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Inledning 
Krishantering har under en lång tid legat på de offentliga aktörerna i samhället. Krisberedskapens 

historia ligger framförallt hos de offentliga aktörernas syn på krig och krigsföring. Detta kommer 

av att det finns likheter mellan krig och kriser, genom att människor kan skadas av ett hot. Därför 

måste samhället kunna organisera sig för att lösa detta.
1
  Detta har sitt ursprung från andra 

världskriget, då man organiserade civilförsvar för att möta beredskapen som fanns. Att det 

skapades civilförsvar, var för att det ansågs att militärens organisation hade bäst kontroll för att 

hantera krissituationer, eftersom militären hade kunskap om ledning och kontroll.
2
 Detta har efter 

Kalla Kriget börjat förändras och allt fler civila organisationer har nu blivit mer inkluderade i 

krishanteringsfrågor.
3
 Idag pratas det allt mer om osäkerhet och inte om kriser. Osäkerhet är när 

en fara, verklig och uppfattad, framstår i samhället. Detta är något som är skapat av samhällets 

organisation och inte av påverkan på att lösa problem.
4
 Fastän samhällets syn på krishantering har 

förändrats, finns det än idag rester från det militäriska synsättet.
5
 

 

Laurie Pearce nämner att ett problem med krishanteringen är att aktörerna inte kopplar samman 

handlingar mot samhällsplaneringsarbetet med krishanteringsarbetet. Detta beror framförallt på 

tids- och personalbrist.
6
 Därför är det vanligt att krishantering inte sker förrän en kris har drabbat 

samhället. En annan bidragande orsak till att krishanteringen inte utförs i förebyggande syfte är 

att de offentliga aktörerna har en större tilltro till andra vedertagna aktörer/organisationer, istället 

för att prata med civila personer, eftersom det anses att de som arbetar med problemen har en 

betydligt större kunskap.
7
 

Problemformulering 

Problemet med krishantering och då särskilt risk- och sårbarhetsanalyser är att det är omfattande 

arbeten, som tar stor kraft av myndigheter och organisationsledningar att underhålla. Många 

                                                 
1 Quarantelli, E.L. (red),(1998), What is a disaster? Perspectives on the question. London, Routledge, s 12-13 
2 Helsloot, I. and Ruitenberg, A. (2004), Citizen Response to Disasters: a Survey of Literature and Some 

Practical Implications. Journal of Contingencies and Crisis Management, 12: ss 98–111, s 104 
3 Ibid 
4 Pearce, Laurie, (2003), Disaster Management and Community Planning, and Public Participation: How to 

Achieve Sustainable Hazard Mitigation. Natural Hazards 28, ss 211-212 
5Ibid. 
6Ibid. 
7 Pearce, Laurie, (2003), Disaster Management and Community Planning, and Public Participation: How to 

Achieve Sustainable Hazard Mitigation. Natural Hazards 28, ss 211-212 
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gånger hinner de bli inaktuella, och i värsta fall hinner det då ske en kris eller en katastrof innan 

de uppdateras. Detta skulle kunna bli förödande, därför har det idag börjat bli vanligare med 

kontinuitetsplanering för myndigheter och andra verksamheter. Kontinuitetsplanering är en 

planering som gör att verksamheter ska kunna fungera på sparlåga, men ändå se till att 

verksamheterna rullar på som vanligt. Problemet med kontinuitetsplanering och 

kontinuitetshantering är att området är väldigt nytt bland icke ekonomiska verksamheter, och det 

finns väldigt mycket att arbeta vidare på. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) 

håller för närvarande att arbeta fram en ISO-standard för hur kontinuitetsplanering ska fortgå och 

framställas i framtiden.  

Med detta framställs det nya krav för svenska verksamheter som kan leda till problem, eftersom 

det fortfarande inte finns någon ”riktig” mall att utgå från. Kriser och katastrofer kommer alltid 

ske, men hur ska vi kunna ta steget för att stoppa dem? Hur klarar vi av katastrofer när de 

inträffar och vilka åtgärder kan vidtas för att hindra det i första hand? 

Försvarsdepartementet uttrycker sig som följer:”Att stärka samhällets säkerhet är en 

angelägenhet för flera aktörer; individer, företag, 

organisationer, kommuner, landsting, statliga myndigheter, regering och riksdag. /.../ Vi bär 

gemensamt ansvaret för vår säkerhet. Det är viktigt att skapa en balans mellan förväntningar och 

ansvar. Det offentliga har ett huvudansvar för Sveriges säkerhet.”
8
  Citatet visar på inställningen 

att det är viktigt att organisationerna samverkar med varandra, och att det är viktigt att Sverige 

har en fungerande krishanteringsmekanism. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att försöka hitta en förklaring om kontinuitetsplanering skulle förbättra 

svensk krishantering gentemot nuvarande risk- och sårbarhetsanalyser genom en fallstudie om 

krisarbetet vid stormen Gudrun. Uppsatsens mening är även att beskriva på vilka förutsättningar 

kontinuitetsplaner har för att förhindra kriser och katastrofer i framtiden, eller om det finns fler 

fördelar med risk- och sårbarhetsanalyser. För att kunna besvara syftet kommer följande 

frågeställningar att behandlas: 

Vilka förutsättningar finns för god krisberedskap, hur skulle kontinuitetsplanering göra det 

bättre jämfört med risk- och sårbarhetsanalyser? 

                                                 
8 Försvarsdepartementet (2006)  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Departementserien/En-strategi-

for-Sveriges-saker_GUB41/ 2012-10-08 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Departementserien/En-strategi-for-Sveriges-saker_GUB41/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Departementserien/En-strategi-for-Sveriges-saker_GUB41/
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-Om kontinuitetsplanering ej uppnår sitt syfte, hur kan dessa förbättras? 

Hur är risk- och sårbarhetsanalyserna utformade i jämförelse kontinuitetsplaner?  

– Vad är vinsterna och konsekvenserna med dessa två? 

Varför fanns det problem vid hanteringen av Stormen Gudrun? 

-Var det samverkansproblem, eller var det organisatoriska problem? 

-Hur skulle kontinuitetsplanering kunnat förmildra det? 

Avgränsningar 

Problemet med implementeringen av kontinuitetsplanering är att det är nytt för svensk 

krishantering och således kan det vara svårt att få fram dokument för det precisa området. Det 

kommer därför avgränsas genom att enbart följa upp svensk krishantering de senaste tolv åren, 

alltså från 2000-talets start och framåt. Framförallt kommer uppsatsen att koncentreras på 

kontinuitetsplanering och stormen Gudrun. Uppsatsen även till att beskriva och exemplifiera risk- 

och sårbarhetsanalyser för att kunna jämföra och se skillnader mellan på de olika 

krishanteringsmetoderna.
9
 

Metod 

Studien kommer att designas som en fallstudie
10

, där kontinuitetsplanering ställs emot risk- och 

sårbarhetsanalyser med stormen Gudrun som ”fall”. Detta för att utifrån den synvinkeln kunna 

studera ifall kontinuitetsplanering hade gjort arbetet för krishanteringen lättare, jämfört med bara 

risk- och sårbarhetsanalyser. Att stormen Gudrun valdes är för att det är en av de största kriser 

Sverige har råkat ut för i modern tid.  Fallstudier är vanliga att använda sig utav när en 

granskning mellan offentliga och privata sektorer jämförs. 

Material 

Det empiriska materialet i uppsatsen grundar sig framförallt i texter och dokument från MSB. En 

stor del av materialet kommer från ett icke utgivet material från MSB som grundar sig i deras 

arbetsmaterial mot standardiseringen av kontinuitetsplanering. Jag valde medvetet att välja bort 

att göra intervjuer eftersom det hade blivit för tidskrävande. Resultatet hade säkerligen blivit 

annorlunda, och det är något som skulle vara intressant att testa i framtida studier. Eftersom 

                                                 
9
 Esaiasson, Peter m.fl. (2012), uppl. 4, Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: 

Norstedts Juridik AB, s 227-229 
10 Ibid 
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kontinuitetsplanering är en ny form av krishantering, finns det idag dåligt med dokument om hur 

kontinuitetsplanering skall utformas. Mycket material som finns härstammar från finans- och IT-

sektorn, som under lång tid har använt sig av kontinuitetsplanering för att säkerhetsställa 

verksamheten. Därför har mycket arbete gått ut på att kontrollera deras form av 

kontinuitetsplanering jämfört med de riktlinjer som MSB håller på att utforma. 

Annat material som har använts i rapporten är även fakta om hur risk- och sårbarhetsanalyser 

fungerar och hur de ska utformas. 

Fakta om fallet stormen Gudrun är i huvudsak hämtat från Energimyndigheten och deras rapport 

om konsekvenserna av stormen. Att Energimyndigheten valdes var för att de hade bra materiell 

om hela förloppet, men även för att stor vikt har lagts mot elhantering då det är en vital del i 

svenska samhället. 

Källkritik 

Att vara kritisk mot sina källor är A och O i ett arbete, eftersom det ska försöka komma fram 

sådan korrekt information som möjligt, samtidigt som den ska försöka vara opartisk. I detta 

arbete är det svårt att få någon form av opartisk information, då det gäller att analysera två sorters 

krishanteringssystem. 

 

De källor som har använts är ändå kontrollerade och ger sken av att vara korrekta. Information 

kommer i huvudsak från Myndigheten för samhällskydd och beredskap vilket ska tolkas som en 

säker och uppdaterad källa. Det eventuellt största problemet med källorna till denna uppsats är att 

två stycken av dem är arbetsmaterial som inte finns att införskaffa via internet eller att köpa. 

Detta kan påverka läsaren, då denne inte har samma möjlighet att kontrollera om källorna är rätt 

tolkade. Dessa källor finns sparade, och kan ges ut till de personer som har tillstånd att fråga efter 

dessa. 

Teori 

För att förstå hur kontinuitetsplanering ska fungera inom svensk krisbereskap är det viktigt att 

förstå hur svensk krishantering är uppbyggd. Därför kommer svensk krishantering, 

implementeringsteorier och High Reliability Organizations att behandlas i detta avsnitt. Dessa 

teorier valdes för det första för att visa hur svensk krishantering fungerar idag med risk- och 

sårbarhetsanalyser, för det andra för att visa hur implementeringen av kontinuitetsplanering ska 
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kunna fungera och för det tredje visa skillnaderna mellan kontinuitetsplanering och risk- och 

sårbarhetsanalyser med hjälp av High Reliability Organization teorin. Dessa tre teorier kommer 

förklara komplexiteten i det svenska krishanteringssystemet och varför kontinuitetsplanering på 

ett bättre sätt skulle kunna förhindra framtida kriser i Sverige, men även visa på hur det skulle 

göra det lättare att återgå till en normal fas igen.    

 

För att lättare förstå den svenska krishanteringen presenteras det nedan en bakgrund till hur 

krishanteringprinciperna tillkom.   Man brukar ofta dela upp krishanteringen i fyra olika faser: 

förebyggande-, förberedelse-, akut- och återhämtningsfasen.
11

 Krisforskare Lars-Åke Larsson 

menar att man dessutom kan se en femte fas, som är lärofasen.
12

 

 En åtgärd för att undvika eller reducera risken för en kris kan exempelvis vara 

installation av bevakningssystem och larm. Det ska även finnas en stor lokalkännedom 

om sin omgivning. Riskanalyser och utbildningar kan även de vara bra verktyg för att 

förebygga kriser. 

 Förberedelsefasen Att ha planer för krishantering och kriskommunikation och att 

genomföra övningar av dessa innebär förberedelser inför en eventuell kris. Detta 

innefattar även att en organisation ges resurser som kan hantera krisen.  

 Akutfasen Under akutfasen är det viktigaste att liv räddas samt att man förhindrar att 

skadorna blir onödigt stora. I denna fas är ofta blåljusmyndigheter inblandade.  

 Återhämtningsfasen I denna fas ska skador som skapades under kriser återställas, 

företag ska försöka att så snabbt som möjligt återgå till det normala igen.  

 Lärofasen Denna fas innebär att man studerar händelseförloppet och skapar en 

utvärdering. En förståelse för händelsen och hur den ska undvikas i framtiden bildas.
13

 

 

Det svenska krishanteringssystemet är uppbyggt på samverkan mellan myndigheter, kommuner, 

företag och frivilligorganisationer (NGO:er).
14

 Samverkan mellan de olika grupperna är viktig 

                                                 
11

 Larsson, L. (2008). Tillämpad kommunikationsvetenskap. Polen: Studentlitteratur (Tredje upplagan) 
12 Ibid 
13 Larsson, L. (2008). Tillämpad kommunikationsvetenskap. Polen: Studentlitteratur (Tredje upplagan) 
14 ibid 
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eftersom ingen klarar av att lösa en kris på egen hand, utan det måste samorganiseras.
15

 Det 

svenska krishanteringssystemet är främst uppbyggd på tre stycken grundprinciper:
16

 

 

 Ansvarsprincipen innebär att de som har ansvar för verksamhet i normala förhållanden, 

även ska ha ansvaret under extraordinära förhållanden.  Exempelvis så har kommunerna 

ett fortsatt ansvar för skola och andra kommunala verksamheter även under en kris.
17

 

 

 Likhetsprincipen innebär att verksamheterna skall fungera om möjligt likadant under 

kriser som under normala förhållanden. Om det är möjligt skall verksamheterna bedrivas 

på samma plats.
18

 

 

 Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras där den inträffar, och de som är 

närmast ansvariga ska ta hand om händelsen. Skulle inte de lokala resurserna, som 

kommun, landsting och frivilligorganisationer, klara av att hantera krissituationen blir det 

aktuellt med regionala och statliga insatser.
19

 Enligt det nya svenska 

krishanteringssystemet från 2002, ska närhetsprincipen bygga på fredstida perspektiv, och 

skapa robusthet i samhället.
20

 

 

 

De tre grundprinciperna är även rättsliga grunder i svensk krishantering. Utgångspunkten för den 

juridiska betydelsen är uppbyggd genom riksdagen. Då Sveriges krishanteringssystem är 

uppbyggt enligt principerna ovan och på att det som sker i normala fall ska även ske i 

krissituationer innebär det att Sverige inte har undantagslagstiftning som många länder har. 

Undantagstillstånd bruka träda i kraft och tillåta aktörerna bli mer flexibla för att kunna anpassa 

sig till situationen.
21

 I Sverige finns som sagt inte denna lagstiftning varken i krig eller i kristider, 

däremot finns det oskrivna undantag i grundlagens regler som kan medge undantag från 

grundlagen.
22

 

                                                 
15 Ibid 
16 Ibid 
17 Krisinformation – krishanteringens grunder http://www.krisinformation.se/web/Pages/Page____11260.aspx 2012-07-01 
18 Ibid 
19 Ibid 
20 Christer Hjert (2011), samverkan för säkerhetsskull- juridikens betydelse för samverkan s 32  
21 Christer Hjert (2011), samverkan för säkerhetsskull- juridikens betydelse för samverkan s 32 
22 Ibid 

http://www.krisinformation.se/web/Pages/Page____11260.aspx
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Krishantering skulle man kunna sätta in i ett begrepp som beskrivs som aktiviteter för att hantera 

beredskap, respons och återhämtning, före, under och efter en händelse.
23

 Aktörerna vid en kris 

ställs inför stora krav och måste därför kunna samverka över gränserna med varandra. Därför är 

det viktigt att det sker återkopplingar inom de gränsöverskridande samarbetena, samt att 

möjlighet ges till gemensamma planeringar och förberedelser. Detta för att skapa en gemensam 

struktur och synkronisering mellan aktörerna. Genom ett utökat informationsutbyte mellan 

organisationerna ökas möjligheterna för en bättre samverkan. Inom krishantering är det vanligt att 

man delar upp det i fyra olika punkter. 

 Resursberoendet mellan de samverkande organisationerna samordnas och samma regler 

tillämpas. Samordning av aktiviteter och ett gemensamt informationssystem. 

 Tidsmässiga aktivitetsberoenden, där ena partens ”output” blir den andra partens ”input”. 

Detta ställer krav på beroendeförhållandet, och förberedelser är därför viktigt. 

 Informationsutbyte då detta är en grundpelare i händelser. Det kan vara svårt att 

samordna, därför är det viktigt att ge ömsesidig och fortlöpande information till varandra. 

 Samarbete och samordning, då det i vissa förhållanden kan krävas att någon part måste 

lämna likhetsprincipen, eller att man har för lite personal. Därför är det viktigt att det 

finns någon annan organisation som kan klara av uppgiften.  

 

Samverkan är det ord som nästan används mest när man pratar om svensk krishantering. 

Samverkan är mer eller mindre ett villkor för att jobba med samhällskydd och beredskap.
24

 Det 

dominerande problemlösningsverktyget inom svensk krishantering är idag samverkan, det är som 

tidigare nämnts ett nyckelord för myndigheter och politiker, problemet med samverkan är dock 

att det betyder olika för olika personer. I Sverige finns flera olika definitioner av samverkan, 

beroende på vilket myndighetsorganisation som frågas. Polisen har en och socialstyrelsen har en 

annan.
25

 Därför ställs området samverkan inför problem när olika aktörer får det svårt att använda 

sig av ordet samverkan eftersom de har olika perspektiv och behovstolkningar.
26

 I den statliga 

utredningen ”Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser” definieras samverkan ”som 

                                                 
23 F. Bergstrand, A. Hadzic, T. Magoulas och U. Nulden (2011), samverkan för säkerhetsskull-Informationsmiljöer för samordnad 

samverkan inom krishantering s 148 
24 Christian Uhr (2011)  ), samverkan för säkerhetsskull- Samverkansbegrepp s 11 
25 Christian Uhr (2011)  ), samverkan för säkerhetsskull- Samverkansbegrepp s11 
26 Ibid 
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den dialog som sker mellan självständiga och sidoordnade samhällsaktörer för att samordnat 

uppnå gemensamma mål”
27

 Medan försvarsmakten menar att samverkan sker genom befäl eller 

samverkan.
28

 Rikspolisstyrelsen har tagit efter utredningen som tidigare nämnts, medan 

socialstyrelsen har fördjupat sin samverkan, och menar att samverkan även kan ske inom samma 

organisation.
29

 Detta påvisar att tolkningen av ordet samverkan är komplex och det medför att 

konsekvenser kan uppstå när krisen har uppstått.
30

  

 

Utgångspunkten med samverkan är att det ska leda till att ge förbättrade utgångspunkter för 

aktörerna vid en kris, händelseförlopp eller någon annan uppgift som de samverkande parterna 

ska handskas med.
31

 Som tidigare nämnts är samverkan ett stort begrepp och det finns ingen 

tydlig definition som kan tillämpas, annat än att det är två eller flera aktörer som ska utöva en 

uppgift tillsammans. I juridiska termer pratas det om legaldefiniton, vilket är att lagstiftaren har 

uttryckt sig om vad begreppet innebär.
32

  

 

Som sagts flera gånger bygger den svenska krishanteringen på just samverkan, och för att det ska 

fungera gäller det att samverkan mellan alla aktörer på Lokal- regional- och centralnivå fungerar. 

För att få ut bäst kapacitet av samverkan ska den ske vertikalt mellan de olika aktörerna vilket ger 

krav på att aktörerna måste försöka prata om samma definition av samverkan.
33

 När kriser 

uppstår så drabbas ofta flera instanser, och flera aktörer blir indragna. Detta skapar ett beroende 

mellan aktörerna för att de ska kunna lösa krisen på bästa möjliga sätt. Att tänka på är att varje 

enskild aktör oftast har egna befogenheter eller regler att följa.
34

 Därför är det viktigt att se 

samverkan ur ett stort perspektiv. 

 

Den svenska krishanteringen är ofta beslutad inom förvaltningslagar. I förvaltningslagen 

1986:223 står det skrivet att förvaltningsmyndigheter ska följa dess bestämmelser. 

                                                 
27 Ibid s18 
28 Ibid 
29 Uhr, Christian (2011)  ), samverkan för säkerhetsskull- Samverkansbegrepp s 18 
30 Ibid s 19 
31 Hjert, Christer (2011), samverkan för säkerhetsskull- juridikens betydelse för samverkan s 33 
32 Ibid  
33 Ibid 
34Sveriges Regering (2006) Samverkan  vid kris –för ett säkrare samhälle 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/04/68/49d6475a.pdf  (2012-06-25) sid 50  

http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/04/68/49d6475a.pdf
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Förvaltningsmyndigheterna brukar avse alla kommunala och statliga myndigheter.
35

 I 

förvaltningsförordningen 2006:942 står det att vissa myndigheter har ett särskilt ansvar för 

krisberedskap, dessa är bland andra länsstyrelsen och försäkringskassan. I 6 § förvaltningslagen 

står det att ”varje myndighet ska hjälpa andra myndigheter inom ramen för den egna 

verksamheten”
36

  Med detta menas att myndigheter ska försöka bli mer samstämmiga och ge en 

ökad effektivitet och mindre beroende mellan myndigheterna.
37

 

 

I krisberedskapsförordningen 5 § står det vad man anser att varje myndighet ska vidta för 

åtgärder vid en kris eller situation. Vid en situation där 5 § används ska myndigheterna samverka 

och stödja varandra.  Krisberedskapsförordningen 8 § ställer även högre krav på vissa utvalda 

myndigheter, som ska hjälpa fram en helhetsbild i planeringen för krisberedskap. Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap (MSB) får vid behov bestämma att andra myndigheter ska 

stödja arbetet i samverkansområdena.
38

 Detta ställer högre krav på några utvalda myndigheter, 

såsom försäkringskassan och länsstyrelser. Som tidigare nämnts så bygger nästan hela svenska 

krishanteringssystemet på samverkan, vilket ställer stora lagkrav på aktörerna. Enligt proposition 

2005/06:133 ska svensk krishantering bygga på samverkan mellan aktörer på lokal, regional och 

nationell nivå.
39

 Att ha i åtanke ändå är att svensk krishantering byggs på en federativ modell 

med självbestämmande myndigheter.
40

  

Implementeringsteori 

Implementeringsforskning kan ses som en form av utvärdering av processer som utformas.
41

  

Implementeringsstudier som har utförts har nästan alltid visat samma utfall, de led som en 

policy går igenom påverkar även det slutgiltiga målresultatet. Flertalet forskare inom området är 

överens om att implementering av policys är komplexa och processen är oförutsägbar, något 

som bidrar till de implementeringsproblemen som uppstår vid ett nytt policybeslut.
42

 För att 

åstadkomma en resultatrik implementering av policys krävs det resurser, kunnig personal, 

                                                 
35 Ibid s36 
36 Ibid a36 
37 Ibid 
38 Ibid s 39 
39 Ibid 
40 Hjert, Christer(2011), samverkan för säkerhetsskull- juridikens betydelse för samverkan s 33 
41 Premfors, Rune (1989) Policyanalys: kunskap, praktik och etik i offentlig verksamhet. Lund: Studentlitteratur .s.137 
42 Rothstein, Bo (2002). Vad bör staten göra?: om välfärdsstatens moraliska och politiska logik. 2 uppl. Stockholm: SNS. s 35 
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förklaring och att det kontinuerligt sker genomgång av organisationen.
43

 Forskare inom området 

anser även att policyns mål ska vara riktade och tydliga för att uppnås.
44

 beslut som fattas om att 

en ny policy ska börja gälla, måste en handlingsplan införlivas som beskriver hur den ska 

tillämpas i praktiken. Man behöver även tänka på att innehållet av policyn kan tolkas olika 

beroende på vilken aktör som tar del av informationen. I och med detta kan det innebära att de 

olika organisationerna verkställer policyn på olika vis, vilket innebär att ett implementeringsgap 

uppstår.
 45

 En anledning till detta kan vara att den politiska synen på policyprocesser skiljer sig 

från förvaltningens synvinkel. Genom att kontraster mellan olika aktörer kan uppstå är risken 

att policyn inte får den förväntade effekten, och målsättningen för resultatet blir istället en 

felande länk mellan organisationerna.
46

 

 

Enligt Bo Rothstein har huvudfrågan i implementeringsforskning varit att se vilka aspekter  som 

orsakar dysfunktionell implementering. Dock har det gjorts väldigt lite arbete för att undersöka 

vad som är en bra genomförandeprocess. Ett problem kan vara att utvärderingsstudier av 

implementeringsprocessen är att det oftast utförs strax efter att den har inrättats. Ett annat 

problem detta kan medföra är att policyn inte accepteras av organsationen, eller att man inte tar 

den på allvar och implementeringen av policyn försvåras. Ändå finns det problem och/eller 

dåligt intresse med att korrigera misstag som framkommer i den nya policyn av skaparna 

bakom den. Att införa en ny policy inom ett verksamhetsområde ska vara en långsam process 

och inte något som hastas fram för att uppnå bästa resultat. Vid policyprocessen är det viktigt 

att utgå från en implementeringsstruktur och verksamheten/verksamheterna ska vara anpassade 

efter dess omgivning och policyn ska utvecklas ihop med verksamheten. Tyvärr brukar dessa 

perspektiv nonchaleras inom forskningen av implementering, trots att det är en faktor som kan 

ge goda resultat.
 47

 Rothstein hävdar även att det är viktigt att utreda vilka problem som finns 

med implementeringsprocessen, men likväl ska det riktas lika mycket fokus på det som är 

positivt.
48 

                                                 
43 Ibid s 107 
44 Ibid s 91 
45 Savigny, Heather. & Marsden, Lee. (2011) Doing political science and international relations: theories in action, Palgrave 

Macmillan, Basingstoke .s. 91 
46 Hull, Christopher J. (1987). Helping small firms grow: an implementation approach. London: Croom . s. 17 
47 Rothstein, 2002, s. 79 
48 Ibid, ss.77,79 
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Uppifrån och nerifrån perspektiv 

Implementering av policys bruka yttras av två angreppspunkter, uppifrån- och ner samt nerifrån- 

och upp- perspektiven. Det är som det säger sig självt, två motsatser till 

implementeringsprocessen.
 49

 I uppifrån- och nerperspektivet fattas alla beslut och val av 

verksamhetens ledning, detta beslut förs sedan neråt i organisationens rangsystem för att 

införliva policyns effekter.
50

 Nerifrån- och uppifrån perspektivet har bildats av en reaktion 

mot detta, och vill ha en mer demokratisk process för att införskaffa en ny policy, vilket ska 

innefatta offentliga och privata verksamheter.
51 

 

Den viktigaste punkten inom uppifrån perspektivet är att de centrala aktörerna ska ha den största 

rollen när en ny policy ska införlivas, eftersom de anser att det är de som har resurserna och störst 

inverkan för att kunna utföra en bra implementering. De anser även att mindre verksamheter eller 

verksamheter som finns längre bort från området inte ska ha rätt att fatta beslut om ny policys.
 52

 

De stora aktörerna anser att verksamheter som huserar på lokalnivå inte vet hur de ska 

implementera nya policys, men även att de inte har resurser för att genomföra detta själva.
53

 
 

 

Inom nerifrån perspektivet ligger implementeringen huvudsakligen på flertalet privata aktörer 

och organisationer, vilka vill att policys ska skapas efter de förutsättningar som finns på lokal 

nivå och efter deras resurser för att underlätta processen av policyimplementering.
54

 Dessa vill att 

flera angreppssätt ska tas i beaktning vid inrättande av ny policys. Vinsten med att använda sig av 

nerifrån perspektivet vid nyinrättade policys är att alla aktörer är med på noterna och hinner 

anpassa sig men även att de får lära sig att tillämpa den nya policyn snabbare än vid uppifrån 

perspektivet.
55

 Det innebär även att privata verksamheter har en större chans att påverka politiska 

beslut som om inrättandet av den nya policyn, vilket kan förmildra osäkerheten mot de 

                                                 
49 Matland, Richard E. (1995) “Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy 
Implementation”. Journal of Public Administration Research and Theory, Inc., Oxford University Press, Public Management 
Research Association University of Houston. s.145 ( http://jpart.oxfordjournals.org/content/5/2/145.abstract) 
50Premfors, Rune (1989). Policyanalys: kunskap, praktik och etik i offentlig verksamhet. Lund: Studentlitteratur 
.s. 124 
51 Hull, 1987 .s. 187 
52 Ibid .s. 190 
53Matland, Richard E. (1995) “Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy 

Implementation”. Journal of Public Administration Research and Theory, Inc., Oxford University Press, Public Management 

Research Association University of Houston.  http://jpart.oxfordjournals.org/content/5/2/145.abstract s.1446-148 
54 Hull, 1987.s.187 
55 Ibid.s. 80 

http://jpart.oxfordjournals.org/content/5/2/145.abstract
http://jpart.oxfordjournals.org/content/5/2/145.abstract
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förändringskrav verksamheten står inför.
56

 Problemet med detta perspektiv är att de gärna 

överskattar de lokala aktörernas förmåga, risken är att en decentralisering av policyn skapas och 

att de centrala aktörerna då har svårt att verka på högre nivå, eftersom en större fokusering måste 

ske på de mindre verksamheterna. Ett annat problem med nerifrån perspektivet är att fokus gärna 

läggs på hur just min verksamhet ska klara av den nya policyinrättningen, inte hur det ska 

förbättra för oss alla, vilket resulterar i svårigheter att införliva den nya processen.
57

  

High Reliability Organizations  

Genom att studera olika katastrofscenarior har forskare kunnat identifiera flera likartade 

säkerhetsrelaterade brister i respektive organisation som tillsammans kan anses vara ansvariga för 

att olyckorna kunde ske.
58

 Samma nyckelprocesser har även identifierats av forskning som varit 

inriktad på att studera framgångsrika High Reliability Organization (HRO:s).
59

 Ett annat grepp 

har varit forskning kring Mindfulness ett sinnetillstånd som ska delas av organisationens alla 

anställda och där fokus alltid ligger på nuet.
60

 HRO;s fem nyckelprocesser är; processgranskning, 

belöningssystem, förhindra nedbrytning av kvalitet, förmedling av riskuppfattning samt ledning 

och kontroll, vilket kommer presenteras mera djupgående nedan. 

Processgranskning 

För att tidigt kunna upptäcka både förväntade och oväntade säkerhetsproblem bör organisationen 

etablera system med kontinuerliga kontroller. Detta rymmer test av både utrustning och 

säkerhetsrutiner.  Det är även viktigt med uppföljningar av problem som har framkomit i tidigare 

kontrollen, för att få en sådan bra processgranskning som möjligt. mindfulness introducerar 

begreppet ”near miss” som en ersättning för den vanligtvis mer utbredda termen ”close call”. 

Denna, till synes enkla, omformulering visar ett betydande skifte i tolkning av incidenter och 

projekt som genomförs med vissa komplikationer. Från att tolka sådana situationer som nästan 

lyckade bör de istället tolkas som ett nära misslyckande. Detta leder till att problem framhävs och 

ger en bättre möjlighet till att analysera dessa på samma sätt som ett misslyckats projekt skulle ha 

                                                 
56 Ibid.ss. 80-82 
57 Hull, 1987.ss.188- 189 
58 Libuser CB. (1994) Organization Structure and Risk Mitigation, A dissertation submitted in partial satisfaction of the 

requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Management, University of California, Los Angeles, 1994. 
59Bigley G. & Roberts K. (2001) The incident command system: High-reliability organizing for complex and volatile task 

environments, Academy of Management Journal 2001;14 s6 
60 Weick K. & Sutcliffe K. (2001) Managing the Unexpected: Assuring High Performance in an Age of Complexity, JosseyBass, a 

John Wiley & Sons, Inc. Company, New Jersey 
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gjort. Detta gör att organisationen får en ökad känslighet där projekt inte bara tolkas som lyckat 

eller misslyckat, utan det gör att projekt måste analyseras med ett större tolkningsutrymme.
61

 

Belöningssystem 

Det är viktigt att de anställda känner sig behövda, genom ett belöningssystem uppmuntras de 

anställda eller hela organisationen att uppnå ett önskat mål, HRO har här tanken att det ska främja 

till ett ökat säkerhetstänkande beteende av de anställda.  Organisationsteoretiker påpekar ofta det 

stora inflytandet ett belöningssystem har över beteendet hos individerna inom organisationen. 

Genom att belysa och uppmuntra riskförebyggande arbete är det möjligt att påverka hela 

organisationen.
62

  

Organisationen skall ha ett uttalat fokus på att ta tillvarata och lära från incidentrapporter och 

tidigare misstag. I en sociotekniskt komplex miljö, där det i idealfallet dessutom skall uppstå inga 

eller väldigt få allvarliga incidenter, blir det väldigt viktigt att ta vara på den information som går 

att utläsa ur inträffade incidenter. En stor del av riskhantering utgörs annars av att försöka 

förebygga oväntade händelser. Ändå är detta en högst vital del i det riskförebyggande arbetet 

varför alla möjliga källor till information måste tillvaratas och analyseras. Information som vid en 

första granskning kan verka obetydlig kan i senare skeden visa sig nyttig för organisationen 

varför det är viktigt att information inte sållas bort.
63

 Mot bakgrund av introduktionen av termen 

”near miss” skall organisationen därför se till att belöna rapporteringen av avvikelser, även om 

dessa kan verka små och därför skulle kunnat avfärdas som irrelevanta. Det skall heller inte tas 

hänsyn till om de påvisade avvikelserna visar sig relevanta utan fokus på belöningen skall ligga i 

själva handlingen att rapportera.
64

 Detta synsätt delas även i annan forskning som påpekar vikten 

av att belöningen skall fokusera på att individer uppträtt på önskat sätt, det vill säga att de har 

rapporterat avvikelsen.  

Genom att ständigt uppmana och belöna önskade beteenden är det möjligt att påverka de 

anställda till att utföra önskade handlingar. För att bygga upp en öppen och effektiv 

rapporteringskultur skall organisationen alltså belöna alla former av rapporteringar, vilket 

                                                 
61Weick K. & Sutcliffe K. (2001) Managing the Unexpected: Assuring High Performance in an Age of Complexity, JosseyBass, a 

John Wiley & Sons, Inc. Company, New Jersey 
62Miozza M.L. & Wyld D.C. (2002) The Carrot or the Soft Stick? The Perspective of American Safety Professionals on Behaviour 

and Incentive-Based Protection Programmes. Management Research News, vol. 25, s11 
6320 Roberts K. & Bea R. (2001) Must Accidents Happen? Lessons from High Reliability Organizations, Academy of 

Management Executive, Volume 15, Issue 3. 
64Weick K. & Sutcliffe K. (2001) Managing the Unexpected: Assuring High Performance in an Age of Complexity, JosseyBass, a 

John Wiley & Sons, Inc. Company, New Jersey 
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självklart också går att anpassa på andra verksamhetsområden. Belöningen skall också ta hänsyn 

till individernas olika preferenser då samtliga anställda kanske inte drivs av samma faktorer.
65

 

För att ett belöningssystem skall vara effektivt på lång sikt kan fokus inte ligga enbart på 

resultatet, det vill säga antal inträffade incidenter utan också på att belöna de beteenden som 

krävs för att undvika risk. Det är också viktigt att de anställda uppfattar belöningen som ett bevis 

på uppskattning. De mest framgångsrika säkerhetsprogrammen är de som belönar de anställdas 

engagemang i säkerhetsrelaterade aktiviteter. Deltagande i sådana aktiviteter kan leda till ett ökat 

intresse för risk- och säkerhetsfrågor, vilket på sikt bidrar till en mer medveten organisation.
66

 

Förhindra nedbrytning av kvalitet 

För att upprätthålla rätt kvalitet över tid är det viktigt att organisationen aktivt arbetar med att 

motverka nedbrytning av kvalitet. Detta gäller både för de komponenter som återfinns i systemet 

men också i de kvalitetskontroller och rutiner som är fastställda av organisationen. En 

organisation skall aldrig riskera att bli självbelåten utan bör alltid sträva efter att utveckla och 

förbättra verksamheten. Framgång tenderar ofta att öka en organisation och dess anställdas tilltro 

till sig själva och befintliga metoder vilket kan leda till en överdriven tilltro till dessa och dess 

förmåga att hantera alla problem i verksamheten.
67

  Riskförebyggande arbete visar dock att den 

enklaste vägen tyvärr ofta kan vara den mest riskfyllda, och minst önskvärda. Det är också just 

sådana tillfällen som föranleder många katastrofer.
68

 

Förmedling av riskuppfattning 

Enkelt beskrivet kan det sägas finnas två olika element kopplade till riskuppfattning. 

Organisationen skall för det första vara medveten om att risker existerar och vilka dessa i sådana 

fall är. Det andra elementet är att organisationen skall acceptera och medge rådande risker och 

implementera ändamålsenliga metoder för att hantera dessa. Detta kan göras på flera sätt, det kan 

handla om att minimera sannolikheten att felen inträffar eller att bygga upp barriärer för att 

mildra de negativa konsekvenser som följer av incidenterna. I en väl fungerande HRO kan del två 

                                                 
65Blanchard K. (2002) Whale Done! : The Power of Positive Relationships, The Free Press, New York 
66 Lawrence T.W. & Flanders M.E. (2000) Safety Culture and Effective Safety Management, Incentives for Safety. Chicago, IL: 

NSC Press 
67 Weick K. & Sutcliffe K. (2001) Managing the Unexpected: Assuring High Performance in an Age of Complexity, JosseyBass, a 

John Wiley & Sons, Inc. Company, New Jersey 
68 Piers M. et al (2009) Safety culture framework for the ECAST safety culture working 

group, Guidance on organizational structure, March 2009 
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ses som en direkt och naturlig följd av del ett.
69

 Det är också viktigt att organisationen har 

förmågan att tidigt upptäcka hot och problem, innan dessa har hunnit utvecklas till större 

incidenter. Detta går tillbaka till, den av Perrow introducerade, inkubationstiden som ofta verkar 

som en katalysator till incidenter och vida försvårar hanteringen av dessa.
70

 De första signalerna 

om en incident uppfattas sällan av ledningen, utan snarare längst ned i hierarkin bland de 

anställda som befinner sig närmast den operativa verksamheten. Det är därför viktigt att personer 

ur de högre hierarkiska lagren försöker att hålla en nära relation till verksamheten och att 

organisationen är flexibel när det kommer till beslutsfattande på så sätt att besluten i 

organisationen skall flyttas närmare verksamheten då kritiska eller problematiska situationer 

uppstår.
71

 

Ledning och kontroll 

Organisationen skall ha ett effektivt ledningssystem som verkar för att kontinuerligt minimera 

risker i det dagliga arbetet. Denna nyckelprocess kan delas upp i fyra undergrenar.
72

 

Migrering av beslutsfattande 

Personen med den högsta graden av expertis skall fatta de viktiga besluten, oavsett dennes 

position i företagshierarkin. Detta gäller speciellt vid kritiska situationer då normala 

organisationsformer kan frångås för att tillåta mer direkt beslutsfattande. Genom att flytta 

beslutsfattandet nedåt i organisationen ökar flexibiliteten och de anställda som befinner sig 

närmast den operativa verksamheten kan improvisera runt felen och på så sätt minimera deras 

negativa effekt och hindra systemet från att kollapsa. 

Redundans 

Det finns en kombination av tekniska, organisatoriska och mänskliga barriärer som skyddar 

systemet utifall att enstaka faktorer felar. Det skall också finnas backupsystem på plats om 

enstaka komponenter går sönder. 

                                                 
69 Weick K. & Sutcliffe K. (2001) Managing the Unexpected: Assuring High Performance 

in an Age of Complexity, JosseyBass, a John Wiley & Sons, Inc. Company, New Jersey 
70 Perrow C. (1984). Normal accidents: Living with high risk technologies. Princeton 

University Press, New Jersey 
71 Weick K. & Sutcliffe K. (2001) Managing the Unexpected: Assuring High Performance 

in an Age of Complexity, JosseyBass, a John Wiley & Sons, Inc. Company, New Jersey 
72 Roberts K. (2008) High Reliability Organizations: What Risk Managers Need to Know, 

American Society for Healthcare Risk Management October, 17-20 
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Helhetssyn 

Organisationens ledning skall bestå av seniora chefer vars uppgift är att övervaka verksamheten i 

stort. Dessa skall inte gå in och detaljstyra verksamheten utan detta skall skötas av gruppchefer 

och anställda längre ned i organisationen. 

Formella regler och ansvarsområden 

Organisationen skall ha en tydlig hierarkisk struktur med tydliga ansvarsområden för både 

personal och chefer. Denna skall dock, i enlighet med grenen migrering av beslutsfattande 

samtidigt vara flexibel och anpassningsbar efter rådande situation och får inte övergå till 

byråkrati. Ledningssystemets uppgift är att, genom sin flexibilitet, på ett effektivt sätt bidra till att 

underlätta hanteringen av risker. Det skall också anpassas efter rådande situation, vilket är 

kopplat till olika typer av tidsperspektiv. Under normala förhållanden sker de viktigaste besluten 

på central nivå hos ledningen medan de i mer kritiska situationer flyttas nedåt i hierarkin för att 

hamna närmare den operativa verksamheten. För att detta skall kunna fungera krävs effektiva 

kommunikationskanaler och välinformerade medarbetare för att alla i organisationen skall kunna 

vara införstådda med i vilket tillstånd verksamheten befinner sig i. Om en sådan 

överensstämmelse inte existerar finns risken att beslut fattas simultant på flera nivåer vilket kan 

leda till flertalet allvarliga problem. 

Operationalisering 

Teorierna är i sin existerande form inte helt applicerbara på det empiriska materialet, därför är en 

operationalisering av teoriernas centrala och viktigaste begrepp en viktig åtgärd att göra. 

Operationalisering är i grunden ett förtydligande på hur materialinsamlingen ska ske, samt hur 

empiranalysen ska utföras. Detta gör man för att enkla processen med arbetet.73 

 

Teorin kommer därför att operationaliseras och appliceras genomgående mot kontinuitetsplanering 

och risk- och sårbarhetsanalyser. 

                                                 
73 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ 

och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012. s. 55   
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 Detta för att försöka se ett samband på hur viktig samverkan är inom svensk krishantering, och på 

vilket sett samverkan skulle kunna bidra till att kontinuitetsplaneringen blir lättare att förstå.  

Genom att se hur 

svensk krishantering 

är uppbyggd får man 

en lättare förståelse 

hur 

kontinuitetsplanerin

g ska kunna 

införlivas i svensk 

krishantering och 

samverkan. Genom 

att få insyn ihur 

mycket för svensk 

krishantering, förstår man även hur viktigt det är att samverkansfrågan fortsätter utvecklas inom 

kontinuitetsplanering risk- och sårbarhetsanalyser. 

 

Genom att även titta på hur företagsstrukturen ser ut, ges en ökad förståelse till hur samverkan och 

krishanteringsarbete hör ihop, eftersom framförallt myndigheter har sina egna strukturer. Det är dock 

viktigt att de försöker jobba horisontellt inom verksamheten för att få till en bra samverkan i 

myndigheten, men även till andra myndigheter och aktörer.  

Empiri 

Risk- och sårbarhet 

Hoten mot vår säkerhet blir allt mer komplexa, samtidigt som medlen för ökad säkerhet har blivit 

mer mångdimensionella. För att kunna stärka samhällets säkerhet, så måste det som skall skyddas 

ses i ett och samma sammanhang.
74

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap säger 

följande: 

”De övergripande målen för samhällets säkerhet att värna: 

• befolkningens liv och hälsa 

• samhällets funktionalitet 

                                                 
74 MSB (2011) Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25893.pdf s11 2012-07-12 
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• förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och 

mänskliga fri- och rättigheter.” 

 

I regeringens skrivelse Samhällets krisberedskap - Stärkt samverkan för ökad säkerhet, Skr. 

2009/10:124 anges att målet med samhällets krisberedskap är att: 

• minska risken för, och konsekvenserna av, allvarliga störningar, kriser och olyckor 

• trygga hälsan och den personliga säkerheten för barn, kvinnor och män 

• hindra eller begränsa skador på egendom eller miljö. 

 

I § 3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- 

och sårbarhetsanalyser står följande om hur svenska myndigheter skall hantera risk och 

sårbarhetsanalyser: 

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser ska på ett enkelt och systematiskt sätt identifiera, 

analysera samt dokumentera om det finns hot mot myndigheternas områden, och på vilket sätt 

dessa hot kan skada verksamhetens område. Arbetet ska anpassas till myndigheternas behov.
75

  

Enligt 9 § i förordningen 2006:942 om krisberedskap och höjd beredskap, ska myndigheter 

analysera om det finns risker eller hot inom myndighetens område, som kan leda till försämring 

av verksamheten. I analysen ska myndigheten framförallt tänka på vilka situationer som kan 

uppstå oväntat och utan förvarning, eller vilka risker som kan ge ett sådant läge. De ska ta hänsyn 

till vilka situationer om kan kräva samverkan och snabba beslut ihop med andra parter. De 

viktigaste funktionerna inom myndigheten ska upprätthållas.
76

 Enligt 9 § har myndigheterna en 

skyldighet att skriva ner detta i en risk- och sårbarhetsanalys. De myndigheter som har ett särskilt 

ansvar enligt förordningen, måste även skicka in kopior på sina risk- och sårbarhetsanalyser till 

MSB och Regeringskansliet.
77

 

 

Myndigheter, länsstyrelser, kommuner och landsting sköter sitt säkerhetsarbete på olika sätt, 

eftersom de arbetar inom olika områden, och har olika beslutsfattanden. Därför är det väldigt 

vanligt att säkerhetsarbetet ser olika ut.
78

 Samtidigt kan det från en effektivitetssyn vara bra om 

                                                 
75 MSB -  Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och 

sårbarhetsanalyser https://www.msb.se/externdata/rs/f27a6eb9-61ea-4a0e-ad5d-6121b58a76c9.pdf 
76 Ibid ss 25-26 
77 Ibid 
78 MSB (2011) Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25893.pdf s11 2012-07-12 
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de ser någorlunda lika ut, eftersom det blir lättare att integrera det i hela organisationen. 

Analyserna, planerna och övrigt arbete man gör med säkerhetsarbetet bör ha en tydlig koppling 

till varandra, allt för att få en ökad effektivitet och att dubbelarbete undviks, vilket gör att 

resurserna används på bästa sätt.
79

 Lyckas detta minskas risken att viktig säkerhetsinformation 

glöms bort, samtidigt som man får en ökad säkerhet. Mindre vardagsolyckor och hanteringen av 

dessa kan exempelvis ligga till grund även för hanteringen av extraordinära händelser och mer 

allvarliga kriser. Den främsta informationskällan utgörs normalt av tillbud och störningar i den 

dagliga verksamheten. Ett exempel på att det kan se olika ut mellan kommuners olika risk- och 

sårbarhetsanalyser är att i län x finns det kärnkraftsverksamhet som måste tas i beaktning, medan 

i kommun y finns det stora risker för översvämningar.
80

  

 

Det tar tid att upprätta en fungerande process för risk- och sårbarhetsanalyserna. Utvecklingen av 

analysen är lång, och en inkörningsperiod kan behövas. Målet är att få en bra säkerhet inom 

organisationen och alla aktörer som berörs. Därför är det viktigt att ha en ledare som har 

befogenhet att samverka med övriga aktörer inom området.
81

 

Syftet med risk- och sårbarhetsanalyser 

Syftet med risk- och sårbarhetsanalyser är att ge en ökad medvetenhet och kunskap hos chefer 

och verksamhetsanvariga om vilka hot, risker och sårbarheter det finns inom området.  Men även 

att skapa ett underlag för planering, samt för att kunna informera medborgarna och de anställda. 

De offentliga aktörernas risk- och sårbarhetsanalyser bidrar även till att ge en bild av de risker 

och sårbarheter som finns i samhället.
82

 Därför finns det två olika synvinklar av risk- och 

sårbarhetsanalyser. Dels för den egna verksamheten, dels för att tillgodose samhällets bild av 

läget. Därför ger analyserna en bra grund för hur samhällets robusthet ska kunna förstärkas samt 

minimalisera riskerna för kriser eller oväntade händelser.
83

 

 

I samband med att risk- och sårbarhetsanalyser skapas, bör ett informationsutbyte skapas med 

berörda parter, så att parterna tillsammans får ett helhetsperspektiv gentemot varandra. Detta ger 

                                                 
79 MSB (2011) Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25893.pdf s11 2012-07-12 
80 MSB -  Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och 

sårbarhetsanalyser https://www.msb.se/externdata/rs/f27a6eb9-61ea-4a0e-ad5d-6121b58a76c9.pdf s 37 
81 MSB -  Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och 

sårbarhetsanalyser https://www.msb.se/externdata/rs/f27a6eb9-61ea-4a0e-ad5d-6121b58a76c9.pdf s 37 
82 Ibid ss 15-17 
83 I MSB -  Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och 

sårbarhetsanalyser https://www.msb.se/externdata/rs/f27a6eb9-61ea-4a0e-ad5d-6121b58a76c9.pdf 

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25893.pdf%20s11
https://www.msb.se/externdata/rs/f27a6eb9-61ea-4a0e-ad5d-6121b58a76c9.pdf
https://www.msb.se/externdata/rs/f27a6eb9-61ea-4a0e-ad5d-6121b58a76c9.pdf
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ett bättre resultat än om varje part gör egna analyser och sedan inte delar med sig av dessa. Ett 

exempel kan vara att länsstyrelser kollar på de olika kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser, 

för att underlätta arbetet för länsstyrelsen, samt att bägge analyserna innehåller ungefär samma 

innehåll. När de olika parterna försöker skapa liknande analyser ges även en bättre helhetsbild 

över riskerna och sårbarheterna som kan finnas.
84

 

 

Vad en risk- och sårbarhetsanalys bör innehålla 

En risk- och sårbarhetsanalys ska innehålla flera moment, och det finns flera olika metoder att 

använda sig utav. Det spelar ingen större roll vilken metod man använder, så länge vissa 

grundläggande moment finns presenterade i analysen. Framförallt ska det finnas hur olika 

oönskade händelser identifieras, hur troligt det är att det oväntade sker, vilka de akuta negativa 

konsekvenserna blir, och hur sårbar verksamheten är. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser 

ska vara anpassade till organisationens behov och till sin bakgrund. 
85

 

 

Riskanalys 

Kommuner ska som sagt göra risk- och sårbarhetsanalyser, vad detta ska innehålla beror lite på 

vad för sorts resurser som finns inom kommunen, men de bör innehålla något av följande:  

 Var allvarliga händelser kan inträffa 

 Vilken typ av skadehändelse 

 Vad som kan drabbas 

 På vilket sätt och i vilken omfattning  

 Vilka faktorer som kan öka risken. 

 

Den första frågan besvaras delvis i riskidentifieringen men i analysfasen ska riskerna beskrivas 

tydligare. Sannolikheten att en riskhändelse inträffar bedöms med flera metoder. De som lämpar 

sig bäst för risk- och sårbarhetsanalyser är de som görs med kvantitativa beskrivningar istället för 

kvalitativa beskrivningar där scenarier från två olika analyser inte går att jämföra. De kvantitativa 

beskrivningarna kan antingen göras med hjälp av en rankingskala, intervaller eller med hjälp av 

                                                 
84 MSB -  Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och 

sårbarhetsanalyser https://www.msb.se/externdata/rs/f27a6eb9-61ea-4a0e-ad5d-6121b58a76c9.pdf 
85  MSB -  Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och 

sårbarhetsanalyser https://www.msb.se/externdata/rs/f27a6eb9-61ea-4a0e-ad5d-6121b58a76c9.pdf 

https://www.msb.se/externdata/rs/f27a6eb9-61ea-4a0e-ad5d-6121b58a76c9.pdf
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sannolikheter eller frekvenser. Med rankingskala och intervaller delas skalan in i ett antal klasser 

som har en kvantitativ innebörd. För att ange hur ofta scenarierna förväntas uppkomma, delas 

skalan vanligtvis in i fem grupper: 1 gång per år, 1 gång på 10 år, 1 gång på 50 år, 1 gång på 100 

år eller 1 gång på 1000 år
86

 Med sannolikheter eller frekvenser är det vanligast att titta på hur 

många gånger en händelse förväntas ske per år och eftersom riskhändelser sker sällan blir de 

skattade frekvenserna ofta små. Används frekvenser eller sannolikheter är det lätt för andra 

aktörer att jämföra värdena med andra analyser. Det är viktigt att komma ihåg att även om 

analysen innehåller kvantifierade sannolikheter eller frekvenser är dessa fortfarande bara 

bedömningar och det går aldrig att fastställa vad som kommer att ske i framtiden. Hur 

bedömningarna kommit fram ska därför framgå i analysen så att osäkerheter kommer fram.
87

 

 

När det handlar om infrastruktur och framför allt elförsörjningen är det viktigt att ta i beaktning 

om det är avbrott i låg- eller högspänningsledning eller skador på luftledningar. Därför är det 

viktigt när infrastruktur behandlas att samverkan är A och O då många verksamheter skulle bli 

drabbade.
88

  Särskilt viktig infrastruktur är el men även fjärrvärme, som idag på flera ställen är 

den enda uppvärmningskällan. Detta kan ge stora problem vid ett långvarigt avbrott i fjärrvärmen 

då fastigheterna varken får värme eller varmvatten. Vilket kan tänkas om exempelvis ett sjukhus 

skulle bli utsatt för ett långvarigt fjärrvärmeavbrott.
89

 

Samhällsviktig verksamhet ur ett krisberedskapsperspektiv 

Då ingen vet när, vart eller hur en oväntad händelse uppstår, är det viktigt att samhällsfunktioner 

har beredskap kunna hantera dessa. Därför finns det vissa verksamheter som är extra viktiga för 

svensk krishantering. Det är viktigt för samhället att kunna motstå och hantera allvarliga 

händelser eller kriser.
90

 Dessa samhällsviktiga verksamheter måste ha en stark robusthet och en 

kontinuitet som gör att de fungerar, om så på en miniminivå. Dessa nivåer tas fram av regeringen, 

och fastställs via lagar, planer och olika standarder. Vilka samhällsviktiga verksamheter som 

berörs beror på vilken händelse det är som hänt. Exempelvis vid en svår pandemi så är hälso- och 

sjukvården särskilt viktig medan den vid en attack mot IT-sektorn inte klassas som särskilt 

                                                 
86 MSB- Handbok för riskanalys https://www.msb.se/ribdata/filer/pdf/18458.pdf 2012-10-14 
87 MSB (2011) Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25893.pdf s11 2012-10-12 
88 Wirén, E (1998): Planering för säkerhets skull. Studentlitteratur. Ss 106-107 
89 Ibid ss 107-109 
90 Ibid ss 18-19 
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viktig.
91

 Denna hantering gör att samhället kan upprätthålla och planera en god 

krishanteringberedskap.
92

 Privat-offentlig samverkan (POS) är en viktig del för den svenska 

krisberedskapen eftersom många samhällsviktiga verksamheter drivs och ägs av privata företag. 

Varken kommun eller privata företag klarar av att hantera en kris själv, utan de behöver stötta 

varandra. För att kunna ge stöttning så behövs samverkan både före, under och efter en 

extraordinär händelse. Regeringen säger därför i propositioner om krisberedskap så bör POS 

”Vara en i krishanteringssystemet integrerad process på såväl central som regional och lokal 

nivå”. Och den bör ”vara baserad på frivilliga avtal mellan likvärdiga parter och bedrivas med 

kvalitetssäkrade metoder”.
93

 Det är kommunen som ska ta initiativ för samarbete, då de ska leva 

upp till sitt geografiska områdes- och samordningsansvar genom närhetsprincipen. Kommunen 

bör även se till att samhällsviktiga verksamheter deltar i POS. Det är även viktigt att 

verksamheter inom kommungränserna deltar i samverkan även om de inte har direkt koppling 

mot samhällsskydd och beredskap, då de kan ha synpunkter och infallsvinklar som annars glöms 

bort.
94

 Internationella standardiseringsorganisationen ISO håller på att ta fram en standard för 

privat-offentlig samverkan - ISO 22397 Public/Privat Partnership. Arbetet görs inom ramen för 

den kommande standarden för kontinuitetshantering (ISO Societal Security).
95

 

Vad är kontinuitetshantering? 

Att något osannolikt kommer inträffa är ganska troligt. Därför kan kontinuitetshantering vara en 

väsentlig del av riskhanteringen. För en verksamhet är det viktigt att organisationen är säkerställd 

för oväntade händelser, och att den klarar av dessa.
96

 Kontinuitetshantering handlar om att 

långsiktigt kunna upprätthålla verksamheten, vad som än inträffar. Därför är 

kontinuitetsplanering en komplex uppgift, då hela verksamheten ska implementeras. Det är därför 

viktigt att se helheten på problem, och inte hitta de enkla och enskilda lösningarna.
97

 Genom att 

utföra en verksamhetskonsekvensanalys som identifierar de kritiska processerna och sedan en 

riskvärdering av kritiska resurser som personal, system och lokaler får man fram en grund för 

                                                 
91 Ibid 
92 MSB -  Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och 

sårbarhetsanalyser https://www.msb.se/externdata/rs/f27a6eb9-61ea-4a0e-ad5d-6121b58a76c9.pdf 
93Energimyndigheten - Handbok för kontinuitetsplanering i privat-offentlig samverkan (2009) 

http://www.energimyndigheten.se/Global/Offentlig%20sektor/Trygg%20energif%C3%B6rs%C3%B6rjning/Handbok_UPOS_SR

.pdf s 7 
94 Ibid 
95 Ibid 
96 4C Strategies - Kontinuitetshantering http://www2.4cstrategies.com/SiteAssets/BCM_Sv.pdf  2012-06-20 
974C Strategies - Kontinuitetshantering http://www2.4cstrategies.com/SiteAssets/BCM_Sv.pdf  2012-06-20 

https://www.msb.se/externdata/rs/f27a6eb9-61ea-4a0e-ad5d-6121b58a76c9.pdf
http://www.energimyndigheten.se/Global/Offentlig%20sektor/Trygg%20energif%C3%B6rs%C3%B6rjning/Handbok_UPOS_SR.pdf
http://www.energimyndigheten.se/Global/Offentlig%20sektor/Trygg%20energif%C3%B6rs%C3%B6rjning/Handbok_UPOS_SR.pdf
http://www2.4cstrategies.com/SiteAssets/BCM_Sv.pdf
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kontinuitetsplanering. Arbetet med kontinuitetshantering ska ske fortlöpande med utbildningar 

och övningar för personalen, så de känner till hur de ska tillämpa kontinuitetsplanerna när något 

oväntat inträffar. Med fungerande kontinuitetshantering stärks verksamheten för att motstå kriser 

eller katastrofer och samhället får en ökad robusthet.
98

 

Kontinuitetsplanering 

Kontinuitetsplanering är en del av riskreducering som innebär att organisationen är förberedd och 

kan förutse, reagera på och återhämta sig från händelser som hotar säkerheten av information och 

organisationens informationstillgångar samt därefter kunna återställa organisationen till ett 

normalläge.
99

 Kontinuitetsplanering är ett område som blir mer och mer aktuellt inom 

krishanteringsområdet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) håller på att arbeta 

fram en standardisering av kontinuitetsplanering i Europa, genom TC223 (Societal Security) med 

mer än 50 länders deltagande.
100

 Den går ut på att skapa en ledningsstandard i ett brett 

samhällsperspektiv med en fokusering på kontinuitetsplanering.
101

 För det nationella arbetet 

samarbetar man med Sveriges standardiseringsorgan (SIS). Inom det nationella organet ingår det 

både offentliga och privata aktörer, som ska skapa och forma den svenska standardens design.
102

  

 

Kontinuitetsplanering är en grundläggande del av säkerhetsarbetet inom organisationer för att 

säkra deras verksamhet vid kriser. Trots detta visade undersökningar år 2008 att flera kommuner 

hade stora brister i arbetet med att motverka och dokumentera avbrott i deras verksamhet, samt 

hur de ska skydda verksamheten vid kriser eller katastrofer. Detta visar att det finns behov att 

införa åtgärder att kommunerna blir bättre på kontinuitetsplanering.
103

 

 

Arbetet med kontinuitetsplanering utgör en delmängd i utvecklingen av samhällets 

krisberedskapsarbete och området är under uppbyggnad hos MSB. Myndigheten kommer att ha 

fortsatt ansvar för att leda arbetet i ISO/TC 223 Societal Security och delta aktivt bland annat 

arbetsgruppen för Preparedness and Continuity management systems. Erfarenheterna därifrån ska 

                                                 
98 Ibid 
99 Whitman. M & H.Mattord, Manangement of informationsecurity, Second Edition, 2008 s 132 
100 MSB- Kontinuitetsplanering (2009) https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Samhallsviktig-

verksamhet1/Kontinuitetsplanering/ 2012-08-02 
101MSB- Kontinuitetsplanering (2009) https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Samhallsviktig-

verksamhet1/Kontinuitetsplanering/ 2012-08-02 
102 ibid 
103 Svenska dagbladet (2012) – Samhällets informationssäkerhet  

http://www.svd.se/multimedia/archive/00613/Samh_llets_informat_613051a.pdf 2012-07-31 
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sedan omsättas på det nationella planet, där arbetet med kontinuitetsplanering har för avsikt att 

stödja arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet. Kontinuitetsplanering och 

kontinuitetshantering är en metod som ska hjälpa till att säkerhetsställa verksamhetskritiska 

processer i organisationer i kriser.
104

 Kontinuitetshantering ska utgå från verksamheten, inte som 

risk- och sårbarhetsanalyser som förutsätter hot utifrån.
105

 

 

Kontinuitetshantering är en process som ska fortlöpa och skall ha åtgärder i förebyggande syfte, 

under en störning och efter en störning.
106

 Att genomföra en fullständig beroendeanalys för en 

kommuns eller ett landstings verksamheter är ett tidskrävande och komplicerat arbete. Genom 

kontinuitetshantering, som fokuserar på att upprätthålla verksamhetens egna kritiska processer, 

kan detta arbete förenklas. MSB:s arbete med att ta fram resultatmål för samhällets 

krisberedskap, en strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet och grundläggande 

säkerhetsnivåer överensstämmer med kontinuitetshanteringens fokus på de verksamhetskritiska 

processer som måste fungera för att verksamheten ska kunna upprätthållas.
107

 

 

Arbetet med kontinuitetshantering kan leda till en större förståelse för hur den egna 

organisationen fungerar, och man får en bättre bild av vilket leverantörsberoende man har mot 

andra verksamheter.
108

 Ett ökat skydd för organisationen skapas, då riskanalyser skapas och 

ändamålsenliga kontinuitetsplaner införs i verksamheten.
109

 För varje enskild verksamhet skapas 

detaljerade planer som visar vilka åtgärder, metoder och resurser som behövs för att säkerställa 

de viktigaste processerna/funktionerna före, under och efter en händelse.  

Vems ansvar 

Det är den högsta ledningens ansvar att engagera personalen för kontinuitetsarbete, framförallt 

för att kunna skapa en klarhet i vem som ska göra vad i arbetsgången. Det är viktigt att man får 

rätt person på rätt plats för att få en så bra kontinuitetsplanering som möjligt. Den person som har 

                                                 
104 MSB Arbetsmaterial – 4.Kontinuitetshantering 
105 Ibid 
106 Ibid 
107 Ibid 
108 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2010) 

https://www.msb.se/Upload/Utbildning_och_ovning/Konferenser_seminarier/Dokumentation/Kontinuitetsstyrning_2010/Introduk
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109 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2010) 
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rätt kompetens för arbetet ska även vara med i risk- och sårbarhetsanalysarbetet, då den oftast har 

bred bild över organisationen.  Det är även viktigt att personer som blir ansvariga över 

kontinuitetsplaneringen får befogenheter att driva arbetet och att de får kontakttillgångar till 

nyckelpersoner inom området. Arbetet bör utföras i arbets- eller projektgrupp med en person som 

kontinuitetsansvarig. Den personen ser till att kontinuitetshanteringen utförs planenligt och 

rapporterar resultatet till ledningen.
110

 

Kontinuitetshantering  

För en verksamhet som drabbas av avbrott och störningar kan det blir stora konsekvenser. Därför 

är det viktigt att vara förberedd om en kris sker.  För att vara väl förberedd är 

kontinuitetshantering en bra plan, vilken handlar om att på ett strategiskt sätt skapa en förmåga 

som fortsätter hålla verksamheten igång, och klara av att hantera alla perspektiv inom 

krishantering.
111

 Ett sätt att hantera kontinuitetshantering är att göra en konsekvensanalys, där 

nyckelprocesserna inom verksamheten analyseras, och hur ett avbrott skulle drabba 

verksamheten. Därefter görs en riskvärdering för kärnverksamheten. 

För att få fram kontinuitetsplanerna, görs en planering, policy och en strategi upprättas för 

verksamhetsplanerna.
112

  En plan för hur organisationens/verksamhetens ledning bör agera om en 

kris inträffar bör också tas fram och fastställas. I en sådan krishanteringsplan bör man inkludera 

all information som anses viktig för ledningsorganisationens hantering av krisen. Den kan 

exempelvis innehålla information om organisationens krisledning, krishanteringsorganisation och 

roller och ansvar.  

Samhällskonsekvensanalys 

I en samhällskonsekvensanalys arbetar man sig igenom verksamhetens områden för att identifiera 

och bestämma de viktigaste processerna, samt vilka som är mest kritiska.  Konsekvenserna för 

invånare i exempelvis en kommun klarläggs, vilket är en form av samhällskonsekvensanalys. I 

analysen kan man kontrollera om hur ett avbrott i en verksamhet skulle drabba invånarna, hur 

kritiskt det skulle kunna bli om verksamheten blir nedstängd.
113

 Utöver detta får man fram de 

mest kritiska processerna och man kan således bestämma vilka resurser som behövs, för att så 
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snabbt som möjligt få igång verksamheten till en acceptabel nivå. Energimyndigheten utförde en 

samhällskonsekvensanalys för elavbrott inom 14 verksamheter i samband med POS handboken. 

Dessa avbrott kan man även tänka sig utspelas under stormen Gudrun 2005 där reservkraften var 

bristfällig. Nedan visas några olika sårbarheter man kan tro sig se som skedde även under 

stormen.  

• Bränsle-/drivmedelsstationer stänger eftersom de inte kan pumpa upp drivmedel från 

cisternerna (handpumpning är inte möjlig) och inte kan ta betalt. 

• Sjukhus kan inte genomföra flera livsviktiga aktiviteter som operationer, anestesi och 

förlossning. 

• Sjukhus och äldreboende kan inte hantera kost/livsmedel.  

I samhällskonsekvensanalysen bör ambitionsnivån för fortsättningen av kontinuitetsarbetet 

framställas: 

 Acceptabla avbrottstider – Hur länge kan verksamheten och olika processer/funktioner 

vara utslagna? 

 Uthållighet– Hur länge ska verksamheten kunna bedrivas med reservlösningar? 

Det är viktigt att klargöra vem som har ansvaret för dessa processer eller för analyseringen av det 

fortsatta arbetet. Målet med analyseringen är att få fram ett underlag till riskbedömningen som 

ska utföras. Detta kan leda fram till kritiska områdena som ska prioreteras, som exempelvis 

elleveranser, reservkraft, transporter eller drivmedel.
114

 

 

Figur 1 visar hur en konsekvensanalys kan vara konstruerad.
115

 

 

 

                                                 
114 MSB Arbetsmaterial – 4.Kontinuitetshantering 
115

MSB Arbetsmaterial – 4.Kontinuitetshantering 



Mattias Lindbäck C-uppsats 

 

27 

 

Detta innebär att betydelsen av ett avbrott i kritiska aktiviteter och resurser klarläggs och att 

maximalt tolerabla avbrottstider definieras, dvs. hur snabbt måste man på något sätt kunna 

återhämta sig - få igång den kritiska aktiviteten eller få tillgång till den kritiska resursen. 

 

 

  

Figur 2 Illustration av riskhanteringen och kontinuitetsplaneringens olika delar samt sambandet mellan risk-, kris- och 

kontinuitetshantering. Arbetssättet kan ses som ett verktyg att använda inom ramen för krishanteringen.116 

Att kontinuitetsplanera  

Arbetet med kontinuitetshantering innebär att fundera och analysera på vilket sätt olika aktiviteter 

är beroende av varandra, att bryta ner verksamheten i mindre delar och beskriva hur de är 

beroende av varandra. På sådant sätt kan organisationen identifiera sina svagheter.
117

 

Kartläggningen av dessa brister görs inom den egna organisationen, vars verksamhet består av ett 

antal olika aktiviteter. Det är också av stor vikt att kartlägga hur företaget är beroende av andra 

aktörer, exempelvis underleverantörer. På liknande sätt är det relevant att fundera på hur den 

egna verksamheten orsakar beroende hos andra instanser i samhället.
118

 Arbetet med 

kontinuitetsplanering kan illustreras med ett klassiskt talesätt:” kedjan är aldrig starkare än sin 

svagaste länk” Med detta menas att varje process i kontinuitetsplaneringen måste fungera för att 

få fram ett slutresultat. Därför är det väldigt viktigt att personalen känner sig delaktig i arbetet 

med kontinuitetsplaneringen, samt att man inför kontinuitetsplaneringen etappvis, då risken är 
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stor att personalen känner att mängden arbete blir för stor.
119

  En annan viktig aspekt att tänka på 

vid arbetet med kontinuitetshantering är att de planer som utformas ska vara tillräckligt flexibla 

för att kunna användas vid alla typer av incidenter och kriser.
120

   

Stormen Gudrun 

I januari 2005 sattes svensk krishantering på prov, då en katastrof utbröt i framför allt 

Östergötland. Detta berodde på stormen Gudrun som blåste in över Sverige. Framför allt var det 

små samhällen som kom att bli hårdast drabbade av katastrofen. Det var särskilt 

infrastruktursektorn som kom att drabbas, det vill säga, elförsörjning och 

telefonkommunikationer. Man uppskattar att omkring 730 000 elabonnenter blev strömlösa under 

olika långa perioder. Ca 30 000 km elledning kom att skadas, och nio procent av denna blev så 

skadad att det tvingades till nyinstallationer.
121

 Efter 20 dagar var fortfarande över 14 000 

människor strömlösa på grund av katastrofen. Som längst var fåtal människor utan elektricitet i 

45 dagar.
122

 Det beräknas att det svenska samhället fick en merkostnad på omkring 4-5 miljarder 

svenska kronor, och då är inte förstörelsen av skogen inräknad.
123

  

Stormen Gudrun gjorde som sagt stor skada på elförsörjningen, framför allt var det dåvarande 

Sydkraft (idag E.ON) som drabbades värst av stormen, men även Vattenfall fick stora problem. I 

och med att de värst drabbade bodde på landsbygden hade många alternativa uppvärmningskällor 

i husen, såsom kaminer och kakelugnar. I de fall där det drabbade boenden med fjärrvärme, blev 

de sittandes i kalla fastigheter, då även fjärrvärmen är beroende av elektricitet.
124

 Trots att det 

katastrofdrabbade området hade isolerade kraftledningar hjälpte det inte mot stormen, inte heller 

att det fann ledningsgator. En bidragande orsak till att ledningsgatorna inte fungerade var att det 

inte fanns någon tjäle i backen som höll fast rötterna på träden, vilket ledde till att träden kunde 

blåsa iväg med fullkraft.
125
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Telekommunikationsmaster blåstes av, eller tappade sin kontakt på grund av ovädret, vilket ledde 

till att telefonnätet, både det fasta och det mobila slogs ut, och kontakten med omvärlden 

försvann för de drabbade.  Ett stort problem med att telekommunikationen slutar fungera är att 

trygghetslarm slutar att fungera vilket stället stora krav på kommunen att åka ut till alla personer 

med trygghetslarm för att säkerhetsställa deras situation. Ett annat problem var att befolkningen 

inte fick någon information om läget, och personal fick delegeras ut för att åka runt och informera 

de drabbade om situationen, vilket många upplevde som ett stort problem.
126

 

 

För att återgå till elnätsbolagens problem, det var lokalnäten som blev mest drabbade, alltså de 

mindre eller svagare kraftledningarna som blev utslagna. Det stora regionalnätet klarade sig bra, 

trots att det är uteslutande luftledningar. Detta beror på att regionalledningarna har bredare 

ledningsgator, och de blev därför inte påverkade på samma sätt som det mindre lokalnätet. Att 

E.ON drabbades hårdast kan förklaras genom att de har flest abonnenter i området och längst 

ledningslängd per abonnent. Detta är en orsak till att det tog lång tid att laga all trasig ledning.   

 

Inom elbranschen har man en gemensam störningsberedskap, vilken både E.ON och Vattenfall 

mobiliserade redan den 8:e januari, samma morgon de fått varning från SMHI att en storm skulle 

drabba Sverige. Tack vare den snabba insatsen kunde de även få samverkanshjälp av Svenska 

kraftnät till den 9:e januari med att få ner personal från norra Sverige, och med materiella ting. 

Under stormen märkte kommunerna hur viktigt det skulle vara med reservkraft, i Sverige finns 

ingen förteckning på vilka eller hur många reservkraftverk som finns. Men efter stormen tog 

framförallt E.ON, Försvarsmakten och Svenska kraftnät initiativ till att dela ut reservkraftverk till 

de drabbade kommunerna, vilket ledde till att omkring 2000 reservkraftsverk fördelades. Ett 

problem med reservkraftverken är att de inte är konstruerade för att fungera dygnet runt, eller att 

de hade fel fas. Framförallt behövdes fler reservkraftverk med trefas för att tillgodose 

förbrukningen.
127

 En annan orsak till att det tog lång tid för att få igång all elförsörjning inom det 

drabbade området var att reservdelar till elkomponenter tog slut, lagren tömdes och man fick 

börja beställa reservdelar över hela Europa, vilket tog lång tid.
128
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Det var inte bara elbranschen som drabbade svårt av stormen Gudrun, utan flera verksamheter 

fick stor påfrestning, bensinstationer, sjukhus, äldreboende och övrig infrastruktur drabbades. 

Vägnätet kom att bli hårt nedsatt och flertalet gånger kom vägar att bli helt avskurna på grund av 

att träd hade fallit över. Det var dåvarande vägverket som hade ansvar för att se till att de 

allmänna vägarna var körbara, men de hade varken resurser eller lokal beredskap för att hantera 

denna typ av händelse.
129

 Skolor, vattenreningsverk men även viktiga verksamheter som media 

fick stora problem av strömavbrottet. I vissa kommuner stängdes skolor ner en tid då inte värme 

eller elektricitet fanns. Det var viktigt för de flesta drabbade kommunerna att försöka ge ström till 

vattenreningsverken, men det fungerade inte överallt. I Ljungby kommun kom 30 000 m
3 

vatten 

att läcka ut i vattendrag under januari och februari till följd av strömavbrottet.
130

 Att media hade 

svårt att kommunicera ut information till de drabbade människorna beror delvis på att människor 

inte hade tillgång till elektricitet och inte hade batteridrivna radioapparater hemma, men även att 

master var utan ström i flera dagar, antingen genom att reservkraften inte räckte till, eller för att 

reservkraftverken blev stulna.  

Ett annat problem med massmedia är att de ofta sänder ut på lokalfrekvens och därför fick inte de 

drabbade människorna samma information, eller att vissa fick information men andra inte.
131

 

Därför är ofta lokal information den bästa, då centraliserade kommunikationsformer kan få svårt 

att nå ut, och ibland även ge större skadeeffekter än nytta. Dagarna efter hade även myndigheter 

och aktörer svårt att få en bild över vad som har hänt och hur läget egentligen såg ut men även få 

kontinuerlig information om händelsen.
132

 Människor som drabbades kunde ändå känna en 

förmildrad omständighet mot stormen, eftersom den kom endast två veckor efter 

tsunamikatastrofen i Asien, och de  kände att det fanns människor som hade det värre.
133

 

Analys 

Analys mellan risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplanering 

Hur skulle kontinuitetsplanering förbättra svensk krisberedskap?  

Om man ser på hur risk- och sårbarhetsanalyserna är uppbyggda, genom att vara mer 

grundgående och ha ett bredare perspektiv än kontinuitetsplanering, Problemet med dagens 
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krishantering är att den är just så bred, vilken innebär att det är svårt att veta vad som ska göras 

när något sker, och vem som ska göra det, är det organisation A, eller är det organisation B som 

ska hantera det. Organisationer har olika risk- och sårbarhetsanalyser skulle kunna leda till 

problem både inom organisationen och i samverkan, när man tänker och ser problem på olika vis. 

Med hjälp av kontinuitetsplanering skulle detta kunna undvikas eftersom det innebär att man 

kollar på hur organisationen ska kunna undvika kriser både internt och externt, vilket skapar en 

större riskmedvetenhet och organisationerna skulle tänka mer i säkerhetsbanor, som synes i HRO 

så är det viktigt att få in ett säkerhetstänk i organisationer för att kunna undvika eller förmildra 

omständigheterna av en katastrof. Det skulle kunna tolkas som att kontinuitetsplanering/hantering 

har en form av inbyggt HRO-tänk, då bägge vill att det ska testas och övas, så att det blir 

inpräntat hur man ska hantera en situation i skarpt läge. En klar fördel med kontinuitetsplanering 

och HRO i krishantering är att bägge förespråkar att beslut ska fattas nedåt i organisationen vid 

kriser, då det är ”arbetarna” som vet vad som ska göras. Idag kan man se att det är tvärtom då 

man tillsätter ledningsgrupper på högsta nivå som sedan talar om vad som ska göras. Genom att 

låta ”arbetarna” ta egna initiativ och beslut skulle insatstiden förkortas vilket skulle leda till 

snabbare åtgärder och det skulle kunna leda till mindre skador på samhället.  

 

Skillnaden mellan risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplanering är stor. RSA är idag 

något som alla myndigheter ska göra, men även stora organisationer framställer idag någon form 

av riskanalyser. Största skillnaden mellan dessa två är framförallt att RSA skrivs en gång per år, 

och sedan ligger den där mer eller mindre tills något inträffar. Syftet med dessa är att det ska 

finnas underlag som visar hur organisationen ska kunna hantera kriser, men även hur de ska 

kunna motverka de i ett tidigare stadie. Skillnaden mot kontinuitetsplanering i detta fall är att 

med kontinuitetsplanering ska det regelbundet utföras tester av organisationen men även övningar 

för personal, där man kollar på vilka processer som är mest sårbara och hur man ska kunna 

undvika dem i ett skarpt läge. Kontinuitetsplanering är även något som sker löpande och ska 

uppdateras ofta, samtidigt som hela personalen ska vara insatt och kunna hjälpa till, så att de 

viktigaste processerna inom organisationen inte rasar ihop vid en extra ordinärhändelse. En annan 

skillnad är även att kontinuitetsplanering har ett mer säkerhetstänk än vad risk- och 

sårbarhetsanalyser har, då de är mer djupgående och tanken är att man verkligen ska kunna se 

vilka problem som kan tänkas bli större. Med med risk- och sårbarhetsanalyser är det vanligare 
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att man gör långsiktiga planer och försöker gissa sig till om vad som kan ske om ett, fem eller tio 

år, för att sedan skapa sig en robusthet.   

Risk- och sårbarhetsanalyser har idag även en utpräglad skyldighet att de ska vara öppna och 

viktiga för allmänheten eftersom de ska ge en ökad trygghet, men även minska skador på 

egendom och miljö. Än finns det inget sådant uttalande om kontinuitetsplanering, antagligast då 

detta är nytt och ISO-standarden är ännu inte färdig från MSB. Det skulle inte förvåna om de i 

sinom tid kommer att få både risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplanering ska innehålla 

riskanalyser, och med riskanalyserna känns det ganska naturligt att man vill sträva efter att 

minska skador på infrastruktur och egendom, men även sätta människan i främsta ledet. 

Kontinuitetsplaneringen måste basera sig på en riskanalys och en tydlig prioritering från 

ledningen, vilka delar av verksamheten som är mest centrala att upprätthålla. Utifrån denna 

prioritering kan sedan krav ställas på resurser som förvaltas både internt och externt. Detta 

medför att en riskanalys är en nödvändig förutsättning för kravställande mot andra resurser. Här 

syns en stor skillnad mot risk- och sårbarhetsanalyser som inte ställer samma krav på att lyfta 

fram de centrala delarna som är viktigt att upprätthålla. De är mera grundgående för att visa vad 

som kan ske, var allvarliga händelser kan inträffa och vad som drabbas.  

 

En stor skillnad mellan dessa former är att risk- och sårbarhetsanalyser är formade för ett större 

perspektiv och har samhället i stort i sina planer, medan kontinuitetsplanering än så länge är mer 

inriktade på organisationens krisberedskap. Detta skulle kunna leda till att människorna glöms 

bort, men även att de skulle bli mer påverkade på ett positivt sätt, då flera organisationer skulle ta 

dem i beaktning. Exempelvis så skulle elbranschen behöva säga hur de ska förkorta avbrottstider 

så att inte allmänheten blir drabbadunder för lång tid, och vilka resurser de hur för att få igång 

elförsörjningen igen. Även sjukvård och socialstyrelsen skulle behöva försäkra sig om hur de på 

ett snabbt sätt ska hantera stora skademassor eller en stor epidemi och framvisa på vilket vis de 

ska hantera de drabbade, något som inte görs på samma sätt i dagens risk- och sårbarhetsanalyser. 

Detta skulle kunna leda till ökade vinster såväl ekonomiskt och socialt då kostnaden för 

ersättningsskador skulle minska. Samhället skulle få ökat förtroende för svensk krishantering, när 

det märks att långa avbrottstider minskas och hanteringen skulle generellt gå snabbare, från 

händelsens start till återgång till normalt tillstånd igen.  
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Ett problem som kan tyckas med kontinuitetsplanering är att det skulle bli en lång 

implementeringsperiod, då flertalet av svenska organisationer inte använder sig utav detta idag. 

De organisationer som har stor vetskap i området är främst i den finansiella sektorn där det har 

funnit under ganska lång tid, för att kunna hantera större störningar av IT-system. Antagligast 

kommer inte kontinuitetsplanering inom svensk krisberedskap se likadan ut, utan det kommer bli 

en vidare utveckling skulle jag kunna tro, men det är svårt att veta då standardiseringen inte är 

klar. Att implementera ett nytt system i svensk krisberedskap skulle kunna innebära 

motsättningar och det tar lång tid, då organisationer är uppbyggda på olika vis och alla har en 

egen organisationskultur. Risk- och sårbarhetsanalyserna är tidskrävande och många gånger ser 

olika ut även om verksamheten inom myndighetsutövandet kan vara snarlikt.  

Om framförallt myndigheter som har risk- och sårbarhetsanalyser men även stora företag som har 

någon form av krisberedskapsplan skulle ha en mer High Reliability Organizations touch, skulle 

antagligast kontinuitetsplanering kännas lättare att implementera i organisationen. Då de skulle 

lättare se olika riskfaktorer och vilja motarbeta dessa innan det uppstår allvarliga situationer. 

Kontinuitetsplanering är utformad för att för att se interna risker och hot mot den egna 

verksamheten, något som risk- och sårbarhetsanalysen inte lyfter fram. 

 

Vissa vill kanske implementera i ett uppifrån perspektiv där ledningen ska bestämma hur det ska 

fungera, medan andra organisationer vill genomföra det i ett nerifrån perspektiv. Detta skulle 

kunna leda till att implementeringen tar lång tid och att samverkan mellan organisationerna inte 

skulle fungera, då en stor organisation, låt säga länsstyrelsen X har ett uppifrån perspektiv medan 

organisation Y har ett nerifrån perspektiv. När kriser ska behandlas inom ramen av 

närhetsprincipen så blir innebörden att organisation Y är den aktör som ska vara ledande på plats. 

Detta skulle kunna innebära problem om X inte tycker att Y hanterar det på rätt sätt eftersom Y 

har spridit ut kunskapen till olika anställda, och kanske inte har samma operativa krisenhet som 

vid tidigare krishanteringssystem. Detta samtidigt som organisation Y inte att Länsstyrelse X ska 

komma med invändningar hur de har hanterat implementeringen av kontinuitetshanteringen. I 

värsta fall skulle det leda till att samverkan mellan de olika aktörerna blir kraftigt försämrad 

eftersom organisation Y skulle bry sig mer om krishanteringen av den egna organisationen än av 

samhället i stort.  
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Analys av stormen Gudrun 

Inom svensk krishantering finns det flera punkter att tänka på, då vi har en lagstiftning om 

närhets- likhets- och ansvarsprincipen, vilket innebär att där krisen sker ska den även hanteras 

och den ska hanteras av den samhällsfunktion som ansvarar för området i normala förhållanden. 

Detta framför allt i vinterstormarna som drabbade Sverige i mitten av 2000-talet. Den mest 

uppmärksammade blev Stormen Gudrun som påverkade stora delar av södra Sverige. Om man 

ska kolla på stormen via risk- och sårbarhetsanalyser mot kontinuitetsplanering, så finns det stora 

skillnader i hur det hade hanterats. Som tidigare nämnts i första delen av analysen så har risk- och 

sårbarhetsanalyser ett mer övergripande synsätt och det är framförallt bara myndigheter som 

inrättar dessa. Övriga organisationer har någon form av krishanteringsplan men ofta är de inte så 

djupa, och därför blir det stora problem när en extraordinär händelse drabbar Sverige. Problemet i 

Gudrun var att organisationer inte var förberedda på att en kraftig storm skulle påverka Sverige, 

och därför fanns inte resurserna tillgängliga. Dessvärre inträffade stormen bara någon vecka efter 

Tsunamin i Sydostasien, vilket kan ha påverkat utfallet denna gång, då stora delar av svensk 

krishantering var upptagen eller hade tankar åt annat håll. Innan katastrofen skedde i södra 

Sverige kom varningar om att ett kraftigt oväder var på ingång, men ingen visste hur kraftigt det 

skulle bli. Elbolagen kom snabbt att inrätta en gemensam beredskap för att snabbt kunna börja 

arbeta, precis som de tidigare kommit överrens om. Dåvarande vägverket som myndighet fick 

stora problem under krisen, då deras personalstyrka inte räckte till, man hade inte resurser för att 

städa upp efter stormfallna träd över vägarna etc., trots att de ska ha skrivit en risk- och 

sårbarhetsanalys för att vara förberedda på de oförutsägbara.  Kommuner fick problem med att 

sköta omsorg, vatten och avlopp. Landstingen fick problem med sjukvården då reservkraften inte 

räckte till, och massmedia fick stora kommunikationssvårigheter då masternas reservkraft inte 

räckte. Detta kan påvisa att risk- och sårbarhetsanalyserna är för dåligt utformade när flertalet 

myndigheter hade stora och långvariga problem både i det akuta skedet men även i efterspelen av 

katastrofen.  

Under katastrofens mest akuta skede fanns stora samverkansproblem mellan de olika aktörerna, 

dels för att utvecklingen av mobiltelefoni inte alls är lika bra som idag, men även för man inte 

visste vem man skulle höra av sig till. Detta visar att risk- och sårbarhetsanalyser är alldeles för 

grundgående och det inte finns någon inbyggd säkerhetskultur i dessa. Det kan man även se 

genom att myndigheter inte behöver skicka ut sina RSA till andra myndigheter utan det är bara de 
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som har en viss betydelse för Sverige i stort som ska skicka in sina till MSB. Antagligast kan det 

medföra att samverkan mellan de olika aktörerna blir svår, då man inte vet hur de tänker och vill 

hantera händelsen. Är det dessutom en myndighet mot till exempel ett elbolag kan man även 

tänka sig att uppifrån perspektiv vs nerifrån perspektiv spelar in, då de större organisationerna vill 

ha ”makten” och det är deras idéer som ska implementeras som lösning.  

 

Om det hade funnits en standardiserad kontinuitetsplanering under stormen kan det tänkas att 

krishanteringen hade sett annorlunda ut, eftersom det i en kontinuitetsplanering är viktigt att 

undersöka eventuella händelser som kan inträffa men även att kolla hur organisationens processer 

ser ut, vad som är vagt och vad som är starkt. Det är även viktigt att ha regelbundna övningar för 

att testa organisationen, men även att ständigt uppdatera kontinuitetsplanerna. Att betrakta i 

Gudruns fall är att vi kan se att ingen var förberedd på händelsens omfattning och att resurser 

saknades. Hade organisationerna tidigare kontinuitetsplanerat hade det förhoppningsvis 

framkommit vilka problem som finns vid exempelvis strömavbrott. Detta kan man se i figur1. 

Om en konsekvensanalys hade utförs hade det antagligast kommit fram signaler om att det finns 

för få reservkraftverk i Sverige, och att det är viktigt att kontrollera reservkraftverken vid radio- 

och TV-master, vilket man kan tycka är en basal del av svensk krishantering. Att vägverket inte 

hade resurser hade varit svårt att se även med kontinuitetsplanering, då det är första gången 

Sverige drabbas av en storm av denna storleksart. Att kraftbolagen har en egen 

beredskapsorganisation kan man tolka att de har en form av inbyggd HRO tankesätt inom 

organisationen, då man vill försöka undvika stora störningar. Nu gick tyvärr mycket fel ändå, och 

skulle de kontinuitetsplanerat skulle man kunna anta att de genom sina krisberedskapsprocesser 

kontrollerat hade kollat genom sina krisberedskapsprocesser genom att kontrollerat 

ledningsgatorna, vilken påverkan ett stort elavbrott skulle tänkas ge på samhället. Största 

problemet i stormen är att det blev både organisatoriska problem, då organisationerna inte var 

tillräckligt förberedda för att hantera en händelse av liknande art, och samverkansproblem mellan 

aktörerna. Vägvärket inte hade personal för att röja vägar, vilket gjorde att elektrikerna inte tog 

sig fram till drabbade områden, vilket ledde till långvariga avbrott. Sjukvården hade inte gjort sin 

läxa för att kolla sina reservkraftverk, kommuner hade inte tänkt på hur det skulle drabba vatten- 

och avloppsförsörjningen.  
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Tyvärr kom stormen olägligt dels genom att det var vinter och dels att tsunamin fortfarande var i 

blickfånget. Rent generellt skulle en organisation som hade mer HRO synsätt få det lättare att 

hantera en katastrof, då de har ett inbyggt säkerhetstänk, och det skulle även göra att 

kontinuitetsplanering skulle vara lättare att implementera. Men om kontinuitetsplanering skulle 

ha gjort stormen mindre påtaglig?  

Det låter jag vara osagt, då detta är en av de värsta katastroferna som har hänt Sverige i nutid.  

Avslutning 

Syftet med uppsatsen var att försöka ta reda på om svensk krishantering skulle förbättras genom 

kontinuitetsplanering, genom att undersöka om stormen Gudrun skulle ha hanterats på ett 

snabbare och bättre sätt med kontinuitetsplanering istället för nuvarande risk- och 

sårbarhetsanalyser. Om någon skulle fråga mig om svensk krishantering skulle förbättras med 

kontinuitetsplanering, skulle jag svara ja, men att det ändå kommer behöva backas upp med 

någon form av risk- och sårbarhetsanalyser. De behöver inte vara lika grundliga som idag, men 

att det ändå finns en övergripande mall över vad som kan tänkas komma inom en längre period. 

Fördelen med kontinuitetsplanering är att de skulle göra insatstiden snabbare för att förhindra en 

katastrof, eller snabbare sätta igång sin krisberedskapsförmåga under en extraordinär händelse, 

eftersom alla vet vad som ska göras, och vem som ska kontaktas antingen inom organisationen 

eller hos en samverkande organisation då övning och tester är a och o inom kontinuitetsplanering. 

Det finns en tydlig mall på vem som ska agera, när det ska ageras och hur det ska ageras. Det 

finns tydliga, dokumenterade mål att följa.  Eftersom detta är en löpande process förfaller aldrig 

krishanteringsplanen, den är alltid fräsch och därigenom höjs effektiviteten i myndigheterna. Det 

har även framkommit att samverkan är en central aspekt inom det svenska 

krishanteringssystemet. Om alla myndigheter utformar en kontinuitetsplan kommer även 

samverkan att utvecklas eftersom det är viktigt att få fram nyckelpersoner inom olika processer. I 

fallet Gudrun kan man se att detta skulle varit till fördel då det var svårt för olika organisationer 

att få tag i varandra eftersom telenätet låg nere och man hade svårt att kommunicera och 

samverka med varandra. Hade det funnits ett antal nyckelpersoner hade det nog varit smidigare 

att få kontakt med varandra, än att försöka ringa till person a, som hänvisar till person b och 

person b hänvisar sen till person c för att komma fram till rätt person.  Ett problem kan vara att 

implementera kontinuitetsplanering i organisationer, framförallt inom myndighetsvärlden då 

nuvarande system är relativt nytt och det ofta finns en inbyggd tröghet inom samhället. Men inom 
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en framtid tror jag att kontinuitetsplanering kommer bli Sveriges nya form av krishantering, med 

hjälp av risk- och sårbarhetsanalyser. Tanken var att få fram ett samband som visar på att 

kontinuitetsplanering är bättre än risk- och sårbarhetsanalyser. Hur det är tänkt visar jag i en 

tabell om min teori. I varje underruta visas vad som finns i kontinuitetsplanering respektive risk-

och sårbarhetsanalyserna, för att på så sätt belysa skillnaderna. 

 

Teori Empiri 
kontinuitetsplanering 

Empiri 
Risk- och sårbarhetsanalyser 

 

Implementeringsteori  uppifrån 
perspektiv 
 

Ja-  genom att det är 
ledningens ansvar att se till att 
kontinuitetsplaneringen följs 

Ja, som vid 
kontinuitetsplanering, det är 
cheferna som har ansvaret att 
se till att risk- och 
sårbarhetsanalyserna skrivs, 
och det är även de som 
godkänner dessa.  

Implementeringsteori  nerifrån 
perspektiv  
 

Ja- Då det är personalen som 
ska göra arbetet, men även 
komma med synpunkter och 
idéer om vad som ska åtgärdas. 
Samtidigt som 
kontinuitetsplanering skulle 
omfatta flera organisationer 
inte enbart myndigheter. 

Nja- Då risk- och 
sårbarhetsanalyser skrivs för 
myndigheter enbart, så är det 
svårt för exempelvis en lärare 
att komma med förslag om hur 
kommunens risk- och 
sårbarhets analys ska utformas. 

High Reliability Organizations 
 

Ja- Eftersom 
kontinuitetsplanering i grunden 
är ett arbetssätt att motverka 
kriser innan de har skett, och 
att det ska uppdateras 
kontinuerligt för att hinna med 
förändringar som sker, och 
övningar och förbättringar ska 
ske ofta.  

Nej- Risk-och 
sårbarhetsanalyser kan inte 
sägas gå efter HRO, eftersom 
de skrivs år för år, men 
samtidigt försöker förespå om 
vad som kan ske om tio år. 
Därför lever de mer mot 
normal accident theory134, som 
är mer mot att det kan vara lätt 
att se händelsen i efterhand 
men går inte att motverka i 
förhand.  

                                                 

134
 Book Review Normal Accidents by Charles Perrow (2011) 

http://www.ohio.edu/people/piccard/entropy/perrow.html 2012-12-06 

http://www.ohio.edu/people/piccard/entropy/perrow.html
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