tillfällen genomfördes intervjun ansikte mot ansikte.  

 

Innan intervjun startade gav en av de som intervjuade en muntlig genomgång av den skriftliga 

forskningsinformationen som skickats ut i samband med inbjudan. Intervjupersonen 

tillfrågades om denne accepterade att intervjun spelades in vilket samtliga gav sitt 

medgivande till. Efter denna genomgång dokumenterades informerat samtycke av såväl den 

som intervjuats och av den som ledde intervjun. I samband med detta betonades att de, trots 

att de undertecknat blanketten för informerat samtycke, hade möjlighet att, när som helst och 

utan att behöva motivera varför, avbryta intervjun. 

 

En intervju tog mellan 38 och 75 minuter (se tabell 4) i anspråk och genomfördes av två 

intervjuare, den ena ledde intervjun och den andre antecknade svaren. Vid jämna mellanrum 

rekapitulerade den som antecknade vad denne noterat för intervjupersonen i syfte att 

säkerställa att svaret dokumenterats på ett korrekt sätt. Inledningsvis fick intervjupersonen ge 

en översiktlig beskrivning av sin erfarenhet och roll i RSA-arbetet. Därefter ombads intervju-

personen att beskriva vad de ser som de största utmaningarna med länsstyrelsens arbete med 

RSA. I de fall som det bedömdes relevant följdes detta upp av kompletterande frågor av 

karaktären; ”Vad menar du med..”, ”Du nämner…, kan du utveckla…”, ”Hur…”, ”När…”, 

Varför…” etc. Vidare användes det teoretiska ramverkets olika teman för att ställa eventuella 

följdfrågor av karaktären ”jag uppfattar att du här pratar om utmaningar på samhällsnivå” 

eller ”finns det några utmaningar avseende….”. Följdfrågorna var därmed ett sätt att se till att 

de det teoretiska ramverkets olika teman täcktes in under intervjun. Den som ledde intervjun 

avslutade frågeställningen med att kontrollera ifall den intervjuade hade något mer att tillägga 

till frågan. Den som ledde intervjun följde därefter upp med motsvarande frågor kring 

‘hindrande’ respektive ‘pådrivande’ faktorer samt viktigaste synpunkt att föra fram. Även här 

användes samma typ av kompletterande frågor samt avslutande fråga. I sammanhanget kan 

nämnas att det inte fanns några uttryckliga definitioner av begreppen ’utmaningar’, 

’hindrande’ faktorer samt ’pådrivande’ faktorer i syfte att ge intervjupersonen möjlighet att 

själv definiera betydelsen med anledning av att studien har en utforskande ansats. Intervjun 

var därmed upplagd som ett samtal löst strukturerat efter de övergripande frågorna i 

intervjumallen där intervjuarna ställde uppföljningsfrågor baserade på intervjupersonens svar.  

 

Ett intervjuprotokoll upprättades snarast möjligt efter intervjun. Med anledning av att 

ljudupptagning enbart skulle ske i de fall intervjupersonerna accepterade detta utgick 

dokumenteringsmetoden från fallet att enbart anteckningar skulle kunna användas. 

Inledningsvis upprättades ett intervjuprotokoll som baserade sig på tagna anteckningar. 

Därefter justerades detta utkast med hjälp av ljudinspelningen i syfte att intervjupersonens 

svar skulle vara så korrekt återgivna som möjligt. I vissa fall gjordes mindre editeringar av 

intervjupersonernas uttalanden men enbart i syfte att ”översätta” talspråk till skrivet språk. En 

anledning till att protokollet inte var en direkt avskrift var att det underlättar för intervju-
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personen att kunna återkoppla och korrigera sina egna svar på grund av att talspråk skiljer sig 

från skriftspråk (Kvale & Brinkmann, 1997 s. 152-158). Vidare var det en princip för 

upprättandet av protokollet var att det delades in i in i enskilda utsagor. Utsagor är fristående 

bitar av information som ska kunna förstås var och en för sig och som representerar ett 

påstående, en erfarenhet eller någon annan uppgift som intervjupersonen gett utryck för.  

Utsagorna var sorterade efter intervjuns övergripande frågeställningar; utmaningar, 

‘hindrande’ faktorer samt viktigaste synpunkt. Vid analysen av intervjuunderlaget utgjorde 

utsagorna den analytiska enheten.  Det innebar sammantaget att intervjuprotokollet var ett 

tolkat protokoll och inte en ren avskrift av ljudupptagningen. Val av metod för dokumentation 

av intervjuerna är inte helt okomplicerat (Azevendo et al., 2017, s. 160-161, 166). I hur hög 

grad ska det talade språket och andra kommunikativa handlingar som exempelvis harklingar, 

gester, att man ritar skisser återges i ett intervjuprotokoll? Kvale & Brinkmann (1997 s. 152-

158) för ett resonemang kring transkribering och betonar att utmaningen att fixera det levda 

samtalet i en utskrift inte är ett trivialt problem: ”Genom att försumma utskriftsproblemet blir 

intervjuforskarens väg till helvetet stenlagd med utskrifter” (Kvale & Brinkmann, 1997 s. 

152). Halcomb & Davidson, (2006) menar att beroende på en intervjustudies frågeställning så 

kan transkriberingsmetod anpassas. I mer studier med mer ”djuplodande” syfte, exempelvis 

där diskursanalys används, är ordagrann transkribering mer användbar. I studier med mer 

övergripande syfte och där innehållsanalys kan andra ansatser användas (Halcomb & 

Davidson, (2006, s. 39-40). Den metod som använts och som beskrivs ovan överensstämmer i 

stort med den som föreslås av Halcomb & Davidson (2006, s. 41-42) där intervjuanteckningar 

används för att upprätta ett preliminärt protokoll som sedan kontrolleras mot ljudinspelningen.   

 

Så snart som möjligt efter intervjun skickades protokollet till den som intervjuats där de 

ombads att läsa igenom det, korrigerar eventuella felaktigheter samt förtydliga eller 

kompletterar där de anser det vara motiverat. Det fanns även utrymme att tillföra ytterligare 

erfarenheter på respektive frågeställningar samt även möjlighet att framföra andra åsikter eller 

synpunkter.  

 

Det av intervjupersonen justerade och godkända intervjuprotokollet användes som underlag i 

den följande analysen. Att intervjupersonens svar delats upp i enskilda utsagor innebär att 

analysenheten vid jämförelser mellan intervjupersoner var given och godkänd av den som 

intervjuats. Intervjuprotokollet innehöll inga identitetsuppgifter av typen namn, person-

nummer eller adress.  

 

4.7 Analysprocedur 

Analysen av de justerade intervjuprotokollen skedde i ett antal steg. 

 

Skapande av kategorier. Det verifierade protokollet från den första intervjun användes för 

att upprätta en preliminär lista av kategorier. Utsagorna inom huvudfrågeställningarna 

utmaningar, ‘hindrande’ och ‘pådrivande’ faktorer, jämfördes parvis avseende 

överensstämmelse i innehåll med hjälp av en ”cutting and sorting-ansats” (Weller och 

Romney,1988, s. 20-26; Ryan och Bernard, 2003, s. 94-96). Utsagorna sorterades därmed in i 

grupper med likartat innehåll. Sorteringen gjordes först av de två intervjuarna oberoende av 

varandra. I syfte att få en indikation om graden av tillförlitlighet i denna sortering så gjordes 

detta av de två intervjuarna oberoende av varandra. De två sorteringarna jämfördes därefter 

avseende hur väl dessa stämde med varandra. Denna ’interbedömarreliabilitet’ mellan de två 

olika sorteringarna beräknades som proportionen av likartat sorterade utsagor dividerat med 

totala antalet utsagor (Marques, & McCall, 2005, s. 453-454). I de fall en utsaga sorterats på 
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olika sätt diskuterades denna utsaga och det beslutades om en slutlig sortering. Varje grupp 

med matchade utsagor gavs därefter en sammanfattande beskrivning. Även kategorier med 

enbart en utsaga togs alltså med. För att illustrera analysen ges ett exempel i tabell 1. I 

exemplet i tabellen är överenstämmelsen mellan bedömarna i form av proportionen av likartat 

sorterade utsagor lika med .67 eftersom man sorterat in två av tre utsagor i samma kategori.      

 

 

Tabell 1. Exempel på sortering av utsagor till kategorier i det första steget av analysen 

 

Utsaga Sortering av 

intervjuare 1  

Sortering av 

intervjuare 2 

Slutlig sortering 

samt namngivning 

av kategori 

1. Dels så är det en utmaning i hur man ser 

på RSA och dels vad man har för 

förväntningar på RSA.  

Samtliga tre 

utsagor sorterades 

i samma kategori 

Utsaga 1 och 2 

sorterades i 

samma kategori 

Förväntningar 

2. Man har fel förväntningar på vad arbetet 

ska resultera i. 

3. Syftet med arbetet med RSA är inte helt 

tydligt, kan vara otydligt även för mig som 

arbetar med den. Också för andra som 

arbetar med RSA, det är inte tydligt vad 

det innebär själva arbetssättet. 

Utsaga 3 

sorterades i 

separat kategori 

Tydlighet i syfte 

 

 

Analysen resulterade i en preliminär lista med antal kategorier inom respektive skede som 

totalt representerade alla unika utsagor som dokumenterats vid den första intervjun. Denna 

kategoriförteckning innehöll även exempel på utsagor för respektive kategori i syfte att 

underlätta klassning av utsagor från efterföljande intervjuer. Tabell 2 visar ett utdrag ur denna 

kategoriförteckning. Det ska noteras att analysen av frågeställningen kring viktigaste 

synpunkt påbörjades i ett senare skede.  

 

 

Tabell 2. Utdrag ur den kategoriförteckning med exempelutsagor som upprättades 

efter de två första intervjuerna och sedan succesivt uppdaterades.  

 
Kategorinamn Exempel på utsagor i kategori 

Förväntningar Dels så är det en utmaning i hur man ser på RSA och dels vad man har för förväntningar på 

RSA.  

  Man har fel förväntningar på vad arbetet ska resultera i. 

Tydlighet i 

syfte 

Syftet med arbetet med RSA är inte helt tydligt, kan vara otydligt även för mig som arbetar 

med den. Också för andra som arbetar med RSA, det är inte tydligt vad det innebär själva 

arbetssättet. 

 Vilket syftet är med analysen är en utmaning. Det krävs att man både definierar system som 

ska analyseras och vad analysen ska syfta till. 

 

 

Successiv analys av intervjuer. Även för resterande intervjuer gjordes en bedömning av 

interbedömarreliabiliteten i form av proportionen mellan utsagor med samma klassning 

genom totala antalet utsagor inom respektive huvudfrågeställning och intervjuperson. I likhet 

med efter den första intervjun gjordes den inledande matchningen av bägge intervjuarna 

oberoende av varandra. Det principiella upplägget för hur detta skedde skilde sig något från 
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det föregående steget genom att respektive intervjuare klassade mot den upprättade 

kategorilistan med tillhörande exempelutsagor (se tabell 2). Överenstämmelsen byggde alltså 

om klassning av en utsaga skett till samma kategori i listan. För de utsagor som inte bedömdes 

matcha mot existerande kategorier så föreslog respektive intervjuare en ny kategori. Om 

bägge föreslagit en ny kategori för en utsaga räknades detta som en likadan klassad utsaga. 

Tabell 3 illustrerar principen. 

 

 

Tabell 3. Exempel på överenstämmelse av matchning av utsagor till kategorier. I 

exemplet har de två intervjuarna matchat 8 utsagor mot 6 kategorier. I ett fall har 

bägge klassat en utsaga som en ny kategori, dvs en som ej fanns med på 

klassifikationslistan. I två av fallen, utsaga 6 och 2, har man matchat olika. 

Överenstämmelsen är därmed 6/8 = 0.75  

  Klassning av utsagor av intervjuare 1 

  Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Ny kategori 

Klassning av 

utsagor av 

intervjuare 2 

Kategori 1 Utsaga 1  Utsaga 2    

Kategori 2  Utsaga 3, 4     

Kategori 3       

Kategori 4   Utsaga 6 Utsaga 5   

Kategori 5     Utsaga 7  

Ny kategori      Utsaga 8 

 

 

I de fall klassningen mellan de två intervjuarna ej överensstämde diskuterades denna utsaga 

och det beslutades om en slutlig kategoritillhörighet för utsagan. Ifall en utsaga inte kunde 

matchas mot en befintlig kategori skapades en ny kategori eller en befintlig kategori 

justerades. Som en följd av detta utökades och kompletterades kategoriförteckningen. För 

varje kategori användes maximalt tre exempelutsagor i kategorilistan. Antalet succesivt 

tillförda kategorier användes som indikator på hur mycket ”ny information” som tillförts 

resultatet efter varje intervju.  

 

Sammanfattning av erfarenheter. De utsagor som var kopplade till respektive identifierad 

kategori användes som underlag till att skriva en sammanfattande text. Ambitionen var att 

samtliga utsagor inom kategorin skulle vara representerade i sammanfattningen. Även unika 

utsagor bland enskilda individer beaktades och inte bara majoritetens erfarenheter då unika 

åsikter kan vara en viktig information, särskilt vid explorativa studier (Wikberg, 2007, s. 34).  

 

I samband med att intervjupersonernas erfarenheter sammanställdes var indikationen att 

flertalet teman i intervjupersonernas svar återkom i olika former de olika frågeställningarna. 

Faktorer var alltså inte isolerade till en frågeställning. Överspridningen var inte bara mellan 

frågorna avseende ’utmaningar’ och ’hindrande’ faktorer. Överspridningen inkluderade även 

frågan avseende ’pådrivande’ faktorer. Det innebar att sammanställningen av ’utmaningar’ 

fick samma upplösning som de övriga två frågeställningarna. Inledningsvis var avsikten att 

sammanställningen av utmaningar skulle vara kortare och utgöra en slags bakgrund till den 

fortsatta analysen.    

 

Avslutningsvis sammanfattades även utsagorna kring viktigaste synpunkt. Denna 

sammanfattning påbörjades först när det första utkastet av sammanfattning av 

frågeställningarna kring utmaningar, ‘hindrande’ samt ‘pådrivande’ faktorer var klar. 
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Anledningen till att detta fick vänta till sist var att frågeställningen i hög grad bedömdes vara 

en lämplig avslutning på intervjun. Vidare var det ett sätt att undvika att detta skulle färga av 

sig på analysen av övriga utsagor då ansatsen var att samtliga utsagor var lika viktiga.        

 

I de fall representativa citat använts kan dessa ha justerats något i syfte att ta bort information 

som kan kopplas till den som intervjuats. Det innebär att specifika ortsnamn eller individer 

ersatts med mer allmänt hållna referenser som exempelvis centralorten, kommunen eller ”en 

chef”. I andra fall har citat förkortats genom att bisatser eller mellanliggande meningar tagits 

bort. I samtliga fall har ambitionen varit att inte förvränga innebörden i utsagan.  

 

En översikt av kategorier samt intervjupersonernas bidrag med utsagor till dessa 

sammanställdes i tabellform (Se tabell 6). Denna sammanställning ger en överblick av det 

erhållna informationsunderlaget och användes för en bedömning av hur utsagor är fördelade 

samt ifall tillräckligt med information inhämtats. 

 

Sammanfattningen av innehållet i intervjupersonernas erfarenheter framgår av avsnitt 5.4-5.7. 

Varje avsnitt motsvarar en av huvudfrågeställningarna i intervjuguiden förutom den första 

frågan rörande erfarenhet och roll i RSA-arbetet. Anledningen till att denna indelning använts 

är för att det tydligare ska framgå hur intervjupersonerna svarat på dessa frågeställningar. 

Inom respektive frågeställning är kategorierna dessutom sorterade i ordningsföljd efter hur 

många av försökspersonerna som nämnt kategorin. Även om varje enskild utsaga, även de 

unika, är viktiga spelar detta en viss roll vid analysen för att ge en övergripande karakteristik 

av intervjupersonernas sammanlagda svar. 

 

Kraftfältsanalysen av sammanställda erfarenheter mot det teoretiska ramverket. 
Inledningsvis jämfördes de identifierade faktorerna över frågeställningar inklusive viktigaste 

synpunkt. Denna jämförelse baserades på sammanställningarna i det format som framgår i 

avsnitt 5.4-5.7. I jämförelsen kunde ett antal huvudteman identifieras som finns beskrivna 

med hänvisning till kategorier i avsnitt 6.2. Den avslutande kraftfältsanalysen mot det 

teoretiska ramverket kom att göras mot dessa huvudteman istället för, som ursprungstanken 

var, mot ”listorna” på ’pådrivande’ och ’hindrade’ faktorer. Analysen gjordes i syfte att se hur 

det teoretiska ramverkets olika dimensioner fanns representerade i identifierade huvudteman. 

Här fyllde därmed det teoretiska ramverket rollen att vara ett verktyg att karakterisera 

egenskaper hos identifierade huvudteman. Även om denna analys mot det teoretiska nätverket 

inte gjordes i syfte att förklara erhållna resultat kan man säga att analysen ligger nära en 

abduktiv ansats (Bryman & Bell, 2017, s. 46) i och med att uppsättningen av induktivt 

genererade huvudteman relaterades till det teoretiska ramverket. Avslutningsvis 

sammanfattades de olika analyserna som utförts vilken utgjorde grund för studiens slutsatser 

och rekommendationer.   

 

4.8 Den valda metodansatsens tillförlitlighet 

Med metodansatsen följer också ett antal svagheter som kan begränsa studiens tillförlitlighet. 

Två begrepp som brukar användas för att beskriva en studiens tillförlitlighet är begreppen 

’validitet’ och ’reliabilitet’. Begreppen har sitt ursprung från kvantitativ forskning men kan 

även användas för att resonera kring kvalitativ forskning (Silverman, 2014, s. 83-106). Med 

’reliabilitet’ avses i vilken grad resultat är oberoende av slumpmässiga förhållanden 

(Silverman, 2014, s. 83). Med ’validitet’ avses i vilken grad resultaten korrekt representerar 

de fenomen som studerats (Silverman, 2014, s. 90). Ett antal åtgärder har vidtagits i syfte att 

försöka öka studiens tillförlitlighet.   
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Det finns några generella nackdelar med intervjuer. En svårhanterlig faktor är 

intervjuareffekten - samspelet mellan den som intervjuas och intervjupersonen (Denscomb, 

2009, s. 244-245). I värsta fall upplevs intervjusituationen konstlad med risk för att 

intervjupersonen känner sig obekväm och blir mer hämmad och försiktig i sina uttalanden 

(Denscombe, 2009, s. 268-269). I denna studie så har detta hanterats genom att försöka lägga 

upp intervjun som ett ”samtal” där huvudstrukturen är RSA-processen över tid, en process 

som rimligen är bekant för den som intervjuas, och att den som intervjuas i övrigt i hög 

utsträckning själv får välja vilka ämnen som ska tas upp. Styrningen från de som intervjuar är 

rekapituleringen av vad denne sagt samt vad öppna följdfrågor som utgår från informantens 

svar. Denna styrning innebär onekligen en påverkan på intervjusituationen med en risk för en 

negativ intervjueffekt och är därmed ett hot mot studiens validitet. Interaktionen mellan den 

som intervjuas och intervjupersonen är dock ofrånkomlig. Styrning av intervjun blir därmed 

en fråga om avvägningar mellan för och nackdelar med olika ansatser.   

 

En annan nackdel med intervjuer är en ofta tidskrävande procedur där databearbetningen och 

analysen är tung i jämförelse med frågeformulär. Den har också en tendens att producera icke-

standardiserade svar vilket ger ett stort och svåranalyserat material (Denscombe, 2009, s. 

268). Vid denna studie har denna svaghet hanterats genom upprepade kontroller av 

dokumentationen. Detta skedde direkt under intervjun genom att det preliminära protokollet 

baserat på anteckningar kontrollerades mot ljudupptagningen. Vidare kontrollästes protokollet 

av den andre som deltagit vid intervjun innan den skickades till intervjupersonen för kontroll 

och justering. En viktig kompentent i denna kontroll var att redan i intervjuprotokollet dela 

upp svaren i enskilda utsagor enligt. Jämförelser mellan utsagor kunde då på ett enklare sätt 

göras oberoende av varandra för att få en indikation på samstämmigheten i analysen. En hög 

samstämmighet indikerar en hög reliabilitet samt att de två oberoende klassningarna gjorts på 

ett likartat sätt.     

 

I kvalitativa studier är det generellt svårt att få en överblick över insamlat informations-

material. Det finns en risk att man fastnar i detaljer och missar viktiga mönster och relationer 

vilket därmed blir ett hot mot validiteten. För att komma till rätta med detta förordar 

Silverman (2014) att, där det är möjligt, sammanfatta i övrigt kvalitativa studier i något 

lämpligt tabellformat. Syftet är att kunna få en översikt av underlaget vilket underlättar 

utforskning och fördjupning av innehållet (Silverman, 2014, s. 100-103). Tabell 5 och 6 med 

tillhörande analyser representerar denna ansats till att ge ett underlag till att skatta studiens 

validitet. 

 

På ett mer konkret plan avseende studiens upplägg är den behäftad med några andra 

svagheter. En av dessa svagheter är det begränsade antalet intervjupersoner. Det var tyvärr 

inte möjligt att, inom tidsramarna, samla information från samtliga län. I syfte att få en 

indikation om dataunderlaget var tillräckligt så användes varje enskild intervjus bidrag av 

antal unikt nya kategorier som en indikator. Om antalet nya kategorier ”planande ut” efter de 

första intervjuerna för att mer eller mindre upphöra vid de sista intervjuerna kan detta antas 

vara stöd för att insamlad data är av tillräcklig omfattning vilket . Denna metodkontroll kan 

jämföras med den som ibland används vid utvärdering av användarvänlighet av programvara i 

syfte att bedöma om tillräckligt antal tester utförts (Nielssen, 1994, s. 168-169).   

 

En annan svaghet är att dataunderlaget är begränsat till en form av data och en form av metod 

för datainsamling. Det begränsar möjligheten till triangulering - att betrakta saker ur mer än 

ett perspektiv eller med annan metod (Denscombe, 2009 s. 186–190).   
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Ytterligare en möjlig svaghet är att analysen i form av matchning av utsagor mot kategorier 

genomfördes succesivt. Det medför att de första intervjupersonerna i högre grad än de 

efterföljande påverkat klassifikationsschemat vilket kan vara ett mot validiteten. Denna 

klassning kan också i någon grad ha påverkat intervjuerna, till exempel genom att påverka 

vilka uppföljningsfrågor som använts. Valet blev dock att genomföra såväl utskrift som 

klassning så snart som möjligt efter intervjun i syfte att kunna skicka protokollet till 

intervjupersonen för respondentvalidering (Silverman, 2014, s. 93-95). Vidare bedömdes att 

tillförlitligheten i matchningen i utsagor skulle öka på grund av att sådant som inte kunnat 

fångas i transkriberingen (se resonemang om transkriberingsmetod i avsnitt 4.6) skulle vara 

färskare i minnet. 

  

4.9 Etik och sekretess 

Överlag så var bedömningen att intervjun inte skulle beröra känsliga personuppgifter. Det är 

dock den intervjuade som rimligen sitter på tolkningsföreträde i den frågan. I forsknings-

informationen (se bilaga 2) så nämndes därför att de möjligtvis kunde sitta på information 

eller ha åsikter som är kan innehålla känsliga eller kontroversiella uppgifter som i 

förlängningen kan påverka dem eller någon annan. Exempel på sådant skulle kunna vara att 

det finns skilda åsikter i någon fråga som utgör en konflikt på arbetsplatsen eller att de 

kanske, utan att reflektera över konsekvensen, lämnar uppgifter om tredje part som upplevs 

som utpekande och negativt. I informationen underströks dock att deltagande var helt frivilligt 

och att analysen enbart skulle baseras på de uppgifter som framkommer i det skriftliga 

intervjuprotokoll som de själv fått godkänna. Vidare så underströks att ljudupptagning inte 

skulle ske ifall de inte accepterade detta. Under alla omständigheter skulle ljudupptagning 

förstöras efter det att rapporten färdigställts och detta skulle bekräfta detta via mail eller 

telefon.  

 

I forskningsinformationen gavs ett löfte att den information intervjupersonerna lämnade 

skulle behandlas med yttersta hänsyn till deras integritet. Att anonymisera, hantera 

information konfidentiellt, är dock inte helt enkelt i praktiken (Saunders, et al., 2015, s. 617-

618).  Med tanke på den begränsade populationen av personer som arbetar med RSA på 

regional nivå så är det svårt att utlova anonymitet. Den metod som genomgående använts är 

att intervjuerna sammanfattas i generisk form där information är avidentifierad avseende 

koppling till person och organisationer (tex namngivna län och kommuner). Det finns en 

sammanställning med vilka faktorer som nämnts av varje enskild individ men kopplingen 

mellan enskilda citat och individ har tagits bort. Nackdelen med detta är givetvis att mycket 

av sammanställningen kan upplevas ”opersonlig”. Det är givetvis också en nackdel att det inte 

framgår vilka länstyrelser som de intervjuade jobbar för. Den sammanvägda bedömningen 

mot studiens problemställning och syfte samt den integritet som utlovats innebar att valet föll 

på att i så hög grad som möjligt ta bort all identifierande information.     
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5 Resultat 

Inledningsvis ges en översikt av de intervjupersoner som deltog i studien. Därefter redovisas 

resultatet från analysen av tillförlitligheten i klassning av utsagor till kategorier. Därefter 

redovisas en översikt av de kategorier som identifierats samt hur olika intervjupersoner 

bidragit till dessa olika kategorier. Översikten av kategorierna innehåller även en översiktlig 

analys av om det finns några underliggande strukturer mellan olika frågeställningar eller olika 

grupper av intervjupersoner. Därefter följer sammanställningen av intervjupersonernas svar. 

Sammanställningen är uppdelad efter övergripande frågeställning samt, inom dessa, 

identifierade kategorier.  

 

5.1 Intervjupersoner 

Tabell 4 ger en översiktlig summering av de åtta intervjupersonerna inklusive intervjuns 

längd. Intervjupersonernas namn och länstillhörighet är avidentifierad. Intervjuperson-

kodningen A-H anger den ordning som intervjuerna genomfördes med intervjuperson A som 

den första intervjun. Alfa, Beta, Delta och Tau representerar de fyra olika län från vilka 

intervjupersonerna kom. Två av intervjuerna gjordes fysiskt och sex med hjälp av Skype med 

bildöverföring. Vilka specifika intervjuer som är genomförda fysiskt eller via Skype är ej 

angivet i tabellen – även detta i syfte att begränsa möjligheten att identifiera individer (se 

bilaga 2, forskningspersonsinformation, avsnitt 3 sista stycket).     

 

 

Tabell 4. Översikt av intervjupersoner  

 
Intervju-

person 

Län Roll i arbetet med 

RSA 

Antal års erfarenhet avseende 

arbete med regional RSA  

Intervjuns 

längd 

Datum för 

intervju 

Korrigerat 

protokoll 

 A Alfa Regional RSA 2 år 53 min 190123 Nej 

 B Tau Uppföljning LEH 4,5 år 54 min 190224 Ja 

 C Delta Regional RSA 5,5 år 75 min 190207  Ja 

 D Beta Uppföljning LEH 5 år 55 min 190211  Ja 

 E Alfa Uppföljning LEH 2,5 år 45 min 190212  Ja 

 F Beta Regional RSA 3,5 år 67 min 190213  Nej 

 G Tau Regional RSA 5 år 38 min 190218  Nej 

 H Delta Uppföljning LEH 2 år 50 min 190220 Ja 

 

 

Samtliga av de åtta intervjupersonerna godkände sina intervjuprotokoll. I fem av fallen hade 

intervjupersonerna dessutom korrigerat och/eller gjort tillägg i protokollet. I de fall de inte 

gjorde några korrigeringar konfirmerades dock att de inte hade något att tillägga till 

protokollet. 

 

 

5.2 Tillförlitlighet i succesiv generering av kategorier  

I det första steget av analysen när den preliminära kategorilistan skapades användes det 

justerade protokollet från intervjuperson A (se avsnitt 4.7 i stycket om skapande av 

kategorier). Resultatet från analysen var en kategoriförteckning med fem utmaningar, fyra 

‘hindrande’ faktorer samt fyra ‘pådrivande’ faktorer. Till samtliga faktorer fanns det mellan 

en och tre exempelutsagor. I den fortsatta analysen, där de övriga protokollen analyserades, 

gjordes matchningen gentemot de kategorier som succesivt genererats (se avsnitt 4.7 i stycket 
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om successiv analys av intervjuer). Interbedömarreliabiliteten mellan intervjuarna i dessa 

klassningar av utsagor redovisas i tabell 5.  

 

 

Tabell 5. Interbedömarreliabilitet i form av proportionen mellan antalet likadant 

klassade utsagor genom totala antalet utsagor.  

 
 Intervjuperson 

Frågeställning A B C D E F G H 

Utmaningar .63 .83 .33 .89 .89 .82 .91 .78 

Hindrande .67 1.00 .67    1.00    1.00 .86    1.00 .67 

Pådrivande    1.00 .50 .20 .71 .67 .80 1.00 .33 

TOTALT .78 .74 .35 .86 .87 .83 .93 .67 

 

 

Den övergripande interbedömarreliabiliteten är .76 som får anses tillfredställande. Bakeman 

och Gottman (1997, s. 66) rekommenderar .7 som gränsen för ett bra värde men de refererar 

även till Fleiss (1981) som menar att överenstämmelse över .76 som ”excellent”, .6 till .75 

som bra och .4 till .6 som ”fair”. Det ska dock påtalas att korrigering för slumpvis 

överensstämmelse med hjälp av Cohens kappa (Cohen, 1960) inte har gjorts vilket innebär att 

värdena normalt justeras något nedåt (se exempelvis Bakeman och Gottman, 1997, s. 60-68 

för en översiktlig beskrivning). Med hänsyn till den relativt höga överenstämmelsen och att 

klassningar överlag var jämt fördelade mellan kategorier inom varje intervjuperson bedöms 

denna kompensation ej nödvändig. Vid några tillfället är interbedömarreliabiliteten lägre. 

Främst avseende intervjuperson C. Den intervjupersonen var den som hade lägst antal utsagor 

vilket gjorde värdet känsligare för varje enskild klassning (se tabell 6 för antal utsagor för 

respektive intervjuperson). Samma gäller intervjuperson H avseende ‘pådrivande’ faktorer 

men den totala överenstämmelsen är nära .7. Sammantaget är bedömningen att 

klassifikationen av utsagor alltså fungerat tillfredställande. Den sammanvägda analysen var 

att all data kunde användas i den fortsatta analysen.  

 

 

5.3 Översikt av kategorier samt skillnader frågeställningar och intervjupersoner    

 

Tabell 6 ger en översikt av identifierade kategorier inom respektive frågeställning samt i 

vilken omfattning olika intervjupersoner bidragit med dessa. Tabellen anger även respektive 

intervjupersons länskod samt arbetsuppgift. Sammanfattningen av det kvalitativa innehållet i 

respektive kategori återfinns i avsnitt 5.4-5.6. 
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Tabell 6. Sammanfattning av hur de olika intervjupersonerna bidragit med 

utsagor till respektive huvudfrågeställning samt kategori. Vidare framgår hur 

många utsagor som klassats mot varje kategori.  

 
  Antal utsagor i kategori för intervjuperson:  

Huvud-

fråge-

ställning 

 
A B C D E F G H  

Län: Alfa Tau Delta Beta Alfa Beta Tau Delta  

Ʃ kategori  Kategori Arbetsuppgift:  RSA LEH RSA LEH LEH RSA RSA LEH 

Utmaningar 

1. Förväntningar 2   1   3  6 

2. Tydlighet i syfte 1 2   2 2   7 

3. Samverkan 1 1 1 3  1 1 2 10 

4. Verktyg och arbetssätt 3 1 1 3 4 3 3 1 19 

5. Förankring 1  1  2 1 1 3 9 

6. Resultathantering  2 1 1  2 3 2 11 

7. Regler och föreskrifter   1 1  2  1 5 

8. Sekretess   1  1    2 

Ʃ Utsagor utmaning 8 6 6 9 9 11 11 9 69 

Hindrande  

faktorer 

1. Resurser 2 1 1 1 1   1 7 

2. Förankring hos nyckelaktörer 2   2 1    5 

3. Engagemang och förväntningar 2 1 1 1    1 6 

4. Uppföljningsarbete 3 2  1    2 8 

5. Anknytande arbete  1    2 2  5 

6. Samverkan och arbetssätt   1  1 3  2 7 

7. Föreskrifter och förordningar    1  2 1  4 

Ʃ Utsagor hindrande faktorer 9 5 3 6 3 7 3 6 42 

Pådrivande   

faktorer 

1. Mallar och metoder 2 1    1   4 

2. Engagemang 1 2 1 3 1  1 2 11 

3. Dela kunskap och goda exempel 2 1   1 1  1 6 

4. MSB samordningsansvar 1     1   2 

5. Uppdraget  2    1   3 

6. Förkunskaper  1  1     2 

7. Tidigare visat resultat  1 2 3 1 1   8 

8. Press från allmänhet och media   1      1 

9. Tydligare på grund av sekretess   1      1 

Ʃ Utsagor pådrivande faktorer 6 8 5 7 3 5 1 3 38 

Viktigaste 

 synpunkt 

1. Metodstöd    1 2  2   5 

2. Erfarenhetsutbyte mellan länen  2        2 

3. Anpassa och utveckla arbetet  1  1 1    3 

4. Ökade resurser         1 1 

5. Är regional RSA nödvändigt       1  1 

 

 

Totalt identifierades 24 kategorier som i princip var jämt fördelade mellan frågeställningarna. 

Efter de första två intervjuerna var 75% av kategorierna identifierade. Dessutom kunde fem 

kategorier av viktigaste synpunkt identifieras.   

 

Det är fler utsagor avseende frågeställningen utmaningar jämfört frågorna om ’hindrande’ och 

‘pådrivande’ faktorer. Intervjupersonerna har i vissa fall fler än en utsaga inom samma 

kategori. Det kan bero på att en längre utläggning delats upp i två utsagor eller att intervju-

personen återkommit till samma ämne i en senare del av intervjun. Antalet utsagor i sig från 

samma person används inte fortsättningsvis i analysen även om innehållet i utsagorna ingår i 

sammanställningen av det kvalitativa innehållet i avsnitt 5.4-5.6.   
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5.4 Upplevda utmaningar 

Ur de sammanställda intervjuprotokollen kunde åtta olika kategorier av utmaningar 

identifieras. Dessa är inte huvudfokus för kraftfältsanalysen men bedöms ändå vara ett 

nödvändigt underlag i form av utgångspunkten för intervjupersonernas uppfattning om 

‘pådrivande’ respektive ‘hindrande’ faktorer. 

  

5.4.1 Verktyg och arbetssätt.  

Samtliga intervjupersoner tar upp att ”verktyg och arbetssätt” är en utmaning.  

 

Underspecificerade metoder. En aspekt som man lyfter fram är att metoderna i flera 

avseenden är väldigt öppna när det gäller hur man i praktiken ska genomföra en RSA, detta 

oavsett om den görs på Länsstyrelse eller kommunnivå. En av intervjupersonerna påpekar att 

”det finns för lite stöd i vad som ska ingå i RSA. Det finns vissa rubriker men i övrigt så är 

det väldigt fritt vilket gör att det är upp till varje handläggare på regional nivå hur arbetet 

och processen kommer att se ut.”   

 

Motsättning lokalt och regionalt. En annan delaspekt är att det kan vara en motsättning 

mellan att få det att fungera på lokal nivå och samtidigt ta fram resultat som fungerar på den 

regionala nivån. En av intervjupersonerna pekar på att det finns generell ansats där RSA ska 

anpassas till de lokala behoven och menar att ”hela systemet, från MSB till länsstyrelse till 

kommuner, säger ’utforma RSA:n så att ni får mest användning för den’. RSA ska främst 

gynna dem själva med tanke på det arbete som de lägger ner.” Å andra sidan så skapar detta 

problem kring hur de olika, ibland spretiga, resultaten ska tas om hand. En av intervju-

personerna beskriver hur olika ingångsvärden i olika kommuner gör det svårt att ta fram en 

mer generell regional RSA eftersom det ofta rör sig om områden med olika förutsättningar. 

En annan intervjuperson resonerar kring detta: ”Det blir inte användbart, varken för 

kommunerna eller för länsstyrelsen om man är för generell i sina beskrivningar, det skulle 

kunna vara vilken kommun som helst man beskriver.” En annan av intervjupersonerna lyfte 

dock fram att detta inte behövde var ett problem eftersom RSA:n i första hand är ett 

beslutsunderlag för kommunerna själva och i andra hand en del i den regionala bilden. ”Så 

länge kommunernas RSA är av god kvalitet med lokal förankring ger det ett bra underlag.”  

 

Arbetssätt och mandat. En intervjuperson resonerar kring att RSA utgår från att det är 

verksamhet eller funktioner som ska analyseras där det finns ett tydligt mandat att fatta beslut. 

”Mitt intryck av tillgängliga metoder är att de är adekvata att använda om du har rådighet 

över den verksamhet som ska analyseras, exempelvis en kommun som är huvudman eller en 

sektorsmyndighet som har rådighet över det sektorsområdet. En länsstyrelse har väldigt lite 

rådighet över en ganska stor andel potentiella verksamheter, risker och sårbarheter.” 

 

Avgränsning. Ytterligare en delaspekt är avgränsningsproblematiken. En målsättning med 

RSA är att försöka komma fram till vad som kan hända men en av intervjupersonerna pekar 

på att svårt att få ett arbetssätt som hanterar alla tänkbara risker. ”Finns inget rimligt metod-

stöd, inte som jag tycker är relevant. Exempel på samhällsviktig verksamhet är enskild mast 

eller mattransporter från Axfood. Är alltså ingen framkomlig väg att börja försöka ännu mer 

definiera, den matchen är förlorad redan från början.”  

 

Antagande om att analys görs för första gången. En av intervjupersonerna pekade på att 

metoder och arbetssätt bygger på att man gör sin RSA för första gången. ”De framtagna 

föreskrifterna har perspektiv utifrån att RSA ska göras för första gången men så ser det inte 
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ut idag. De flesta idag har redan mycket som redan analyserats i tidigare gjorda RSA. Det 

finns inte riktigt stöd för hur detta ska hanteras.”   

 

5.4.2 Samverkan  

Samtliga intervjupersoner utom en tar upp samverkan som en utmaning.  

 

Samverkan mellan många aktörer. Intervjupersonerna lyfter fram att det ligger en utmaning 

i att det är så många olika aktörer som behöver engageras i arbetet med en RSA. En av dem 

beskriver att ”det krävs samverkan mellan dels länsstyrelserna och dels mellan andra 

myndigheter i form av både kommunerna och de nationella myndigheterna. också hur ska 

man samverka med sektorsmyndigheter och privata aktörer?” En av intervjupersonerna 

pekade på att det är en utmaning att bara få med sig aktörerna inom sin egen länsstyrelse 

eftersom det är många sakområden inom myndigheten med olika expertkunskaper som är 

nödvändiga för arbetet men som inte alltid har tid och möjlighet att delta i arbetet.  

 

Samverka andra aktörer och intressenter utanför länet. I många fall så krävs det 

dessutom att man ska samverka med andra aktörer och intressenter utanför länet. En av 

intervjupersonerna pekar på att risker och händelser ofta sker utan hänsyn till länsgränserna. 

En annan menar att det kan tyckas självklart med samverkan mellan de olika länsstyrelserna 

men då de är 21 till antalet är detta ett dilemma. Några av intervjupersonerna anser att detta 

fungerat dåligt vilket en av dem utrycker som ”länsstyrelserna hittills har varit ganska dåliga 

på att samordna sig och lösa det här och det råder bristande samverkan mellan 

länsstyrelserna i hur man ska jobba med RSA.” 

 

Samverka rätt aktörer. En annan delaspekt är utmaningen att kunna samverka med rätt 

aktörer. En intervjuperson utvecklar kring denna utmaning. ”Det är en utmaning att kunna 

engagera rätt kompetens och funktioner i arbetet. Att få dem med i processen är det viktiga - 

inte metoderna för analysen. Det handlar om att få med rätt funktioner och då inte bara de 

som arbetar inom offentlig verksamhet utan även andra aktörer.” En annan intervjuperson 

menar att man kan ifrågasätta ifall de olika arbetsgrupperna har rätt representativitet vid 

behov av specialistkunskap i särskilda frågor. ”Inte alltid denna kunskap finns i de ’fasta 

grupperna’.”  

 

5.4.3 Förankring  

Samtliga utom två av de intervjuade för ett resonemang kring utmaningen att förankra arbetet 

med RSA.  

 

Varierande intresse för RSA.  En intervjuperson beskriver hur hen upplevt ett varierande 

intresse. ”När jag har varit ute hos kommunerna så är det väldigt många politiker som 

upplever när jag kommer - jaja det är det där det pappret som heter RSA och som vi alltid ska 

besluta om, jamen då gör vi det.”  

 

Förankring av hela kedjan från analys till åtgärder. En annan aspekt av förankring 

handlar om utmaningen att förankra beslut kring de konsekvenser som följer av resultatet av 

en RSA. En av intervjupersonerna menar att ”det finns inte alltid en vilja från kommunerna 

att vara med och själv finansiera de identifierade åtgärderna i sin lokala risk- och 

sårbarhetsanalys”. Vidare tar en annan upp att arbetet med RSA varit ett tungt arbete. ”Det 

har känts som att man får driva på rätt hårt själv.”  
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Hur resurser avdelas. I praktiken väljer kommunerna ofta ett rätt pragmatiskt förhållnings-

sätt i hur de fattar beslut om åtgärder kring sin krisberedskap. En intervjuperson beskriver sina 

erfarenheter. ”Man prioriterar det man vet att man faktiskt kan åtgärda trots att det finns 

vetskap om andra risker men det saknas resurser och tid. Extraordinära händelser sker, som 

tur är, inte så ofta vilket gör att dessa satsningar inte alltid görs.” 

 

5.4.4 Resultathantering  

Sex av de åtta intervjuade tog även upp hur resultatet från en RSA ska hanteras som en 

utmaning.  

 

Från resultat till att föreslå åtgärder. En av intervjupersonerna beskriver att det inte är 

jättemycket fokus på hur resultat ska omsättas till verksamhet. ”En sak är kunna göra en 

koppling från RSA till verksamhetsplaneringsarbetet. Att omhänderta den tidigare framtagna 

åtgärdslistan och få in den i verksamhetsplanen.” Samma person understryker att ”om man 

ska se ur utvecklingsområdet vore det bra om man tänkte mer på detta”.  

 

Aggregera till regional nivå. Från ett länsstyrelseperspektiv är det också en utmaning att 

aggregera de olika kommunernas RSA till en regional RSA. En intervjuperson lyfter frågan 

kring hur stor betydelse den kommunala RSA:n ska tillmätas den regionala samtidigt som 

dessa innehåller viktig information som ger en uppfattning om riskbilden i länet. En annan 

understryker att det inte är helt lätt att översätta informationen till en regional RSA. ”Jag kan 

förstå att man jobbar med risk- och sårbarhetsanalys om man kanske är en sektorsmyndighet 

eller har ett konkret verksamhetsområde där man kan sätta tänderna i det men på 

länsstyrelsen blir det väldigt ’krystat och ganska flummigt’.”  

 

Andra faktorer som påverkar beslut om åtgärder.  En av intervjupersonerna pekar på att 

det inte bara är RSA:n som påverkar analysen av vilka åtgärder som är nödvändiga. 

”Utvecklingsarbete sker ändå, men mest utifrån trender, vad som är ’inne’ just nu och 

erfarenheter från inträffade händelser. Det är det som driver på utvecklingsarbetet än vad 

som framkommer i själva RSA-arbetet.”  

 

5.4.5 Tydlighet i syfte  

Hälften av intervjupersonerna nämner tydlighet i syfte som en utmaning. En intervjuperson 

beskriver att är syftet inte är helt tydligt för hen trots några års erfarenhet med arbete med 

RSA och menar att detta också gäller för andra som jobbar med RSA. En annan bekräftar 

resonemanget. ”Det finns ingen riktigt förståelse vad som står i den, att det faktiskt är en 

inriktning hur man ska arbeta.” En annan menar att det råder oklarhet och brist på samsyn i 

hela kedjan kommun, länsstyrelse och MSB.  Ytterligare en annan av intervjupersonerna 

problematiserar kring vad syftet med det regionala underlag länsstyrelsen ska skicka till MSB 

avseende RSA. ”Rapporteringen till MSB, vad är syftet med det? För deras uppföljning och 

kontroll eller är det till för att de behöver ett kunskapsunderlag för att kunna besluta om 

åtgärder på nationell nivå?” Samma intervjuperson pekar vidare på att lagstiftning och 

direktiv är tydliga för kommunerna samtidigt som det saknas motsvarande riktlinjer för den 

regionala RSA:n.      

 

5.4.6 Regler och föreskrifter  

Förutom att tydligheten i syftet är en utmaning så nämner även hälften av intervjupersonerna 

att föreskrifter för hur arbetet ska genomföras en utmaning.  
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Finns onödiga styrningar. En intervjuperson ser direktiven för hur resultaten ska redovisas 

som en utmaning och menar att ”när man specifikt tittar på föreskrifterna så kan man se en 

utmaning när länsstyrelsen ska sammanställa resultatet enligt punktlista. Det är där man ska 

redovisa arbetet men det är egentligen ingenting som behöver styra vilken process eller metod 

man väljer men det är ändå svårt att bortse från de där punkterna.  Inte minst för att de 

återkommer i ganska mycket av det metodstöd som finns”. 

 

Tidsförskjutning.  En intervjuperson ser det som en utmaning är att tidpunkt för 

inrapportering av RSA är densamma för länsstyrelsen och sektorsmyndigheterna vilket gör 

det svårare att kunna uppdatera sig om läget. En jämförelse görs med situationen rörande 

kommunerna. ”Kommunerna ska numera göra RSA i fyra års cykler. Dessutom är 

rapporteringen förskjutet ett år vilket gör att vi på regional nivå har bättre möjlighet att 

inarbeta resultaten från de kommunala RSA.” Samma person efterlyser motsvarande 

tidsförskjutning gentemot bevakningsmyndigheterna.  

 

5.4.7 Förväntningar 

Tre av intervjupersonerna pekar på betydelsen av att ha rätt förväntningar på vad som ska 

komma ut från en RSA. En av intervjupersonerna menar exempelvis att ”man har fel 

förväntningar på vad arbetet ska resultera i”. Det är framförallt en intervjuperson som för ett 

utförligare resonemang kring förväntningar och menar att det finns en yttre förväntan från 

kommuner och andra aktörer att länsstyrelsen ska kunna hantera och beakta all information 

men så fungerar det inte riktigt. Intervjupersonen utvecklar resonemanget och menar att det 

finns en bild att det bara är göra ”by the book A till Ö” så kommer det att bli bra. ”Före-

ställningen är att om man utgår från RSA och vad vi kommer fram till där så resulterar det i 

en sammanställning av styrkor och svagheter med åtgärdsförslag.” Det understryks att i 

verkligheten är arbetet med den regionala RSA:n betydligt mer komplext.   

   

5.4.8 Sekretess 

Två av intervjupersonerna nämner dessutom kravet på sekretess som en utmaning. En av dem 

pekar på att ”sekretessen är en utmaning då den kräver eftertanke och att man inte kan delge 

allting som står i RSA”. Den andra menar att det ändrade omvärldsläget innebär att fler saker i 

RSA:n sekretessbeläggs jämfört med tidigare. Det ställer ökade administrativa krav i och med 

att den måste sammanställas i olika varianter beroende på mottagare – exempelvis politiker, 

allmänhet eller MSB. 

    

5.5 Faktorer som upplevs vara hinder till förändring 

Ur de sammanställda intervjuprotokollen kunde sju olika kategorier av faktorer, eller krafter, 

identifieras som intervjupersonerna uppfattade som potentiellt ‘hindrande’ för att få till stånd 

en förändring av RSA-arbetet.  

 

5.5.1 Resurser 

Sex av de åtta intervjuade personerna har angett att just bristen på resurser är en ‘hindrande’ 

faktor inom RSA-processen. En av dem säger exempelvis att ”vi har väldigt många olika 

uppdrag och olika delar och det kan vara svårt att kunna avsätta tillräcklig med tid för RSA-

arbetet”.  En annan menar att om kopplingen mellan RSA och verksamhetsplanering ska bli 

tydlig så krävs det att det finns tillräckligt med personal som både har tid och rätt kompetens 
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att göra jobbet. Det blir en avvägning mellan att få så många in i ”RSA-tänket” samtidigt som 

det ska vara hanterbart och med kvalité. Något som också kopplas till frågan om resurser är 

bristen på expertkunskap inom den egna myndigheten. ”Något som är väldigt frustrerande 

inom beredskapsområdet är att vi aldrig kan vara experter inom dessa områden utan 

länsstyrelsen samordnar och leder bara processen och då måste man få med dessa områden.”  

 

5.5.2 Engagemang och förväntningar  

Fem av de åtta intervjuade personerna har angett att just engagemang och förväntningar på 

dem är en ‘hindrande’ faktor inom RSA-processen. 

 

Nyttan. Tre intervjupersoner tar upp frågan kring den upplevda nyttan med RSA.  De menar 

att upplevelsen ofta verkar vara att det är svårt att se vilken nytta RSA ska ge. En intervju-

person utvecklar sin tankegång kring detta. ”Många upplever nog RSA som ett krav som man 

inte kommer undan samtidigt som man inte alltid ser nyttan. Om man inte ser nyttan och den 

positiva outputen så påverkar det även de prioriteringar man gör.” Från det följer också att 

det inte alltid är självklart att RSA-arbetet är uppskattat och blir därmed ett hinder för 

förändring. En annan menar att det inte alltid är tydligt vad som är den konkreta nyttan är och 

att det finns mycket att göra kring detta.  

 

Förväntningar och förståelse. Men även i de fall förväntningarna är höga så är det inte 

självklart att berörda är beredda att lägga ned det engagemang som krävs. En intervjuperson 

pekar på att det hos både kommunerna och länsstyrelsen finns höga förväntningar avseende 

RSA-processen men man är ibland mindre benägen att lägga ner den arbetsinsats som krävs 

vilket gör det väldigt ”tungrott”. Man pekar även på att det saknas en förståelse för vad som 

krävs av de som jobbar med RSA. En annan menar att det finns ”brist på förståelse för vad 

som ska göras. Det krävs utbildning och introduktion till de som ska jobba med RSA. Det sker 

ju dessutom en viss personalrotation och personalrekrytering, så detta måste ske 

kontinuerligt”.  

 

Intresse. En av intervjupersonerna anser att den varierande graden av intresse kan vara en 

hindrande faktor .”Under uppföljningsbesöken hos kommunerna varierar intresset. Man 

märker att det bland vissa kan finnas ett stort intresse och ibland andra ett mindre intresse.”  

 

5.5.3 Uppföljningsarbete  

Hälften av intervjupersonerna nämner uppföljningsarbetet som en ’hindrande’ faktor. En av 

intervjupersonerna beskriver sin erfarenhet. ”De RSA som vi genomför nu bygger på tidigare 

utförda RSA. Arvet lever kvar vilket kan vara både en fördel men också en nackdel ifall något 

ska ändras. Den nuvarande RSA-processen är till del kompletterande arbete till tidigare 

analyser och arbete.” Två personer tar dock upp att det inte alltid är självklart att använda 

resultaten från tidigare RSA när man arbetar med de åtgärder som framkommit i arbetet. En 

av dessa beskriver hur detta kan yttra sig. ”Vid granskning av RSA och styrdokumenten så 

saknas det i beslutsunderlaget ibland risker och åtgärder som identifierats i RSA:n. Frågan 

är där om det beror på okunskap eller att man medvetet tagit bort dem. Det är sällan tvärtom, 

att det innehåller upptäckta risker och åtgärder som inte finns i RSA:n.” En av intervju-

personerna pekar på att det saknas verktyg för att inom länsstyrelsen arbeta med de brister 

som framkommit så att allt kommer med i analysen.  
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5.5.4 Samverkan och arbetssätt  

Hälften av intervjupersonerna nämner rådande förutsättningar för samverkan och arbetssätt 

som en ’hindrande’ faktor.  
 

Samverkan inom länet. Flera av intervjupersonerna lyfter fram att det är viktigt att alla 

aktörer i länet är delaktiga och samverkar i arbetet. Det är viktigt att få med relevanta 

verksamheter. En av intervjupersonerna pekar på att det har skett en positiv utveckling bland 

sektorsmyndigheterna där det ”finns lite tänk” gällande nätverk. ”Har skett en stor utveckling 

framåt där man på gemensamma grunder definierat att alla län ska ha en inriktad 

samverkansfunktion, man ska kunna ha ett stöd till det och för en dialog med berörda 

sektorsmyndigheter.” Samma person pekar dock på att sektorsmyndigheterna inte alltid är 

dimensionerade för att möta kraven och avseende själva RSA-arbetet menar hen att ”när det 

kommer till att sitta och ”traggla” analys finns det ingen motsvarighet, väldigt olika från län 

till län när det gäller dialog”. Avseende sektorsmyndigheternas begränsade resurser att bistå 

länsstyrelsen beskriver en av intervjupersonerna att de flesta län inser att det de behöver stöd 

från ett antal myndigheter men den processen finns inte reglerad. ”Så det blir lite High 

Chaparral där 21 län som hör av sig till en sektorsmyndighet och den som får bäst kontakt 

den gången får en typ av input och en annan länsstyrelse får inte det.”   

 

Sätt att arbeta. När det gäller sätt att arbeta så pekar en intervjuperson på att aktörerna – och 

syftar då på kommunerna - inte alltid är benägna att ändra på något de anser fungera. ”Ett 

annat hinder inom kommunerna är att man har gjort på ett visst sätt och då kanske man 

fortsätter att göra så för att man vill det och man tycker att det fungerar bra. Inte så 

förändringsbenägna utan man har ett fungerande koncept som fungerar på lokal nivå.”  

Samma intervjuperson menar dock samtidigt att det är en prioriteringsfråga om den lokala 

RSA ska fungera eller om man vill ha en ”vassare regional RSA”. En annan understryker 

detta genom att peka på att förutsättningarna är så olika lokalt så att det knappast finns någon 

metod som går att applicera på alla förutsättningar.     

 

5.5.5 Anknytande arbete  

Tre av intervjupersonerna lyfte fram att länsstyrelsen har en mängd andra uppdrag som alla är 

styrda utifrån lagar och förordningar utöver arbetet med RSA och som utgör ett hinder för 

förändring. En av försökspersonerna betonar att länsstyrelsen i dagsläget har 47 olika politiska 

områden där många av dem innehåller aspekter av krisberedskap.  Dricksvattenfrågor ges som 

ett exempel där man har ett ansvar och där arbetet styrs av sin lagstiftning och de också har ett 

uppdrag att stödja sina sektorsmyndigheter. Det kan ses som ett hinder för att RSA arbetet och 

”funderingen blir ibland om man ska hitta en gemensam process för myndigheten där vi 

synkar våra åtgärder ute i länet eller ska vi avgränsa RSA:n att strikt handla om 

krisberedskap och inte så mycket det långsiktigt förebyggande arbetet”? Man understryker att 

uppdragen går in i varandra vilket gör det svårt att prioritera. En av intervjupersonerna menar 

att det är svårt att hitta rätt bland alla de uppdrag som ska utföras och vilka analyser som 

följer med dessa. En annan pekar dessutom på att det sker mycket parallellt inom 

krisberedskap och framförallt nu med civilt försvar och menar att det inte så mycket är 

resurserna som är begränsande utan konflikterna mellan alla andra områden som de ska jobba 

med. Ytterligare en annan pekar på att situationen just nu är extra oklar på grund av 

totalförsvarsplaneringen. ”Det är lite rörlig materia därför att den återupptagna 

totalförsvars-planeringen gör att man ”springer iväg” åt ett håll där och ska man utveckla 

RSA-arbetet så måste beakta vad som sker inom detta. Där händer grejer varje år, tar ett steg 

vidare i utvecklingen hur den planeringen ska gå till.”   
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5.5.6 Förankring hos nyckelaktörer 

Tre av intervjupersonerna nämner förankring som en potentiellt ’hindrande’ faktor för 

förändring.  

Intervjupersonerna resonerar kring att inte ha ledningen med sig är ett potentiellt hinder för att 

utveckla RSA-arbetet. En intervjuperson menar att om arbetet inte prioriteras på högre nivå 

blir det svårt att argumentera för det i verksamheten. En annan av intervjupersonerna pekar på 

att det också handlar om att få med sig andra i arbetet. ”Att få andra att avsätta den tid som 

krävs kan ju också vara ett hinder eller svårighet. Att få med dem som behöver vara med i 

arbetet är en förankringsfråga.” Ytterligare en annan menar också att finns ett behov av att få 

med de privata aktörerna men att det saknas erfarenhet kring hur detta bäst kan göras.  

 

5.5.7 Föreskrifter och förordningar  

Tre av intervjupersonerna resonerar kring att RSA styrs av lagar och förordningar men 

samtidigt som ingenting sägs om hur arbetet ska utföras. En av dem pekar på att det i många 

fall finns riskområden där det inte finns en enskild myndighet med ett entydigt utpekat ansvar 

eller att det kanske är ett helt avreglerat område. Hen utvecklar och säger att det då blir en 

svårighet att höra av sig till företag som är nationella och till och med globala och be dem 

delta i regionalt RSA-arbete. En annan av försökspersonerna beskriver sin erfarenhet av hur 

det kan yttra sig. ”Lite många ’kockar i soppan’ och vad jag menar är att vi måste lyssna in 

och ta hänsyn till vad MSB gör då de har föreskriftsrätt på området. Samtidigt om vi kanske 

själva känner att…”äh skit i MSB det krånglar bara till det”, nu utgår vi från våra behov och 

våra problembeskrivningar i vårt län och vår myndighet och så löser vi det.”  

 

5.6 Faktorer som upplevs vara pådrivande till förändring  

Ur de sammanställda intervjuprotokollen kunde nio olika kategorier av faktorer, eller krafter, 

som intervjupersonerna uppfattade som potentiellt ‘pådrivande’ för att få till stånd en 

förändring av RSA-arbetet.  

 

5.6.1 Engagemang  

Alla intervjupersoner utom en har tagit upp vikten av engagemang och dess ‘pådrivande’ 

effekter i arbetet med RSA. En av dem menar att ”engagerade och positivt inställda personer 

som driver arbetet är viktigt”. 
 

Krisberedskap numera ett prioriterar område.  En person påpekar att krisberedskapen 

numera är ett prioriterat område och folk är mer medvetna om att det är viktigt ” Det blir en 

draghjälp i sig.  Attityden är mycket mer positiv nu jämfört med tidigare”. En annan anger 

att den ökade prioriteringen av området också fört med sig mer resurser vilket är en viktig 

aspekt när det gäller att skapa engagemang. ”Om man får resurser, att får man mandat, får 

man människor involverade genom tid och att det finns en vilja det underlättar oerhört att 

få människor att vilja bli involverade.”   

 

Internt engagemang. En aspekt av engagemanget är det interna intresset för att jobba med 

frågorna och vidareutveckla arbetet. En av intervjupersonerna beskriver hur han upplever det. 

”De som redan arbetar med RSA:n är kreativa och hittar på sätt för att lösa uppgiften utifrån 

sina förutsättningar. Spontant skulle jag nog säga att de flesta är nog väldigt mottagliga för 

förbättringsförslag”. Samma person fortsätter och menar ”Engagerade handläggare 
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involverade och som försöker hitta lösningar i RSA-processen är en pådrivande faktor.” En 

annan av intervjupersonerna beskriver att hen upplever att det finns förtroende från ledningen 

på alla nivåer inom länet. Det understryks att det kanske inte är så hos alla län men för det 

aktuella länet är frågan högt på agendan vilket gör att det också avsätts tid.  

 

Externt engagemang. En annan aspekt är engagemanget hos aktörer utanför länsstyrelsen. 

En av intervjupersonerna menar att ”på samhälls- och individnivå så är det fler som har blivit 

intresserade av krisberedskapsfrågorna vilket i sig då hjälper oss i vårt arbete. Det är något 

som har ökat sen jag började här för några år sen. Även ökat intresse från media märks av”. 

En annan av intervjupersonerna understryker att samhällsläget just nu underlättar att driva 

dessa frågor och säger att ”det finns en vilja helt enkelt och det är nånting som vi försöker 

rida på nu”.  

 

5.6.2 Dela kunskap och goda exempel 

Fem av intervjupersonerna nämnde dela kunskap och goda exempel är något som driver på 

förändring.  

 

Dela kunskap.  Två av personer nämner kunskapsdelning. En av dem berättar om de 

samverkanskonferenser som de organiserar där kunskapsdelning är en komponent. ”Då vi 

ordnar med konferenser inom RSA med olika aktiviteter för kommunerna och delar med oss 

metoder så är det väldigt uppskattat.” Intervjupersonen utvecklar sin tanke och betonar att det 

kommunala självstyret gör att länsstyrelsen inte har mandat att bestämma hur kommunerna 

ska jobba. Konferenserna blir ett tillfälle då man kan presentera olika metoder för att sedan 

prata i termer av ”nu ska vi samarbeta”. Man försöker även ha motsvarande kunskapsutbyte 

mellan länen. ”Vi har också samverkan mellan olika länsstyrelser där vi träffas i grupp 

specifikt för RSA och kan dela med oss för att lära av varandra.” 

 

Goda exempel. Fem av intervjupersonerna tar upp goda exempel som något som kan driva på 

en förändring, En av dem exemplifierar. ”Vid kartläggning av goda exempel från andra län 

där jag tycker att man lyckats bäst i sin RSA, finns flera län där man gjort RSA-processen till 

en process som görs samråd i samverkan med sina samverkansstrukturer och där man 

dokumenterat analysen gemensamt, man dokumenterar åtgärdsbehoven, prioriterar dem 

gemensamt, beslutar vilka man ska jobba med. Det har varit en inspiration för mig. Jag 

hoppas fler och fler län jobbar så.” En annan av intervjupersonerna menar att arbetet med 

RSA har ett värde i sig själv för att man samverkar. Ytterligare en annan understryker att 

RSA:n i sig skapar förväntningar som i sig blir en pådrivande faktor. En av intervjupersonerna 

ger ett exempel på hur man försöker jobba. ”För vår riskhanteringsprocess så har vi en 

överenskommelse med samtliga kommuner i länet och andra aktörer där alla har skrivit 

under på hur man ska arbeta.  Detta fungerar väl och är något som förbättrar både vårt 

arbete här på länsstyrelsen men även ute bland kommunerna. Det blir en helt annan tyngd om 

vi tillsammans har identifierat de åtgärder som vi tillsammans ska prioritera.”    

 

5.6.3 Tidigare visat resultat  

Fem av de intervjuade uttrycker att tidigare visat resultat är något som driver på förändring. 

En av intervjupersonerna menar att tidigare utförda RSA är en pådrivande faktor då det dels 

innebär mindre arbete inför varje ny RSA och dels innebär att man kan ”sno från andra” ifall 

det finns bra exempel på lösningar. En annan beskriver hur tidigare arbete med RSA varit 

uppskattat och därmed underlättat när nästa skulle göras. En intervjuperson beskriver hur hen 

upplever situationen runt RSA. ”Har ju pågått ett tag och de resultat man fått och de åtgärder 



 

41 
 

som beslutats har ju lett till verksamhet som börjat leva sitt eget liv.” En annan av 

intervjupersonerna menar att det blir en pådrivande faktor när det går att peka på kopplingar 

mellan framtaget resultat och verksamheten och att RSA därmed fyller ett behov.    

 

5.6.4 Mallar och metoder 

Tre av de intervjuade lyfter fram att gemensamma mallar och metoder är något som skulle 

kunna driva på en förändring. En intervjuperson understryker vikten av likartade mallar som 

pådrivande faktor och menar att ”då kan man stötta och visa hur vi arbetar och då blir det 

lättare att bryta ner det till sin egen verksamhet. Det tror jag är ett väldigt framgångsrikt 

koncept”. En annan menar att även ganska vaga skrivningar är till hjälp och exemplifierar 

med en vägledning om länsstyrelsens geografiska områdesansvar på av uppdrag av 

Regeringen till länsstyrelsen i Uppsala. Den handlar om att involvera berörda aktörer i länet 

koppla arbete till någon form av beslutsprocess i de samverkansstrukturer som finns. ”Det 

tycker jag är en väldigt positiv utveckling. Ganska vaga formuleringar men ändå en 

vägledning som är tänkt att skapa samsyn som i sin tur kan underlätta.” En annan 

exemplifierar med att MSB tagit fram en metod för att arbeta med samhällsnyttig verksamhet 

och menar att ”det skulle behövas även för de övriga delarna av processen också och det 

behöver komma från MSB”.   

 

5.6.5 MSB samordningsansvar 

Två av intervjupersonerna nämner MSB:s samordningsansvar som pådrivande faktor. En av 

dem menar att MSB skulle kunna ta ett större samordningsansvar då det mesta i dagsläget 

hamnar på länsstyrelsen. En annan upplever dock att detta blivit bättre. ”I dialogen med MSB 

tycker jag att det tyder på bättre insikt i de rådande problemen och att jag anar nån sorts 

vilja att vilja göra nånting åt det.”  

 

5.6.6 Uppdraget  

Två av intervjupersonerna nämner att uppdragets formulering som en pådrivande faktor. En 

av dem menar till exempel att ”hur våra uppdrag är formulerade är viktigt. Vi vet ju inte 

ordalydelsen i kommande regleringsbrev men om uppdraget är tydligare så är det positivt”. 

Den andre pekar på att myndigheternas uppdrag runt den återupptagna totalförsvars-

planeringen har en pådrivande roll eftersom det tvingar fram en skarpare planering och även 

en ökad samordning både nationell och regional nivå. 

  

5.6.7  Förkunskaper  

Två av de intervjuade tar upp att förkunskaper i RSA ses som en pådrivande faktor. En 

intervjuperson menar att ”många jobbar redan nu med RSA utan att veta om det. Det kan ses 

som en brist på förståelse men det kan ju också underlätta ett utvecklingsarbete”. Den andre 

ser att det redan finns mycket kompetens inom myndigheten.  

 

5.6.8 Yttre press från allmänhet och media 

En person nämner att media kan fungera som en pådrivande faktor. ”Media har i som 

omvärldsbevakning blivit bättre på att använda resultat från RSA-processen. Det ökar 

pressen att göra ett bra jobb.” 
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5.6.9 Tydligare på grund av sekretess  

Sekretess tas upp av en av intervjupersonerna som en faktor som, trots extraarbetet, är 

pådrivande. ”Även om det kan vara administrativt besvärligt att fler ärenden hanteras med 

sekretess så kan jag samtidigt tycka att det finns en fördel med sekretessen då beskrivningen 

av bristerna kan beskrivas tydligare än tidigare då man ofta var mer ’svävande’ i 

problembeskrivningen.” 

 

5.7 Viktigaste synpunkt 

Intervjupersonerna fick avslutningsvis beskriva vad de ansåg vara den viktigaste synpunkten 

att föra fram avseende det regionala RSA-arbetet.  Ur de sammanställda intervjuprotokollen 

kunde fem olika teman identifieras.  

 

Metodstöd. Tre av intervjupersonerna nämnde bättre metoder och stöd som den viktigaste 

faktorn att ta upp. En av intervjupersonerna efterlyser ”en fungerande och relevant 

vägledning, processtöd eller metodstöd för att genomföra regional RSA för det geografiska 

områdesansvaret. Skulle vara användbart inte bara för nyanställda utan så väl även för de 

som arbetat många år inom länsstyrelsen”.  I det innefattas att tydliggöra vem resultatet är till 

för och hur ska det användas. En annan av intervjupersonerna menar att ett metodstöd behövs 

som fokuserar på att upprätthålla RSA:n och inte enbart att upprätta den. Den tredje pekar 

dessutom på behovet av ett metodstöd för hur man hur man aggregerar de kommunala RSA 

och får ett bra underlag till de regionala RSA.  

 

Behovet att kunna anpassa och utveckla sättet att arbeta. Tre av intervjupersonerna tar 

upp vikten av att kunna anpassa sitt RSA-arbete. En av dem menar att det är viktigt att inte 

fastna i begreppen utan att anpassa och bryta ner arbetet till den nivå där analysen ska göras.  

Den andre pekar på att kommunerna behöver fortsätta utveckla sitt RSA arbete. Den tredje 

beskriver svårigheten att kunna ta hänsyn alla förutsättningar. ”På något vis kunna ta hänsyn 

till alla förutsättningar, är en svårighet men att RSA inte bara ska kunna appliceras på 

centralorterna eller en ”typkommun” utan på alla olika förutsättningar i länet.”   

 

Erfarenhetsutbyte mellan länen. En av intervjupersoner tar upp behovet av en förbättrad 

samverkan mellan länen som den viktigaste synpunkt och pekar på att de olika länsstyrelserna 

är duktiga på olika saker utifrån de förutsättningar som finns i länet. Intervjupersonen 

understryker att ”genom att ta fram goda exempel från detta arbete så kan man höja den 

”lägsta nivån” och underlätta för samtliga län”.  

 

Ökade resurser. En person anser att det behövs mer resurser på lokal nivå. ”Tillsätt mer 

resurser så att kommunerna får mer tid. De har fått fler uppgifter och med totalförsvars-

planeringen, men den statliga ersättningen har inte följt med i samma utsträckning.” 

 

Är regional RSA nödvändigt. En av de intervjuade har en mer ifrågasättande inställning till 

RSA som sin viktigaste synpunkt och tycker att man ska fundera på om det är något som 

länsstyrelsen verkligen ska arbeta med. ”Jag har svårt att se vad RSA på länsstyrelsenivå 

bidrar med just nu? Förstår att det var nyttigt och viktigt tidigare, när lagstiftningen kom, 

men nu känns det som att vi är så med i arbetet och riskbilden förändras inte särskilt mycket 

så att vi vet vad vi ska förhålla oss till. Utvärderingar över inträffade händelser eller 

övningar eller vad som helst, det ger tillräckligt med underlag för att förbättra oss. Mer än 

vad risk- och sårbarhetsanalysen gör.” 
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6 Analys  

Kapitlet inleds i avsnitt 6.1 med en diskussion kring det erhållna underlaget från intervjuerna. 

En slutsats från den analysen är att det finns teman som återkommer i samtliga 

frågeställningar och att det är nödvändigt att jämföra kategorier över  de olika 

frågeställningarna som redovisas i avsnitt 5.4-5.7. I avsnitt 6.2 redovisas denna analys som 

identifierade sju övergripande huvudteman. I avsnitt 6.3 analyseras dessa identifierade 

huvudteman mot det teoretiska ramverket. Denna analys utgör också studiens kraftfältsanalys.  

I avsnitt 6.4 sammanfattas analysen.   

 

6.1 Underlaget från intervjuerna  

Dataunderlaget är begränsat till åtta individer från fyra olika län. Resultat blev 24 kategorier 

fördelat på de tre frågeställningarna. Det kan förmodas att fler intervjuer skulle tillfört nya 

kategorier eller aspekter till redan identifierade kategorier. Det kan också finnas anledning, till 

exempel sekretess, som medfört att vissa ämnen ej berörts. Samtliga kategorier var dock 

introducerade redan efter fyra intervjuer. Vidare hade de fyra länen hade en stor geografisk 

spridning och valda utifrån att de representerade olika regionala förutsättningar.  

Sammantaget ger det visst stöd att underlaget ger ett ”heltäckande” underlag. 

Överenstämmelsen i hur utsagor klassats ligger på .76 vilket bedöms tillfredställande. I 

innehållsanalysen framkom heller inget som gjorde att någon delning av en kategori 

övervägdes.  För studien studiens syfte bedöms därför dataunderlaget vara tillförlitligt och 

heltäckande. 

 

Det var fler utsagor avseende frågeställningen ’utmaningar’ jämfört med frågorna om 

‘hindrande’ och ‘pådrivande’ faktorer. En möjlig förklaring att det är en effekt av 

intervjuproceduren. Svaren på vad de ser som utmaningar kan tänkas bygga på åsikter och 

erfarenheter som är ”lättillgängliga”. När de ansett sig klara med att beskriva utmaningar så är 

de då ”tömda” på mycket av sina åsikter. Fortsättningen av intervjun blir därmed kanske en 

variant av djupintervju där de tvingas tänka efter och ”komma på” möjliga ‘hindrande’ och 

’pådrivande’ faktorer. Att tvingas tänka efter och komma på något ”nytt” skulle därmed 

kunna ge en större spridning i kategorier vid de två senare frågeställningarna. Ett annat 

upplägg på intervjun där frågorna avseende ‘hindrande’ och ‘pådrivande’ faktorer varit tydligt 

kopplade till de utmaningar de själva hade definierat hade möjligtvis kunnat hantera denna 

effekt.  Nackdelen med ett sådant upplägg är att det kan lägga restriktioner på vad de svarar. 

Det kan exempelvis finnas ’hindrande’ och ‘pådrivande’ faktorer som inte alls är kopplade till 

utmaningar.  

 

Vid en genomgång av kategorierna som redovisas i avsnitt 5.4-5.7 så är det möjligt att se att 

flera av kategorierna inom en frågeställning är överlappande i innehåll med kategorier inom 

andra frågeställningar. Enbart utifrån kategorinamnen så framgår att ordet samverkan 

återkommer såväl i en kategori inom’ utmaningar’ och i en kategori inom ‘hindrande’ 

faktorer. Det kan vara en effekt av det som diskuterats ovan avseende intervjuns upplägg med 

en frågeställning om utmaningar först. Det kan också vara en indikation på att gränsen mellan 

frågeställningarna inte är så distinkt. Det är inte orimligt att tänka att ’utmaningar’ och 

'hindrande' faktorer ligger nära varandra. I generell mening innehåller alla yrken sina 

utmaningar och det kan antas att individer inte bara lever i sitt yrke med utmaningarna som 

”konstanter” utan även i dessa inbegriper det som hindrar en förändring av ett icke önskvärt 

tillstånd. Utmaningar och ’hindrande’ faktorer kan därför vara två sidor av samma mynt. Men 

även ‘pådrivande’ faktorer förefaller kunna ha överlappande innehåll med ’utmaningar’ och 
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’hindrande’ faktorer. Exempelvis återkommer ordet sekretess både inom utmaningar och 

‘pådrivande’ faktorer. I just det fallet så betonas att även om hänsyn till sekretess medför 

extraarbete så har det samtidigt positiva effekter också. I ett bredare perspektiv så är det 

möjligt att se liknande förhållanden i andra fall också. Om uppenbart ‘pådrivande’ faktorer, 

exempelvis mer engagemang och resurser ökar så för det med sig utmaningar och 'hindrande' 

faktorer, exempelvis i form av behov av att kunna rekrytera rätt kompetenser. I innehållet i de 

kategorier som identifierats i intervjuunderlaget visade det sig vara möjligt att identifiera 

överlapp i alla kategorier.  

 

Ovanstående gör att gränserna mellan begreppen utmaningar, ‘hindrande’ faktorer och 

‘pådrivande’ faktorer är flytande. Detta är också i linje med Swanson & Creeds (2014) 

rekommendation att en ansats med två motverkande krafter är alldeles för enkel (Swanson & 

Creeds (2014, s. 29-31). De rekommenderar att användandet av en ’inversprincip’ där faktorer 

kan ha flerdimensionell verkan och exemplifierar med att en ‘hindrande’ faktor samtidigt kan 

vara en motivator för förändring (Swanson & Creeds (2014, s. 33-34).  För denna studie 

valdes ändå den enklare ansatsen med tanke på att studien har ett utforskande syfte (se avsnitt 

3.1) men slutsatsen av att det föreföll vara överlappande innehåll mellan kategorier i olika 

frågeställningar. Det innebar ett behov av en fördjupad jämförelse av det underlag som 

redovisas i avsnitt 5.4-5.6 innan analysen mot det teoretiska ramverket genomfördes. Syftet 

med en sådan jämförelse är att se hur olika ’utmaningar’, ‘hindrande’ och ‘pådrivande’ 

faktorer är relaterade till varandra istället för att betrakta dem som fristående ”listor” i form av 

problem och lösningar.   

 

6.2 Analys av kategorier över frågeställningar 

Vid en jämförelse mellan innehållet i kategorierna i de tre olika frågeställningarna utifrån den 

sammanställning som redovisas i avsnitt 5.4 till 5.6 kunde sju huvudteman identifieras. I fem 

av dessa huvudteman återfinns kategorier från samtliga tre frågeställningar. Samtliga huvud-

teman innehöll ‘pådrivande’ faktorer. I några fall har kategorier relaterats till mer än ett 

huvudtema. Det finns fler sådana relationer men enbart några har tagits med i syfte att ge en 

tydligare översiktsbild. Bilaga 3 ger en översikt av hur faktorerna i de olika frågeställningarna 

relaterats till varandra samt till huvudteman. 

 

En möjlig förklaring till överlapp mellan frågeställningar skulle kunna vara att de har olika 

uppfattningar. Vissa skulle kunna uppfatta en företeelse som en utmaning eller ett hinder 

medan andra uppfattar den som pådrivande. En analys av hur varje intervjupersons utsagor 

var fördelade mellan frågeställningar inom respektive huvudtema visade dock på en hög grad 

av överlappning inom respektive person. Det var alltså inte så att vissa intervjupersoner 

bidrog med utsagor inom till exempel ’utmaningar’ medan andra bidrog med ’pådrivande 

faktorer’ inom ett huvudtema. Fyra av sju huvudteman nämns av samtliga intervjupersoner i 

någon av kategorierna. Två huvudteman, ’förankring av arbetet’ samt tillgängliga resurser’ 

nämns av sju intervjupersoner medan ’sekretess och öppenhet’ nämns av enbart två 

intervjupersoner. I samtliga fall (n=48) utom tolv har intervjupersonerna utsagor i kategorier i 

minst två huvudfrågeställningar. Samtliga intervjupersoner har också i minst ett fall kategorier 

från samtliga tre frågeställningar i ett huvudtema. Till tre huvudteman kunde också de fem 

kategorierna av viktigaste synpunkt som de redovisas i avsnitt 5.7 kopplas. Tre av dessa 

synpunkter kopplades till ett och samma huvudtema. Sammantaget ger det en bild att  

 

Stöd till arbetet. Ett huvudtema som spänner över alla frågeställningarna är olika former av 

stöd till hur arbetet ska genomföras. ’Verktyg och arbetssätt’ (se avsnitt 5.4.1) nämns som en 
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utmaning i form av motsättningar mellan vad som fungerar på olika nivåer, 

underspecificerade metoder a, svårigheter att avgränsa arbetet samt att metoderna bygger på 

att det finns ett tydligt mandat att fatta beslut kring det som ska analyseras. 

 

 I detta ingår också att metoderna i dagsläget utgår från att RSA görs för första gången 

samtidigt som det finns en historik från tidigare genomförda RSA-arbeten med framtagna 

resultat och åtgärdsförslag. Stöd till hur arbetet ska genomföras ses också som ett hinder. Det 

pekas på ’uppföljningsarbete’ (se avsnitt 5.5.3) i form av att det är svårt att få med allt som 

kommit fram i RSA-arbetet och att det saknas verktyg för att hantera den stora mängden 

information i underlaget. Konsekvensen blir att resultat ibland försvinner och inte blir 

omhändertagna och åtgärdade. Samtidigt så kan stöd till hur arbetet ska genomföras även ses 

som en ‘pådrivande’ faktor. Vidare nämns ’mallar och metoder’ (se avsnitt 5.6.4) och det 

betonas att även rätt vaga beskrivningar skulle vara till hjälp för länsstyrelsens arbete. Att 

metoderna är gemensamma underlättar att skapa en samsyn om hur arbetet ska bedrivas.  

 

Att stöd till arbetet är ett viktigt huvudtema understryks av det finns flera ’viktigaste 

synpunkt’ som kan kopplas till detta huvudtema. Dels nämns ’metodstöd’ (se avsnitt 5.7) i 

vilket innefattas att tydliggöra vem resultatet är till för och hur ska det användas. I 

metodstödet bör det vidare finnas vägledning dels för hur man aggregerar olika aktörers RSA 

till en regional bild samt även anvisningar för hur man ”upprätthåller” RSA:n och inte enbart 

hur man upprättar den vid första genomförandet. En annan viktigaste synpunkt avseende stöd 

till arbetet är ’att kunna anpassa och utveckla sättet att arbeta’ (se avsnitt 5.7) så att det kan 

brytas ner till den nivå där analysen ska göras och att hänsyn ska kunna tas till alla 

förutsättningar. Ytterligare en viktigaste synpunkt som kan hänföras till stöd till arbetet frågan 

’är regional RSA nödvändig’. Det finns andra sätt att arbeta som ger tillräckligt underlag för 

förbättring av krisberedskapen.    

 

Samarbete mellan olika aktörer. Ett annat huvudtema som spänner över samtliga fråge-

ställningar är samarbete mellan olika aktörer. ’Samverkan’ (se avsnitt 5.4.2) nämns som en 

utmaning då det är så många aktörer med en stor variation i specialistkunskap som bör delta i 

en RSA. Bara inom den egna länsstyrelsen är det många berörda och förutom aktörerna inom 

länet så är det ibland nödvändigt att samverka med andra länsstyrelser och andra myndigheter. 

Samarbete mellan olika aktörer kan också ses som ett hinder. ’Samverkan och arbetssätt’ (se 

avsnitt 5.5.4) ses som ett hinder i form av att andra aktörer, främst sektorsmyndigheterna, inte 

alltid är dimensionerade att kunna stötta samtliga länsstyrelser i RSA arbetet. En annan aspekt 

är att de aktörer som bidrar med underlag till den regionala RSA:n, då främst kommunerna, 

inte alltid är beredda att ändra och anpassa sitt sätt att jobba. Samtidigt så kan samarbete 

mellan olika aktörer ses som en ‘pådrivande’ faktor ur mer än en aspekt. ’Dela kunskap och 

goda exempel’ (se avsnitt 5.6.2) nämns i form av möjligheter till aktiviteter med kunskaps-

utbyte. Att organisera sådana aktiviteter blir ett sätt för länsstyrelsen att initiera och motivera 

samarbete. Det ger också möjlighet att visa på framgångsrika exempel som kan återanvändas 

av andra. Som ‘pådrivande’ faktor nämns även ’MSB samordningsansvar’ (se avsnitt 5.6.5) 

och MSB roll att vara ‘pådrivande’ avseende samordning så inte allt hamnar på regional nivå.  

 

Att samarbete mellan olika aktörer är ett viktigt huvudtema understryks av att 

’erfarenhetsutbyte mellan länen’ (se avsnitt 5.7) nämns som viktigaste synpunkt. De olika 

länsstyrelserna är duktiga på olika saker. Genom att lära av varandra så kan nivån i samtliga 

län höjas.    
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Tillgängliga resurser. Ett annat huvudtema som spänner över flera frågeställningar är 

förväntningar på resultatet. ’Resurser’ (se avsnitt 5.5.1) nämns som ett hinder till förändring i 

form av brist på tid och personal med rätt kompetens. Det är orealistiskt att de på länsstyrelsen 

som jobbar med RSA ska inneha expertkunskap inom alla områden som kan tänkas ingå i en 

RSA. När resurserna finns så ses dock detta som en ‘pådrivande’ faktor. ’Engagemang’ (se 

avsnitt 5.6.1) nämns och att krisberedskap numera är ett prioriterat område vilket fört med sig 

mer resurser och ett mandat att arbetet är viktigt. Det finns överhuvudtaget ett ökat 

engagemang från alla aktörer vilket underlättar länsstyrelsens arbete. Emellertid nämns aldrig 

resurser som en utmaning av intervjupersonerna vilket möjligtvis är lite förvånande. Utifrån 

det som framförts kring att intervjupersonerna kanske var ”tömda” på åsikter efter den första 

frågeställningen så borde möjligen resurser kommit upp som en utmaning. Wimelius et al, 

(2015) nämner ju just resursbrist som en av de stora utmaningarna (se avsnitt 2.1). Den 

studien är dock från 2015 och det är möjligt att förhållanden ändrats sen dess till följd av ett 

ökat fokus på samhällets sårbarhet.     

 

’Ökade resurser’ (se avsnitt 5.7) lyfts också fram som viktigaste synpunkten. Fokus i den 

synpunkten är dock inte länsstyrelsen utan kommunerna och att den statliga ersättningen till 

följd av utökade uppgifter till dessa inte hängt med.  

 

Förväntningar på resultatet. Ett annat huvudtema som spänner över flera frågeställningar är 

förväntningar på resultatet. Detta huvudtema ses som en utmaning från mer än en aspekt. 

’Förväntningar’ (se avsnitt 5.4.7) är en sådan aspekt och att det sammantaget finns en 

förväntning på att om man bara följer ”metoden” så kommer det att resultera i ett bra 

underlag. I den aspekten finns också en förväntan på att länsstyrelsen ska kunna hantera och 

beakta all information vilket i praktiken är mycket svårt att uppfylla. En annan aspekt av 

förväntningar på resultatet är ’resultathantering’ (se avsnitt 5.4.4).  Det pekas på utmaningar 

kring att omsätta resultat till verksamhet, hur aggregering av resultat ska ske till regional nivå 

samt att det inte enbart är resultatet från RSA som ligger till grund för beslut om åtgärder. 

Förväntningar på resultatet ses också som ett hinder i form av ’engagemang och 

förväntningar’ (se avsnitt 5.5.2) där det framförs att i de fall när nyttan för den egna 

verksamheten inte är tydlig så påverkar det prioriteringar och intresse. Vidare så är inte alltid 

olika aktörer beredda att lägga ner det engagemang som krävs trots att de har höga 

förväntningar. Förväntningar på resultatet kan slutligen också vara en ‘pådrivande’ faktor. 

’Tidigare visat resultat’ (se avsnitt5.6.3) ses som ‘pådrivande’ då det innebär mindre arbete då 

det finns en grund med redan utfört arbete och att det finns möjlighet att utgå från andras 

resultat. Vidare ger tidigare resultat möjligheten att peka på kopplingen mellan resultat och 

åtgärder. 

 

Förankring av arbetet. Ett annat huvudtema som spänner över flera frågeställningar är 

förväntningar på resultatet. ’Förankring’ (se avsnitt 5.4.3) tas upp som en utmaning i form av 

att det finns ett varierande intresse för att delta i RSA-arbetet samt att det inte alltid finns en 

vilja att ta beslut om att finansiera och genomföra de åtgärder som föreslås av analysen.  

Förankring av arbetet ses också som ett hinder där ’anknytande arbete’ (se avsnitt 5.5.5) 

nämns. Länsstyrelsen har en stor mängd politiska områden som i många fall innehåller 

krisberedskapsaspekter och långsiktigt förebyggande arbete samtidigt som dessa styrs av sin 

egen lagstiftning och sina egna uppdrag. Det blir svårt att hitta rätt och prioritera mellan 

uppdragen samtidigt som det blir en avvägning mellan gemensamma processer eller om RSA 

ska avgränsas till ett eget arbete. Förankring av arbetet ses också som ett hinder genom 

’förankring hos nyckelaktörer’ (se avsnitt 5.5.6) och det framförs att arbetet försvåras om det 

inte är förankrat hos ledning och hos de som ska bidra till RSA:n. Att det saknas erfarenhet av 
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hur man förankrar arbetet hos privata aktörer utgör också ett hinder. Huvudtemat förankring 

av arbetet kan dock också ses som en ‘pådrivande’ faktor ur flera aspekter. ’Existerande 

’förkunskaper’ (se avsnitt 5.6.7) ses som en ‘pådrivande’ faktor i form av att många redan 

jobbar med krisberedskap inom angränsande områden vilket rimligen underlättar ett 

utvecklingsarbete. Vidare nämns, i likhet med huvudtemat tillgängliga resurser, även 

’engagemang’ (se avsnitt 5.6.1) som en ‘pådrivande’ faktor för detta huvudtema. 

Engagemanget och förtroende hos såväl ledning som involverade handläggare vid 

länsstyrelsen är högt. Slutligen nämns vikten av ’uppdraget’ (se avsnitt 5.6.6) i form av hur 

regleringsbrevet är formulerat och där den återupptagna totalförsvarsplaneringen har en 

‘pådrivande’ roll för planering och ökad samordning på både regional och nationell nivå.      

 

 

Regelverket kring RSA. Regelverket kring RSA är ett annat huvudtema som spänner över 

flera frågeställningar. Regelverket kring RSA ses som en utmaning ur två aspekter. ’Regler 

och föreskrifter’ (se avsnitt 5.4.6) nämns som en utmaning i form av vad som upplevs vara 

onödiga styrningar av arbetet. Dels i form av hur arbetet ska sammanställas och dels i form av 

att tidpunkterna för redovisning är den samma för den regionala RSA som för sektors-

myndigheterna. Det senare försvårar möjligheten att inarbeta detta underlag i den regionala 

RSA:n. ’Tydlighet i syfte’ (se avsnitt 5.4.5) ses också som en utmaning avseende regelverket 

kring RSA. Det är inte alls är självklart för alla som deltar i arbetet vad det går ut på. Samsyn 

saknas i hela kedjan och regelverket är inte alltid tydligt - speciellt för den regionala nivån.  

Huvudtemat regelverket kring RSA ses också som ett hinder för förändring. ’Föreskrifter och 

förordningar’ (se avsnitt 5.5.7) anses vara ett hinder. Regler och föreskrifter säger inte något 

om hur arbetet ska utföras och det finns riskområden där ansvarsförhållanden inte är tydligt 

definierat eller är distribuerat mellan flera aktörer. I likhet med huvudtemat förankring av 

arbetet så ses ’uppdraget’ (se avsnitt 5.6.6) som en ‘pådrivande’ faktor även i detta huvudtema 

i form av att ett tydligt formulerat uppdrag underlättar arbetet.    

 

Sekretess och öppenhet. Ett huvudtema som ses som både en utmaning och en ‘pådrivande’ 

faktor är sekretess och öppenhet. ’Sekretess’ (se avsnitt 5.4.8) nämns av som en utmaning 

främst för att det innebär ökade krav på administrationen av resultatet och att det kan vara 

nödvändigt att utveckla olika versioner av rapportering beroende på mottagare. Samtidigt tas 

’tydligare på grund av sekretess’ (se avsnitt 5.6.9) upp som en ‘pådrivande’ faktor då 

beskrivning av brister kan formuleras tydligare. Vidare så nämns ’yttre press från media och 

allmänhet’ (se avsnitt 5.6.8) som en ‘pådrivande’ faktor då det ökade intresset för RSA ökar 

motivationen att göra ett bra jobb.   

 

6.3 Analys mot det teoretiska ramverket 

Analysen av kategorier över frågeställningar pekar på att de faktorer som identifierats kring 

arbetet med den regionala RSA:n inte enbart kan betraktas som antingen hindrande eller 

pådrivande. Istället visar resultatet på sju övergripande teman som inbördes, och även 

sinsemellan, innehåller spänningar mellan både pådrivande och hindrande faktorer. De 

rekommendationer som är möjliga att föra fram kommer därmed inte att ha formatet av en 

lista med hindrande faktorer som bör minimeras eller elimineras och en annan lista med 

pådrivande faktorer som bör förstärkas eller introduceras. De inneboende spänningarna blir en 

avgörande skillnad för kraftfältsanalysen. Den ökade komplexiteten gör det svårt att sortera 

huvudteman efter dimensionerna i det teoretiska ramverket i ”typdimensioner”. Istället fick 

kraftfältsanalysen en lite bredare ansats och handlade mer om i vilken grad det teoretiska 

ramverkets olika dimensioner finns representerade i identifierade huvudteman.   
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6.3.1 Perspektiv på analysen 

Den dimension i det teoretiska ramverket som kallas ’analytiskt perspektiv’ är en 

sammanvägning av tre olika utgångspunkter avseende värdering av nätverk i offentlig 

förvaltning; Det omfattar olika kontextuella sammanhangs betydelse för prestation (O’Toole 

& Meier, 2013), olika forskningsperspektiv på nätverk (Lecy et al., 2014) samt 

intressentperspektivet vid värdering av nätverk (Provan & Milward, 2001). Det som är 

gemensamt mellan utgångspunkterna är värdering och analys av offentlig verksamhet 

och/eller nätverk. Analysen handlar därmed om att reflektera över hur olika huvudteman 

återspeglas i de tre analytiska perspektiven samhälle, organisation och aktör. Sammantaget 

går det identifiera samtliga perspektiv i de huvudteman som identifierats. 

 

Samhällsperspektivet. Samhällsperspektivet återkommer i de flesta huvudteman även om det 

inte är accentuerat i några av dem. Samhällsutvecklingen gör att krisberedskap är en 

prioriterad fråga både politiskt och bland allmänhet. På det stora hela är intrycket att 

förutsättningarna för att utveckla arbetet med krisberedskap inte på länge haft samma stöd 

som nu. Ökat intresse och mer resurser kommer dock även med utmaningar. Det handlar 

bland annat om utveckling av det stöd som centrala myndigheter kan ge till det regionala 

arbetet. MSB är en central aktör har en viktig roll att utforma det praktiska regelverket kring 

RSA och länens roll i den en nationella RSA-processen. Samarbetet mellan de 21 länen kan 

också utvecklas. Det handlar också om förväntningar på och förankring av arbetet på den 

övergripande nationella nivån. Ett exempel är som vad länens avrapportering till MSB ska 

syfta till där intrycket är att detta inte alltid är klart för de som jobbar med frågan.  

 

Organisationsperspektivet. Organisationsperspektivet på nätverket återkommer i än mer 

omfattning än samhällsperspektivet i identifierade huvudteman. Möjligen är det inte något 

som är förvånade eftersom den forskningsinformation som de fick tillsända innan intervjun 

angav att avsikten var att fånga deras erfarenhet och uppfattning om möjligheter och hinder 

för att utveckla arbetet med RSA på regional nivå. På det stora hela återkommer de 

utmaningar som identifierats i tidigare studier (se avsnitt 2.1 samt bilaga 4). Samtliga 

huvudteman innehåller olika aspekter av att arbeta i nätverk som representerar både 

pådrivande och hindrande faktorer. Det handlar om hur det ska organiseras, hur det 

samordnas, att olika målsättningar och behov som ska jämkas, att sekretessbelagd information 

ska kunna kommuniceras, att arbetet ska förankras hos en stor mängd aktörer etc. På den 

regionala nivån har länsstyrelsen den samordnande rollen och, i egenskap av regeringens 

företrädare, ett mer långgående ansvar jämfört med andra aktörer.      

 

Aktörsperspektivet. Även aktörsperspektivet återkommer i mer omfattning än 

samhällsperspektivet i identifierade huvudteman. Även här är en möjlig anledning ingången 

till intervjun. Samtliga huvudteman utom möjligen sekretess och öppenhet innehåller aspekter 

av aktörsperspektivet. Dels handlar det om länsstyrelsens interna arbete, hur arbetet 

uppskattas och kan förankras mot andra medarbetare och ledning och vilken nytta det ger till 

länsstyrelsen. Men det handlar också om kommunernas förutsättningar för arbetet, hur nyttan 

upplevs samt viljan att ta de konsekvenser i form av beslut om åtgärder som följer på 

resultaten från RSA-arbetet.  

 

Sammanfattning perspektiv på analysen. Sammantaget ges en bild av att aktörs- samt 

organisationsperspektivet är mer framträdande i underlaget jämfört med samhällsperspektivet. 

Samhällsperspektivet återfinns dock fortfarande i flera huvudteman. Ett fortsatt arbete med att 
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utveckla RSA och annat relaterat krisberedskapsarbete kan därför inte avgränsas till enbart 

nätverksperspektivet med länsstyrelsen som regionalt samordnande. Det kan inte heller 

avgränsas till aktörsperspektivet och länsstyrelsen arbete i internt inom myndigheten.   

 

6.3.2 Begränsningar i nätverk  

Anledningen till att ta med dimensionen ’begräsningar i nätverk’ i det teoretiska ramverket 

utifrån McGuire & Agranoff (2011) var att ett sådant perspektiv bedömdes vara relaterat till 

begreppet ’hindrande’ faktorer. Slutsatsen är ju att faktorer inte enbart ska ses som 

’hindrande’ eller ’pådrivande’. Dimensionen kompletterar med ett perspektiv på analysen av 

identifierade huvudteman i form av hur ’operativa begränsningar’, ’värdering av verksamhet’ 

samt ’byråkratiska hinder’ finns representerade i dessa.   

 

Operativa begränsningar. Bland huvudteman så finns det några uppenbara kopplingar till 

operativa begränsningar. Det innefattar asymmetriska maktförhållanden, resursbehov samt 

olika agendor och policys avseende bland annat `samarbete mellan olika aktörer` och 

`tillgängliga resurser`. Länsstyrelsen saknar direkt kontroll över de resurser som behövs för 

det regionala arbetet. Obalansen mellan uppgift och mandat innebär att möjligheten att lyckas 

ofta beror på det personliga nätverk och den kunskap som byggts upp på handläggarnivå. 

Samtidigt är ambitionen hög och intresset för det mesta stort vilket gör att sådan kunskap och 

erfarenhet av att driva på arbetet, goda exempel, är något att basera fortsatt utvecklingsarbete 

på.  

 

Värdering av verksamhet. Motiv och målsättning till att delta i ett nätverkssamarbete 

återspeglas bland annat i huvudtemat ’förväntningar på resultatet’. Hur väl RSA är förankrat 

återspeglas i hur den prioriteras. Det rör sig om intresse och förståelse från högsta ledningen, 

via mellanchefer och till de säkerhetssamordnare vars positioner många gånger har en bred 

spännvidd. Förståelsen för RSA som process spelar in och den bör ses som ett komplement 

till den egna verksamheten och inte bara som en pålaga. Intresset från privata aktörer är en 

särskild utmaning då engagemanget ofta är lågt om det inte finns något för dem att vinna på 

att engagera sig särskilt som dessa skulle kunna ha en betydande roll i krissituationer. 

Tidigare arbeten med RSA har i många fall varit uppskattat vilket påverkat hur verksamheten 

värderas. En ökad medial uppmärksamhet innebär också att verksamheten hamnar högre på 

dagordningen samtidigt som det medför ökad press när det krisförberedande arbetet 

misslyckas.  

 

Byråkratiska hinder. Olika krav på överliggande lager med byråkrati som följer på 

samarbete i nätverk återspeglas bland annat i huvudtemat `regelverk kring RSA` i form av att 

föreskrifterna är vaga avseende hur anmodat arbete ska genomföras i praktiken. Samtidigt så 

är anvisningar tydliga på vilka detaljer som ska redovisas vilket innebär restriktioner avseende 

hur länsstyrelsen kan utföra arbetet. Andra byråkratiska hinder är att tidpunkter för 

inrapportering som för länsstyrelsen sammanfaller med en del andra aktörer samt ett ibland 

otydligt sektorsansvar där det finns krisberedskapsfrågor som inbegriper flera aktörer. 

Samtidigt så finns det i kravet på ett överliggande lager byråkrati med potential att underlätta 

utveckling. Hur uppdrag, metodanvisningar etc. är formulerade och utformade, även om dessa 

är vaga, framställs i flera huvudteman som betydelsefullt. Sekretess kan också nämnas som å 

ena sidan innebär ökad administration samtidigt som det möjliggör att i analyserna vara mer 

specifik i slutsatser och rekommendationer.  

 

Sammanfattning begränsningar i nätverk. Sammantaget ges en bild av att samtliga former 

av begränsningar i nätverket kan återfinnas i de huvudteman som identifierats.  
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6.3.3 RSA processen  

Den dimension i det teoretiska ramverket som kallas ’RSA-processen’ är de olika stegen i 

såväl den övergripande nationella processen som det praktiska analysarbetet hos enskilda 

aktörer. Dessa kan sammanfattas till några elementära processteg; ’förberedelser’, 

genomförande’ samt ’kvalitetssäkring och rapportering’. Dimensionen kompletterar de övriga 

dimensionerna genom att tydligare fokusera på det praktiska arbetet med RSA.  

 

Förberedelser. Länsstyrelsen arbete med att följa upp och inrikta RSA-arbetet genom 

information, utbildning, övningsverksamhet samt uppföljning av tillämpningen av lagstiftning 

återspeglas i några huvudteman. En viktig aspekt är vad som ska utgöra utgångspunkten. Det 

finns en styrka i det underlag som redan tagits fram över tid från tidigare analyser samtidigt 

som det saknas tydliga vägledningar för hur detta underlag ska användas. Intrycket är att 

mycket av arbetet på den regional nivå kan karakteriseras av att motivera och försöka visa på 

goda exempel. Ett annat övergripande intryck är att det inte finns någon tydlig ”startpunkt” 

för arbetet. Arbetet är mer av succesivt pågående karaktär än fasindelat.  

 

Genomförande. Länsstyrelsen arbete med att stötta kommuner och landsting och andra 

aktörer med att planera, samla in underlag, analysera, samt utarbeta åtgärds- och 

handlingsplan inom ramen för RSA återspeglas också i samtliga huvudteman. I många 

avseende är detta kärnan i vad denna studie handlar om. Förutom innehållet i identifierade 

huvudteman kan det mesta av framkomna resultat från de tidigare studier som redovisas i 

avsnitt 2.1 sägas ha perspektivet på genomförandet. Det är 47 olika politiska områden inom 

en länsstyrelse där många har krisberedskapsrelaterade frågor och dessutom 21 olika län som i 

olika grad behöver samordna sig sinsemellan och med sektorsmyndigheterna. Behoven är 

olika och något som framträder på flera olika sätt i identifierade huvudteman är att 

metodansatser enligt principen ”one size fits all” är vare sig i praktiken möjliga eller 

önskvärda. Skillnaden i hur arbetet utförs skapar dock en rad olika utmaningar och 

möjligheter på den regionala nivån.  

 

Kvalitetssäkring och rapportering. Länsstyrelsens arbete att sammanställa och göra en 

bedömning på regional nivå baserat på underlag från en mängd olika aktörer för rapporteras 

till MSB återfinns på olika sätt i identifierade huvudteman. Något som framkommer i flera 

olika sammanhang är svårigheten att sammanställa en stor mängd analyser som gjort från 

skilda förutsättningar.  Betydelsen att arbetet ska ha en lokal nytta är välmotiverade ur många 

olika perspektiv. Samtidigt skapar det stora utmaningar på den regionala nivån. Om en 

kommun fokuserar på vattenförsörjning och en annan på brand och en tredje på livsmedel så 

blir det på regional nivå ett lapptäcke med vita fläckar. Det är därmed inte bara att plussa ihop 

resultaten från kommunerna för att få en regional RSA. Det är också en avgränsnings-

problematik på regional nivå där länsstyrelserna har svårigheter att sålla ut vad som 

egentligen är väsentligt för den regionala RSA:n. Med tanke på det stora antalet aktörer som 

totalt är engagerade finns det kanske potentiella möjligheter att stärka den nationella 

processen om vissa riskområden var uppstyrda till att ingå i analysen inom varje RSA-cykel.      

 

Sammanfattning RSA-processen. Sammantaget är bilden att det är svårt att identifiera 

distinkta steg i processen förutom de datum som är angivna för avrapportering. När det gäller 

sammanställning av resultat samt fortsatt arbete utifrån framtagna resultat blir det lite av att 

avgöra ifall hönan eller ägget var först. Processen har mer karaktären av att vara kontinuerlig 

och successiv än distinkt och stegvis. Utmaningarna och möjligheterna i planering hänger 

ihop med hur tidigare arbeten kvalitetssäkrats och dokumenterats.  
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6.4 Sammanfattning av analysen 

Analysen av kategorier över frågeställningar resulterade i sju övergripande teman. Underlaget 

byggde enbart på åtta individer men analysen visade en trend att underlaget blev ”mättat” med 

nya kategorier efter hälften av intervjuerna. Givet den teoretiska och metodiska ansatsen finns 

det därmed visst stöd för att de sju huvudteman som identifierats ger en översiktlig bild av 

viktiga aspekter att ta hänsyn till vid ett utvecklingsarbete.  

 

I samtliga fall hade identifierade huvudteman inneboende spänningar mellan ’utmaningar’ 

samt ’hindrande’ och ’pådrivande faktorer. Samtliga huvudteman innehöll såväl ’pådrivande’ 

faktorer som ’utmaningar’ och/eller ’hindrande’ faktorer. I vissa fall återfinns samma kategori 

i mer än ett huvudtema. En fördjupad analys skulle rimligen eller möjligen resulterat i att fler 

kategorier skulle visa sig ingå i mer än ett tema. Men för denna studies syfte bedöms 

upplösningen i den analys som genomförts tillräcklig för att resultatet ska framgå. Om 

analysen dessutom tas ett steg längre med en reflektion över hur dessa huvudteman kan tänkas 

vara relaterade till varandra så förefaller det rimligt att många teman har inbördes beroende-

förhållanden. Huvudtemat ’stöd till arbetet’ bör rimligen vara relaterat till andra teman som 

’samarbete mellan aktörer’ genom att verktyg och processer är något som både underlättar 

och är en utmaning för samarbete. ’Samarbete mellan aktörer’ är i sin tur rimligen relaterat 

med ’förväntningar på resultatet’ i form av bland annat olika aktörers förväntningar och 

engagemang. Analysen av relationen mellan huvudteman fördjupas inte inom ramen för 

denna studie då det delvis ligger utanför syftet. En slutsats är dock att de huvudteman som 

identifierats inte bör betraktas som fristående problemställningar eller projekt i framtida 

arbete med att utveckla regional RSA. En helhetssyn är nödvändig. 

 

Vid analysen mot det teoretiska ramverket så kunde ramverkets samtliga dimensioners olika 

perspektiv återfinnas i identifierade huvudteman. Slutsatsen är att ett fortsatt utvecklings-

arbete bör ta hänsyn till alla perspektiv i dimensionerna. Arbetet kan därmed inte avgränsas 

till enbart exempelvis byråkratiska hinder eller ett organisationsperspektiv. Även i det här 

avseendet bör ett helhetsperspektiv anläggas. Från en metodisk synvinkel så visar resultatet 

också på att intervjuansatsen baserad på den teoretiska trianguleringen med olika dimensioner 

i ramverket kunnat generera information regionala arbetet med RSA från flera perspektiv.  

 

Slutligen kan sägas att de huvudteman som identifierats i hög grad överensstämmer med de 

utmaningar som presenterats i tidigare studier. I detta sammanhang ges ingen utförlig 

beskrivning av denna överenstämmelse då det medför en hög grad av upprepning av redan 

redovisat resultat. Bilaga 4 ger en översikt av kopplingen mellan resultat från tidigare studier 

(avsnitt 2.1) och innehållet i kategorier (avsnitt 5.4-5.7) och därmed beskrivningen av 

identifierade huvudteman i avsnitt 6.2. Att resultaten bedöms överensstämma med tidigare 

resultat, tillsammans med de slutsatser som redovisats ovan, ger ett visst stöd till att resultatet 

kan generaliseras till den större populationen av individer som jobbar med regional RSA.  

 

Det som denna studie tillför, jämfört med tidigare studier, är att den nyanserar bilden av de 

utmaningar som redan konstaterats. En utmaning är inte bara en utmaning utan den utgör i 

olika avseende även något som driver på förändring. På samma sätt innehåller pådrivande 

faktorer även en rad utmaningar och hinder. Förutom denna rätt övergripande slutsats 

innehåller resultatet även mer konkreta beskrivningar av dessa inneboende spänningar som 

kan ses som ett underlag för framtida utvecklingsarbete.      
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7 Slutsatser och rekommendationer 

Kapitlet består av tre avsnitt. I ett inledande avsnitt sammanfattas slutsatserna från studien 

utifrån problemställning och syfte. I ett efterföljande avsnitt diskuteras implikationerna från 

resultat och slutsatser i ett bredare sammanhang kring krisberedskap och krishantering än 

enbart arbetet med RSA. I samband med denna diskussion introduceras ett antal 

problemställningar som legat utanför studiens syfte men som bedöms vara av intresse för 

området som helhet. Avslutningsvis framförs några rekommendationer som bygger på de 

resultat som framkommit.  

 

7.1 Slutsatser 

Syftet med studien är att utforska förutsättningarna i form av hindrande respektive pådrivande 

faktorer för förändring och utveckling av det regionala arbetet med RSA. Studien riktar sig i 

hög grad till framtida projekt och utvecklingsarbete men även andra berörda aktörer. 

 

Resultatet från en kraftfältsanalys kanske intuitivt förväntas vara en sammanställning av 

upplevda utmaningar tillsammans med en lista med faktorer hindrar en utveckling samt en 

annan lista med faktorer som underlättar en förändring. Resultatet från denna explorativa 

studie kom att få en annan karaktär.  De ’utmaningar’ samt ’hindrande’ och ’pådrivande’ 

faktorer som identifierades var i många fall bara olika aspekter av samma grundläggande 

företeelser. Identifierade kategorier kombinerades därför till sju övergripande huvudteman; 

’Stöd till arbetet’, ’Samarbete mellan olika aktörer’, ’Tillgängliga resurser’, ’Förväntningar på 

resultatet’, ’Förankring av arbetet’, ’Regelverket kring RSA’ samt ’Sekretess och öppenhet’.  

 

Samtliga huvudteman karakteriseras av inneboende spänningar mellan det som hindrar en 

utveckling och det som driver på en utveckling. Resultatet konkretiseras även till del avseende 

hur dessa spänningar ser ut. Förutom dessa interna spänningar inom huvudteman bör det även 

finnas beroenden mellan olika huvudteman. Analysen mot det teoretiska ramverket visade 

vidare på att underlaget innehöll olika aspekter från samtliga av ramverkets dimensioner. 

Sammantaget blev därmed resultatet från kraftfältsanalysen en sammanställning av några 

övergripande teman sammanvägda av faktorer som representerar flera olika dimensioner av 

arbetet med den regionala RSA:n och där hindrande respektive pådrivande faktorer är 

integrerade i respektive tema.  

 

Sammantaget med de kontroller avseende tillförlitlighet i insamlat underlag samt genomförda 

analyser är den övergripande slutsatsen att studiens syfte är uppnått och att resultatet ger en 

översiktlig bild av viktiga aspekter att ta hänsyn till vid ett utvecklingsarbete kring regional 

RSA. Studiens bidrag är att den nyanserar bilden av de utmaningar som redan konstaterats, 

jämfört i tidigare studier. Den övergripande rekommendationen är att ett sådant framtida 

arbete för att utveckla regional samordning av RSA bör utgå från en helhetssyn.  

 

Slutsatsen och rekommendationen att det är nödvändigt med ett helhetsperspektiv måste 

kommenteras ytterligare. Samtidigt som slutsatsen täcker in allt så ger den ingen som helst 

praktisk vägledning till hur ett fortsatt arbete ska organiseras och genomföras. Det praktiska 

utvecklingsarbetet handlar rimligen om att ta fram metodstöd, nya verktyg, andra direktiv, nya 

forum, aktiviteter med utbyte av erfarenheter etc. Att i vart och ett av dessa insatser i en 

inledande problemanalys inför ett fortsatt arbete ta hänsyn till alla komplexa 

beroendeförhållanden låter sig helt enkelt inte göras på ett enkelt sätt. En av de metodansatser 

som är förknippade med kraftfältsanalysen, aktionsforskning (Swanson & Creeds (2014, s. 
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29), är möjligtvis en framkomlig väg. I vissa tillämpningar används aktionsforskning för 

verksamhetsutveckling som en integrerad del i ordinarie arbete. Principen är en cyklisk 

process med systemdiagnos följt av planerade interventioner baserade på systemdiagnosen. 

När interventionen genomförts följs den upp med ny systemdiagnos i syfte att får en 

uppfattning om effekten av interventionen. Analysen ligger sedan till grund för fortsatta 

interventioner med uppföljande systemdiagnoser osv. (French & Bell, 1999, s. 5, 130-135). 

Det finns flera olika varianter och tillämpningar av aktionsforskning (French & Bell, 1999, s. 

5, 137-140). Det bör dock rimligen vara ett upplägg som bygger på succesiv och kontrollerad 

uppföljning av modifikationer av arbetet där man mäter effekten mer än bara i direkt 

anslutning till den intervention som genomförs.  Ansatsen är av experimentell karaktär även 

om det görs inom den ordinarie arbetsprocessen. En metodansats, oavsett vilken, är givetvis 

ingen garanti för ett framgångsrikt utvecklingsarbete och en nackdel med ett 

aktionsforskningsupplägg är möjligen att det kan bli utdraget i tid och ställer stora krav på 

central samordning. Denna diskussion kring aktionsforskning utvecklas kortfattat i avsnitt 7.3 

kring rekommendationer. 

 

I nästa avsnitt diskuteras implikationerna av denna slutsats från ett bredare perspektiv. I det 

avslutande avsnittet framförs några rekommendationer som bygger på de resultat som 

framkommit.  

 

7.2 Studien i ett bredare perspektiv 

En problemställning som bör tas upp i en diskussion kring de resultat och slutsatser som 

framkommit är hur man ska resonera kring beredskap inför sällanhändelser med potentiellt 

svår utgång. I grunder handlar krisberedskap om robusthet och att med investeringar och 

andra insatser i förväg kompensera för situationer där de ”normala” samhällsfunktionerna inte 

räcker till. Ett avbrott i livsmedelsförsörjning är ett mindre problem om det finns en rimlig 

nivå av beredskapslager. Men någon ska också stå för kostnaden för dessa lager. Antingen ska 

det finansieras statligt via skattsedeln eller så måste de privatägda aktörerna inom 

daglighandeln öka sina mellanlager och lägga den kostnaden på priset i butik. Om inte något 

av det sker är det upp till den enskilde att bygga upp ett lager i de avseenden som är möjligt 

och rimligt. Vid ”fredsutbrottet”, för att parafrasera Agrell (2015, s. 278) i samband med 

murens fall 1989 parafrasera inleddes en rad händelser som i grunden förändrade Sveriges 

säkerhetspolitik. Bland annat kom de rätt omfattande beredskapslager som byggts upp att 

avvecklas. Det 30-tal råoljelager som fann utspridda över landet var avvecklade 1999 och 

livsmedelslagringen upphörde 2001 (Stenérus Dover, et al., 2019, s. 59-67). Nu pågår ett 

arbete med att se över möjligheterna att åter bygga upp beredskapslager och minska 

samhällets sårbarhet vid minskad tillgång till viktiga varor.  I Västerbotten pågår exempelvis 

just nu en satsning på att öka livsmedelproduktionen genom ett EU-finansierat projekt 

´Matkompassen – mer mat i Västerbotten. Projektet ska bidra till att skapa förutsättningar för 

ökad sysselsättning och nya jobb på landsbygden inom livsmedelsområdet genom att skapa 

ökad efterfrågan och produktion av närproducerade livsmedel (Länsstyrelsen Västerbotten, 

2019).  

 

Trots allt arbete finns det många frågetecken kring hur dessa investeringar ska ske. Ska lagren 

vara statligt finansierade som i Finland eller privat finansierade som i Schweiz? Ska det vara 

centraliserad eller decentraliserad lagerhållning? Hur ska olika beroendeförhållanden som 

energiförsörjning och distribution relaterat till livsmedelslager hanteras. Vilken lagerhållning 

behövs nationellt och vilka kan samordnas nom EU? (Stenérus Dover, et al., 2019, s. 73). 

Liknande diskussioner förs också i andra beredskapsfrågor, exempelvis kring investering i 
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resurser för brandbekämpning med flygplan. New public management med en ökad 

privatisering inom sektorer som tidigare var mer offentligt reglerade tillsammans med 

rekommendationer till privatpersoner att bygga upp egna lager gör att investering i samhällets 

robusthet blir en komplicerad fråga som berör alla. Är det en bra idé med privata lager av 

fotogen, rödsprit eller gasol för matlagning och uppvärmning i ett hyreshus? Hur kommer 

tillgång till och prissättning av mediciner se ut på en avreglerad apoteksmarknad i händelse av 

en epidemi? Krisberedskap bidrar bara med röda siffor i bokslutet. Även vid investeringar 

som verkligen kommer till användning vid en kris så kommer det inte vara möjligt att beräkna 

vad den högre alternativkostnaden skulle blivit om vi inte varit förberedda. Att välja är att 

avstå och de satsningar som görs, exempelvis i ett avancerat system för brandbekämpning, 

måste alltid vägas mot andra behov som exempelvis vård, skola och omsorg. På något 

underlag måste sådana beslut fattas och det är svårt att se något alternativ än ett nationellt 

gemensamt system för att kartlägga de övergripande riskerna och behoven. Om det ska ske i 

det format som RSA utgör är en annan fråga men oavsett metod och princip så måste det var 

något som såväl allmänhet, politiker och andra beslutsfattare samt de som jobbar med det i 

praktiken finner både trovärdigt och effektivt. Det finns alltså all anledning att jobba vidare 

med frågan kring risk- och sårbarhetsanalyser. När det gäller olika problemställningar kring 

beredskapslager rekommenderas Stenérus-Dover, et al., (2019) och på MSB hemsida finns 

information kring framtida utveckling av resurser för brandbekämpning från luften (MSB, 

2019b).  

 

En relaterad fråga är förtroendet för samhället, både i form av våra demokratiskt valda 

representanter samt den offentliga förvaltning som har att styra och administrera våra 

gemensamma resurser och värden. När den oförberedda krisen väl kommer så är möjligheten 

och utrymmet till snabba och koordinerade åtgärder begränsade. Vid tsunamikatastrofen 2004 

var det svårt att se att det var någon som ägde dagordningen de första dagarna. Det kom att 

dröja någon dag innan den politiska ledningen började agera offentligt på ett mer beslutsamt 

sätt. Konsekvensen blev, i varje fall i det korta perspektivet, ett Sverige med betydande 

förtroendeklyftor mellan folket och de styrande (Grandien & Strömbäck, 2005, s. 118-128). 

Oavsett folkvald eller förvaltare är det dock en utmaning att kunna förutse en kris, även för de 

med djupa kunskaper i de frågor som ingår. Krisen är många gånger omöjlig att förutse. Vem 

kunde förutse tsunamin 2004 eller omfattningen på flyktingkrisen 2015? Men även mer 

närliggande risker kan förbises. Exempelvis så hade ingen aktör på lokal, regional eller 

nationell nivå tagit med risken för skogsbrand i sin riskinventering innan skogsbränderna 

2014 inträffade (Justitiedepartementet 2014, s. 152).  

 

Samtliga de nämnda fallen har inneburit att förtroende för samhällets förmåga att hantera en 

uppkommen kris ifrågasatts på olika vis. En av demokratins nödvändiga förutsättningar är ett 

det finns en grundläggande nivå av förtroende i samhället. Utan en sådan grundläggande nivå 

blir det meningslöst att rösta och mindre sannolikt att allmänheten förlitar sig på information 

som förmedlas av det offentliga. På sikt förlorar demokratin sin legitimitet om den inte kan 

hantera sina kriser (Grandien & Strömbäck, 2005, s. 24-26). Ett fortsatt arbete med att 

utveckla både regional och central samordning av krisberedskapsplanering kommer därför 

inte undan att arbetet i grunden handlar om att säkra våra grundläggande värden i vilket 

demokratin ingår. Det är svårt att se något alternativ till en krisberedskapsplanering som utgår 

från så bästa möjliga faktaunderlag oavsett vilket format denna genomförs efter. Vidare, och 

som utvecklats i avsnitt 3.2.3, så är det också svårt att se att det inte skulle vara nödvändigt att 

inkludera ett brett nätverk i denna planering. De ”wicked problems” som ska kunna hanteras 

är helt enkelt för komplexa och viktiga för att kunna hanteras av en enskild aktör.  
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Relaterat till studiens slutsatser och rekommendationer bör även det pågående arbete kring att 

utveckla landets förmåga att möta kriser kommenteras mer än det som framgår i det inledande 

kapitlet. Den återupptagna totalförsvarsplaneringen tillsammans med en rad andra 

krisberedskapsrelaterade arbeten, till exempel efterarbetet efter skogsbränderna sommaren 

2018, innebär att det är mycket som händer inom området. Det är svårt att få en överblick av 

alla dessa aktiviteter och heller inte något som faller inom ramen för denna studie. Den 

pågående statliga utredningen ”Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar” bör dock 

nämnas (Regeringen 2018). Utredningen som nyss startat ska se över mycket av det som 

denna studie berör inklusive sektorsindelning, geografisk indelning av civil ledning, 

samordning på regional nivå samt MSB:s samordnade roll. I utredningsdirektivet ingår 

uppdraget att se över behovet av en ”högre regional ledning” som ska ha ett geografiskt större 

områdesansvar än de ordinarie länen. I uppdraget ingår att analysera om den ”högre regionala 

ledningen” ska överta några av länsstyrelsernas nuvarande uppgifter och vilken roll som 

länsstyrelserna fortsättningsvis ska ha i detta sammanhang (Regeringen 2018, s. 9-12). En stor 

del av tonvikten läggs på krig och höjd beredskap men även på fredstida kriser där 

samhällskonsekvenserna drabbar flera län.  

 

Det finns givetvis inga möjligheter att föregå vilka slutsatser och rekommendationer som 

utredningen kommer att framföra men några reflektioner kan göras. Intrycket är att den högre 

regionala ledningen i stort överensstämmer med den indelning i färre län som 

indelningsutredningens (SOU 2018:10) inledningsvis hade till uppgift att föreslå. Den 

uppgiften utgick dock efter ett tilläggsdirektiv från regeringen (Finansdepartementet, 2017b). 

I utredningsdirektivet för ”Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar” betonas att 

ansvarsprincipen fortsatt ska gälla och att inga förslag får läggas som innebär en ändring av 

grundlagen (Regeringen 2018, s. 4, 12). Oavsett vilka förslag som utredningen kommer att 

lägga så blir det svårt att bortse att det är någon aktör som behöver ha en regionalt 

samordnande roll avseende krisberedskap. När det gäller specifikt RSA och med den 

regeringsform vi har så är det rimligt att arbetet även fortsättningsvis kommer att få bedrivas 

på liknande sätt som nu oavsett vem som har den samordnande rollen. Det är också svårt att 

tänka sig att de ordinarie länsstyrelserna skulle bli helt befriade från krisberedskapsansvar i 

och med att sådana frågor är integrerade i många politiska områden. Ansvarsprincipen, 

likhetsprincipen och närhetsprincipen gör det helt enkelt svårt att se en tudelning av ansvaret. 

Länsregioner som bygger på samarbeten mellan länsstyrelser enligt den modell som finns 

mellan kommuner inom vissa områden, t ex region Västerbotten, är en möjlig lösning. 

Alternativen är annars att införa en extra ledningsnivå i den politiska statsförvaltningen eller 

så införa en indelning i storlän. Den senare frågan uppfattar vi som politiskt död i nuläget.  

 

7.3 Rekommendationer för fortsatt arbete 

Den övergripande rekommendationen från studien är att framtida arbete för att utveckla 

regional samordning av RSA bör utgå från en helhetssyn. Det innebär ett systemperspektiv 

där konsekvensen av olika åtgärder analyseras från ett bredare perspektiv än enbart gentemot 

det problem som ska lösas. Att införa nya lösningar riskerar att på samma gång introducera 

nya utmaningar och hinder.  

 

Den aktionsforskningsansats som föreslogs i avsnitt 7.1 är en process baserad på succesiva 

systemdiagnoser som används för att bedöma effekter av interventioner i syfte att ändra 

systemet. Här ges bara övergripande principer. French & Bell (1999) ger, trots att boken är 20 

år gammal en bra överblick av ansatsen. 
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För ansatsen krävs ett teoretiskt ramverk som beskriver de relevanta aspekterna av systemet. 

De huvudteman som identifierats i denna studie skulle kunna utgöra ett första underlag till ett 

preliminärt teoretiskt ramverk. Ramverket används till att: 

 Utveckla indikatorer för att kunna inhämta information om systemet vid systemdiagnosen. 

Det kvalitativa innehållet i respektive huvudteman kan ge ett underlag till att utveckla 

dessa indikatorer. Systemdiagnosen bör göras från ett bredare perspektiv än enbart det 

som ligger närmast de lösningar som prövas. Exempelvis att inte enbart samla in 

information om effekterna av ett samarbetsverktyg från dem som använt det.   

 Tillsammans med resultatet från systemdiagnosen planera interventioner för modifikation 

av systemet. När dessa planeras så bör hänsyn tas till systemperspektivet, dvs hur olika 

åtgärder i en delaspekt av systemet kan tänkas hänga ihop med andra delaspekter. Här kan 

denna studies huvudteman ge visst underlag till en mer omfattande planering av en 

intervention.   

 

Den första systemdiagnosen används som referens för att följa upp vad som händer när 

systemet modifieras, till exempel inför ett nytt verktyg för samarbete, genom att en 

uppföljande systemdiagnos genomförs varvid skillnaden analyseras.  

 

Några förslag på systemmodifikationer, interventioner, att arbeta med i en 

aktionsforskningsansats har kunnat identifieras utifrån de erfarenheter intervjupersonerna gav 

utryck för. I sammanhanget ska då påpekas att det enbart är baserade på det underlag som 

framkommit vid intervjuerna. Mycket är på gång och det har inte varit en målsättning med 

denna studie att få överblick av alla dessa utvecklingsaktiviteter. Rekommendationerna kan 

därför i något fall ej längre vara aktuella inom t ex en region.  

 

Verktyg och processtöd. Behovet av ett stöd till länsstyrelsen arbete med RSA på den 

regionala nivån framkommer tydligt i resultatet från denna studie. Det är exempelvis en stor 

utmaning att aggregera ett stort underlag från kommuner och andra aktörer till en geografisk 

lägesbild för länet. Det finns alltså ett behov av verktyg och processtöd till den regionala 

nivån. Verktygslådan behöver i det här avseendet innehålla ett antal komponenter. En sådan 

komponent är ett dokumentationsformat för hur åtgärder ska kopplas till slutsatser i 

underlaget från arbetet med RSA. En annan komponent är principer och metoder för 

uppföljning av föregående arbete och att de framtagna åtgärderna finns med i beslutsunderlag 

för framtida arbete. Ytterligare en komponent är hur risker och sårbarheter ska sammanställas 

utifrån det geografiska områdesansvaret.   

 

En analys av dessa behov bör även ta med möjligheter till kompletterande sätt att arbeta med 

krisberedskap. Även om det finns ett behov av en nationell riskbedömning så det kanske inte 

nödvändigt att länen ska jobba med samma principiella metod som kommuner och 

sektorsmyndigheter.  

 

Utveckla RSA till en tydligare succesiv process. Något som kommit fram tydligt i analysen 

av underlaget är att nuvarande metod för RSA i hög grad baseras på att man börjar från 

början. Intrycket kan bli att det är en process med en tydlig start- och slutpunkt med leverans 

av ett beslutsunderlag. Det nationella RSA-arbetet har pågått ett tag och MSB:s anvisningar 

för RSA publicerades 2011 (MSB, 2011). Rimligtvis kommer det i och för sig även 

fortsättningsvis finnas behov av att titta på risker och sårbarheter som tillkommer till följd av 

hur samhället utvecklas såväl lokalt som på ett övergripande plan. Den angreppsätt som 

hitintills använts behöver därmed inte förklaras förlegad men resultatet från den här studien 

pekar på behovet av kompletterande metoder där man kan utgå från redan framtaget underlag. 
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Dels för att analysera aktualiteten i redan framtaget underlag men även för att driva arbetet 

med åtgärder ett steg längre.  

Kartlägg tidigare framgångsrikt arbete. En fråga relaterad till verktyg och arbetsstöd är att 

tillgängliggöra tidigare goda exempel på lösningar. Det handlar om att kartlägga och 

identifiera fall där man lyckats väl med både arbetsprocess och resultat. En genomgående 

synpunkt är exempelvis utmaningen att balansera de lokala behoven mot det regionala. 

Ytterligare en synpunkt är hur samordning med andra län samt sektorsmyndigheterna ska ske. 

En samlad bild av framgångsrika arbetet från samtliga länsstyrelser skulle kunna ge en bild av 

hur verktyg och metoder för att stötta det arbetet skulle kunna se ut. En sådan 

sammanställning skulle även fylla ett behov av vid personalomsättningar.  

 

Regler och föreskrifter. Avsaknad av eller otydligheter i centralt formulerade regler och 

föreskrifter framkommer i flera sammanhang. Vilka former för arbetet på den regionala nivån 

förefaller därmed oklart. Även relativt sett vaga direktiv och anvisningar uppges vara av 

värde. Det finns alltså ett behov att se över de regler och föreskrifter som gäller för 

länsstyrelsens arbete. En sådan aspekt är att tidsförhållanden mellan när olika aktörer ska 

redovisa sina arbeten. En tidsförskjutning mellan nivåer och roller skulle möjligen underlätta 

arbetet.  

 

Samarbetet i sig. Utgångspunkten för studien var länsstyrelsens samordnande roll där det 

redan fanns studier som pekade på utmaningar kring denna. Även denna studie har på det 

stora hela konfirmerat dessa utmaningar. Samverkan är en viktig del i RSA-arbetet så olika 

sätt att underlätta såväl inom län som mellan län bör ses över. Det kan handla om att se över 

behovet av nätverk både på regional och på lokal nivå. Det kan också handla om att få fram 

ett gemensamt system som underlättar att dela information med varandra. Slutligen bör 

sekretessaspekten utredas både avseende insamling av underlag och vid delgivande av 

resultatet från en regional RSA. 

 

Tydliggör förväntningar. En annan slutsats är att förväntningarna på vad RSA-arbetet ska 

innebära varierar. Ur ett perspektiv riskerar arbetet med RSA att bli en sak som ska göras för 

formens skull. Ur ett annat perspektiv är förväntningarna orealistiska. Bara för att man följer 

metoden så innebär det inte att resultatet blir bra. Därför är det viktigt att göra förväntningar 

tydliga både avseende vilken nytta arbetet kan tillföra som vilken extra åtaganden som följer 

med. Det är nödvändigt att hela kedjan förankras – inklusive de åtgärder som följer på 

resultatet av en RSA. Vidare måste arbetet brytas ner till den egna organisationen för att 

kunna få förståelse och se nyttan med RSA.  

 

Koordinering av verksamhet. En rad olika andra verksamheter inom länsstyrelsens 

regionala områdesansvar innehåller också krisberedskapsaspekter och är därmed relevanta för 

arbetet med RSA. Ett stort pågående arbete är det återupptagna arbetet med totalförsvars-

planeringen. Det finns därför ett behov av att mer i detalj utreda möjligheterna till samordning 

sådant anknytande arbete. Begränsningarna behöver också kartläggas. Även om många 

uppdrag går in i varandra så finns dock ett behov av att kunna särskilja olika typer av arbete. 

En annan aspekt av detta är hur avrapportering ska synkroniseras i tid. Möjligtvis skulle en 

tidsförskjuten avrapportering underlätta arbetet med att sammanställa underlag. Ytterligare en 

aspekt är samordning av vilka ämnen som ska behandlas i RSA. En möjlighet är att, inom en 

RSA-period, centralt samordna vissa av de ämnen som ska behandlas i syfte att underlätta 

arbetet med att sammanställa en heltäckande riskbild.  
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Utbildning och temporärt stöd. På det stora hela är det en begränsad mängd individer som 

jobbar med den regionala samordningen av RSA. Samtidigt så är arbetet i hög grad beroende 

av personliga kontaktnät och kunskaper om regionala förhållanden. Det gör arbetet känsligt 

för personalomsättningar. Det krävs därför utbildning och introduktion till de som rekryteras 

till att jobba med RSA. En handlingsplan bör därför diskuteras kring utbildning av personal 

samt lösningar för att avsätta resurser som vid behov ska kunna gå in och stödja arbetet. Det 

innefattar bland annat en inventering av kompetens och kunskap av medarbetare kan vara av 

vikt för framtida arbete. Det finns även ett behov av att ta fram ett utbildningsunderlag på 

nationell nivå för chefer och ledning så att arbetet förankring säkras. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
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Bilaga 2. Forskningsinformation och samtycke 
 

Vi har kontaktat dig för en intervju kring regional samordning av risk- och sårbarhetsanalys.   

1. Bakgrund och syfte 

Arbetet genomförs som en kandidatuppsats inom Företagsekonomi och området management. 

Vi som genomför studien är dock knutna som anställda till Totalförsvarets Forskningsinstitut 

(FOI) samt länsstyrelsen Västerbotten. Arbetet gör i samarbete med annat pågående arbete vid 

våra myndigheter med utveckling av samhällets krishanteringsförmåga. 

 

Tidigare studier och utvärderingsarbete har visat på ett flertal utmaningar och problem 

relaterat till arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Med det som utgångspunkt vill 

vi med den här intervjun fånga din erfarenhet och uppfattning om möjligheter och hinder för 

att utveckla arbetet med RSA på regional nivå. Vilka faktorer är det som hindrar eller 

hämmar potentiella förändringar för att komma till rätta med de utmaningar som man ser 

med RSA-arbetet på den regionala nivån?  

 

Syftet med studien är att ge ett underlag till fortsatt arbete avseende att utveckla arbetet med 

RSA på den regionala nivån. Det innebär att vi dels vill klarlägga förutsättningarna för en 

förändring och dels identifiera områden där ytterligare information behövs avseende 

möjligheter att förändra nuvarande situation. 

 

 

2. Förfrågan om deltagande 

Att vi frågat dig om deltagande beror på att du har en roll inom RSA på regional nivå. Vi har 

valt ett antal län som vi bedömer vara representativa och du är knuten till ett av dessa. Vi vill 

betona att deltagandet är frivilligt. 

 

3. Hur går studien till? 

Innan intervjun startar ges du möjlighet att ställa ytterligare frågor om studien. Vidare kommer 

samtycke till att delta i studien att dokumenteras skriftligt. Samtyckesblanketten finns bifogad 

längst bak i detta dokument. Vi vill be dig skriva ut den så att den kan undertecknas i samband 

med intervjun. Oaktat detta kommer du att ha möjlighet att, när som helst och utan att behöva 

motivera, avbryta intervjun. 

Intervjun förväntas ta cirka 1 timme. Rekommendationen är att avsätta 2 timmar. 

Intervjuerna genomförs som enskilda intervjuer men med två intervjuare närvarande. Den ene 

av oss leder intervjun medan den andre svarar för att dokumentera svaren. Vid jämna mellanrum 

sammanfattar den som dokumenterar sina noteringar i syfte att säkerställa att svaret 

dokumenterats på ett korrekt sätt.  

Ljudupptagning kommer att ske om du accepterar detta. Vi kommer att kontrollera att du 

accepterar innan intervjun startar. Vill du inte detta så genomförs intervjun utan ljudupptagning. 

Ljudupptagningen syftar till att vara ett stöd när vi sammanfattar intervjun i ett protokoll.  
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Så snart som möjligt efter intervjun så skickas protokollet till dig för kommentar och 

komplettering.  Intervjuprotokollet kommer inte innehålla identitetsuppgifter av typen namn, 

personnummer eller adress.   

Lämnad information kommer att behandlas med yttersta hänsyn till din integritet. Resultatet 

från de intervjuer vi genomför kommer att sammanfattas i form av ”generisk form” där 

information är avidentifierad avseende koppling till person. Exempelvis kommer vi inte att 

namnge län utan istället använda beskrivande begrepp som storstadslän eller glesbygdslän.  

 

4. Vilka är riskerna? 

Vi bedömer inte att deltagande medför några risker.  

Möjligtvis kan du sitta på information eller ha åsikter som är kan innehålla känsliga eller 

kontroversiella uppgifter som i förlängningen kan påverka dig. Vi vill understryka att vi i 

analysen enbart kommer att använda oss av de uppgifter som framkommer i det skriftliga 

intervjuprotokoll som du själv fått godkänna.  

5. Finns det några fördelar? 

Ditt underlag är viktigt som underlag i ett fortsatt arbete med att vidareutveckla samordning av 

regional RSA.  

6. Hantering av data och sekretess 

Vi beaktar dataskyddsförordningens (GDPR) bestämmelser angående bl.a. information och 

säkerhet för personuppgifterna som samlas in. Per Wikberg ansvarar för hanteringen av 

personuppgifter. Vill du ha en sammanfattning av GDPR så kontakta Per Wikberg på 

wikberg@foi.se. 

Intervjuprotokollet kommer inte att innehålla identitetsuppgifter av typen namn, personnummer 

eller adress. Istället upprättas ett särskilt dokument där koppling mellan intervjuprotokoll och 

identitet framgår. Detta dokument hanteras av Per Wikberg, och förvaras i säkerhetsskåp.  

Ljudupptagningar kommer att raderas när uppsatsen är färdigställd. Vi kommer att bekräfta 

detta via mail eller telefon. 

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse, och begränsning av dina uppgifter samt invända mot 

behandling av dina uppgifter. När studien är färdigställd kommer den dock att publiceras och 

omfattas av arkivlagen. Om du har synpunkter kan vända dig dels till Per Wikberg, dels till 

dataskyddsombudet vid FOI. Datainspektionen utövar den yttersta tillsynen över FOI. 

Studien kommer inte att vara sekretessbelagd. I denna kommer dock data enbart vara 

presenterad på aggregerad nivå vilket försvårar möjligheten att identifiera enskilda individer.  

7. Hur får jag information om studiens resultat? 

Resultaten från enkäten kommer att publiceras i en kandidatuppsats som kommer att göras 

tillgänglig för allmänheten. Om så önskas kan du få uppsatsen hemsänd. 
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8. Försäkringar och ersättning 

Ingen ersättning utgår för ditt deltagande. 

9. Frivillighet och samtycke 

Det är frivilligt att delta i studien.  

Innan intervjun startar, så kommer du att bli ombedd att signera en samtyckesblankett (se sista 

sidan i detta dokument) där du intygar att du tagit del av informationen i detta dokument och 

att du frivilligt vill delta i studien. Även efter du signerat samtyckesblanketten kan du när som 

helst och utan att behöva motivera avbryta intervjun och ingen information om dig kommer att 

registreras om dig efter detta.  

10. Ansvariga 

Per Wikberg som kan nås på 090-106828 eller per.wikberg@foi.se. 

Åsa Ericsson som kan nås på 010-2254493 eller asa.ericsson@lansstyrelsen.se 
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INFORMERAT SAMTYCKE  
 
Detta är ett informerat samtycke till att delta i en intervjustudie avseende regional samordning 

av RSA. 

 

 

Vi ber dig underteckna detta formulär för att bekräfta att du vill delta i studien. Du kommer att få en 

kopia av formuläret. Data från studien kommer att användas som en del i en kartläggning av erfarenheter 

från genomförande av enskilda insatser. Genom att underteckna detta formulär bekräftar du att du har 

läst det informationsblad som ingår i detta samtycke. Om du har några frågor bör du begära att få dessa 

besvarade innan du bestämmer dig för att gå vidare.  

 

Underskriven blankett skickas till 

 

Per Wikberg  

Totalförsvarets forskningsinstitut 

Cementvägen 20  

901 82 Umeå 

 

 

Jag har tagit del av skriftlig och muntlig forskningsinformation och har haft möjlighet att ställa frågor 

och fått dem besvarade av forskningsgruppen.  

 

      

                 signatur 

Jag samtycker till att delta i studien genom att bli intervjuad. Jag har fått information 

om och förstår studiens syfte och mitt deltagande. 

 

Jag samtycker till att mina svar dokumenteras skriftligt och att uppgifterna om mig 

hanteras i enlighet med GDPR bestämmelser. 

 

Jag har fått information om att mitt deltagande är frivilligt och kan avslutas när som 

helst, utan att jag behöver förklara eller ge några motiv till varför. 

 

 

 

 

Datum:__________________________________________ 

 

Underskrift:______________________________________ 

 

Namnförtydligande:________________________________ 

 

 

Forskare: Jag……………………………………(Namn) bekräftar att jag nogsamt förklarat 

syfte, krav och eventuella risker med att deltagandet i denna studie. 

 

 

Underskrift……………………..Namn……………………Datum…………………. 
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Bilaga 3. Översikt av hur faktorer i de olika frågeställningarna relaterats till huvudteman. 
 
 Frågeställning 

Huvudteman.  

Avsnitt 6.2  

Utmaningar Hindrande faktorer Pådrivande faktorer Viktigaste synpunkt avsnitt 5.7 

Stöd till arbetet Verktyg och arbetssätt.  

Se avsnitt 5.4.1 

Uppföljningsarbete.  

Se avsnitt 5.5.3 

Mallar och metoder.  

Se avsnitt 5.6.4 

 

Metodstöd 

Är regional RSA nödvändig 

Anpassa och utveckla arbetet 

Samarbete mellan olika 

aktörer 

Samverkan  

Se avsnitt 5.4.2 

Samverkan och arbetssätt.  

Se avsnitt 5.5.4 

Dela kunskap och goda exempel.  

Se avsnitt 5.6.2 

MSB samordningsansvar  

Se avsnitt 5.6.5 

Erfarenhetsutbyte mellan länen 

Tillgängliga resurser  Resurser.  

Se avsnitt 5.5.1 

Engagemang.  

Se avsnitt 5.6.1 

Ökade resurser 

Förväntningar på 

resultatet 

Förväntningar.  

Se avsnitt 5.4.7 

Resultathantering.  

Se avsnitt 5.4.4 

Engagemang och förväntningar. Se 

avsnitt 5.5.2 

Tidigare visat resultat. 

Se avsnitt 5.6.3 

 

Förankring av arbetet Förankring. 

Se avsnitt 5.4.3  

 

Förankring hos ledning.  

Se avsnitt 5.5.6 

Anknytande arbete  

Se avsnitt 5.5.5 

Förkunskaper.  

Se avsnitt 5.6.7 

Uppdraget.  

Se avsnitt 5.6.6 

Engagemang.  

Se avsnitt Se avsnitt 5.6.1 

 

Regelverket kring RSA Regler och föreskrifter.  

Se avsnitt 5.4.6 

Tydlighet i syfte  

Se avsnitt 5.4.5 

Föreskrifter och förordningar.  

Se avsnitt 5.5.7 

Uppdraget.  

Se avsnitt 5.6.6 

Mallar och metoder.  

Se avsnitt 5.6.4 

 

Sekretess och öppenhet Sekretess  

Se avsnitt 5.4.8.  

 Press från allmänhet och media.  

Se avsnitt 5.6.8 

Tydligare på grund av sekretess.  

Se avsnitt 5.6.9 
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Bilaga 4 Jämförelse utmaningar tidigare studier och denna studie 
 

Översikt av kopplingen mellan tidigare studier (avsnitt 2.1) och innehållet i kategorier (avsnitt 

5.4-5.7). 

 

Lin (2018) Motsvarande synpunkt som framkommit i 

denna studie framgår av avsnitt: 

Svårigheten att engagera privata aktörer,  5.4.2 Samverkan,  

5.5.6 Förankring hos nyckelaktörer 

Bristande eller obefintlig återkoppling till de som arbetar med 

RSA från beslutsfattare och andra mottagare av informationen,  

5.5.6 Förankring hos nyckelaktörer 

Gråzoner i lagstiftningen avseende hur sekretessbelagd 

information ska delas  

(5.4.8 Sekretess) 

(5.6.9 Tydligare på grund av 

sekretess) 

EU:s riktlinjer för RSA inte innehåller förmågebedömning  5.4.5 Tydlighet i syfte 

Denward et al. (2017)   

Myndighetsinstruktionerna mellan myndigheterna skiljer sig 

dock avseende beredskapsaspekter och -uppgifter.  

5.4.6 Onödiga styrningar och 

Tidsförskjutning 

En ofullständighet i krisberedskapsförordningen så att vissa 

beredskapsuppgifter inte formellt tilldelats någon myndighet.  

5.5.7 Föreskrifter och förordningar 

Tolkningsutrymme och en osäkerhet kring myndigheters 

ansvar och roller i beredskapen och en förvirring kring 

förväntningar, uppgifter och ambitionsnivåer. 

5.4.5 Tydlighet i syfte 

Hedtjärn Swaling et al, (2016)  

Svårigheter att rekrytera och engagera rätt kompetens till 

arbetet 

5.5.1 Resurser,  

5.5.2 Förväntningar och förståelse 

Ett beroende av säkerhetssamordnarnas personliga nätverk och 

förtroende 

5.5.4 Samverkan inom länet 

Svårigheter att utforma avrapporteringen så att den genererar 

ett värde för såväl kommunens intressenter som den regionala 

och centrala nivån,  

5.4.1 Motsättning lokalt och regionalt 

Diffusa arbetsbeskrivningar och begrepp som försvårar arbetet,  5.4.1 Underspecificerade metoder 

Svårigheter att dokumentera analyser så att de blir spårbara 

vilket medför att bakomliggande resonemang kan tappas bort 

eller förvanskas. 

5.5.3 Uppföljningsarbete 

Nohrstedts (2018)   

Nätverkssamarbetet bidrar positivt till arbetet upp till en punkt 

när det blir för komplext och arbetsinsatsen för stor.  

5.5.4 Samverkan och arbetssätt 

Det finns undantag men då förutsätter det att personerna känner 

varandra väl,  

5.6.2 Dela kunskap  

att det finns en gemensam uppfattning om problem och att man 

har en process där man fattar gemensamma beslut. 

5.6.2 Goda exempel på samverkan 

Wimelius & Engberg (2015)   

Utmaningar avseende säkerhetssamordnarnas roll,  5.4.2 Samverkan mellan många 

aktörer,  

5.4.2 Samverka rätt aktörer 

Beslutsfattande i krisberedskapsfrågor på regional nivå samt  5.4.4 Resultathantering,  

5.4.4 Andra faktorer som påverkar 

beslut om åtgärder 

Allokering av resurser.  5.5.1 Resurser 
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