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Abstract: 
 
Crisis management planning is a relatively new policy area in the European countries. It has 
materialized since the fall of the iron curtain and because of the increased interest to prevent 
wide-ranging national emergencies. In Sweden, the county administrative board has a key 
obligation to perform risk analysis guidelines. This assessment involves identifying crisis, 
planning response to the crisis and, if necessary, confronting and resolving the crisis in the 
geographic area of the region. The purpose of my thesis is to examine if there are any 
differences  in crisis management planning between the county administrative boards’ risk 
analysis guidelines. Moreover, my intention is to develop a model for explanation of the 
possible differences with Jeffrey L. Pressman, Aaron Wildavsky and Michael Lipsky’s 
implementation theories.  
 
The study contains interviews with eight public servants at the regional level and a general 
analysis of the vast majority of regional risk analysis guidelines. The material is analysed 
under the influence of implementation theory. The result shows, among other things, that 
there is no comprehensive set of pre-written templates for the crisis management planning at 
the regional level. All public servants confirm that they face a difficulty with the applicable 
regulations that makes it hard to determine the implementation conditions. The theoretical 
suggestions to solve this matter, provided by Pressman, Wildavsky and Lipsky, are far too 
controversial to be applied in the Swedish context.  
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1. Introduktion 
 
I västvärlden har den säkerhetspolitiska situationen gradvis förändrats. Länderna i Europa har 
sedan Warszawapaktens upplösning tonat ner risken för ett konventionellt krig. Istället är det 
en ny hotbild som förutspås framträda i Europa. Orsaken till denna utveckling beror på en rad 
faktorer. Förhållandet mellan civilt och militärt försvar har blivit svårare att åtskilja, inte 
minst genom de uppmärksammade terroristattackerna i New York, London och Madrid, vilka 
medförde många civila offer. Samhället har därtill blivit mer beroende av moderna 
infrastruktursystem såsom mobiltelefoni och internet. I flertalet länder har också åtskilliga 
samhällsviktiga funktioner avreglerats och privatiserats. Staten har därför förlorat, i alla fall 
delar av, sin kontroll över betydande infrastruktursystem. Sammantaget leder detta till en 
fokusering på ”icke-militära” hot och risker. Man brukar tala om risken för krissituationer.  
 
Kriserna uppenbarar sig i de mest skilda sammanhang som börskrascher, naturkatastrofer och 
politisk instabilitet osv. Krisberedskapsmyndigheten (KBM), menar att en nationell kris 
kännetecknas av följande fyra villkor (KBM: 2005): Händelsen skall avvika från det som 
betraktas som normalt. Situationen skall uppstå hastigt, mer eller mindre oväntat och utan 
förvarning. Händelsen skall hota grundläggande värden. Situationen kräver snabba beslut och 
nödvändiggör koordinerad och koncentrerad insats av flera instanser. Inom forskningen på 
området är det dock en annan definition som är tongivande, inte minst i Försvarshögskolans 
rapporter och skrivelser. Bengt Sundelius, Eric K. Stern och Fredrik Bynander (1997: 13) 
påstår att de centrala aktörerna vid en kris uppfattar situationen som en kris om tre 
förutsättningar uppfylls: Betydande värden står på spel (hotas). Begränsad tid står till 
förfogande. Omständigheterna präglas av betydande osäkerhet. Denna klassificering åberopas 
flitigt i såväl svensk som nordisk forskning (Bernhardsdóttir 2001: 2, Stern & Nohrstedt 
2001: 1ff, Deverell 2003: 15, Hagström & Sundelius 2003: 21, Hedin & Ekström 2004: 6, 
Larsson 2004: 13, Fors 2005: 20, Grönvall 2005: 19).  
 
En fråga som sällan avhandlas är att krisberedskap, till skillnad från de tidigare militära hoten, 
kan indelas på nationell, regional och lokal nivå. Det övergripande krisberedskapssystemet 
kännetecknas vidare av tre politiskt vedertagna principer; ansvars-, närhets-, likhetsprincipen. 
Ansvarsprincipen innebär att den aktör som har ansvar för en verksamhet har samma ansvar 
under en kris. Likhetsprincipen betyder att en verksamhet ska, i möjligaste mån, ha samma 
organisation under såväl beredskap som under kris. Närhetsprincipen går ut på att kriser ska 
hanteras av de närmast berörda och ansvariga aktörerna (prop. 2001/02:15: 22). Denna 
ordning får till följd att regeringen, länsstyrelserna och kommunerna har ett geografiskt 
områdesansvar. Det är därför i alla aktörers intresse att kunna samverka på lokal, regional och 
nationell nivå. 
 
Krisberedskap är ett område som, trots ovanstående definitionsdebatt, ännu inte har funnit en 
fast form. Framför allt tycks krisberedskapen stanna vid hur den ska organiseras och inte ge 
uttryck för spörsmål rörande implementering. Implementeringsteoretiker stipulerar en tonvikt 
på det egentliga verkställandet av de politiska besluten. I grunden behandlar 
implementeringsstudier ett särskilt fokus på beslutsfattaren (politikern eller motsvarande) och 
utföraren (tjänstemannen eller motsvarande) samt hur de växelverkar sinsemellan. Utföraren 
ska omsätta beslutsfattarens föresatser i praktiken vilket vanligen leder till 
samordningsproblem i tillämpningsledet. I detta handlingsförlopp är det nödvändigt att 
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utföraren förstår beslutet, besitter medlen att genomföra det samt har en vilja att genomföra 
det. Krishanteringsfrågor förefaller, även för den invigde, att vara ett intressant 
undersökningsfält för implementeringsteoretiker. 
 
1.1 Disposition 
 
Uppsatsen inleds med en redogörelse av hur krisberedskap har separerats från traditionella 
säkerhetspolitiska frågor och på vad sätt det är intressant ur ett implementeringsteoretiskt 
perspektiv. Därefter framläggs en problematisering kring länsstyrelsernas risk- och 
sårbarhetsanalyser (RSA) som mynnar ut i bakgrund, syfte samt de frågeställningar som ska 
genomsyra undersökningen. Efter detta förklaras den valda teoretiska ansatsen med ett 
resonemang om praktisk tillämpbarhet. Kapitlet som följer beskriver metodologiska 
avvägningar samt innehåller en utläggning av analysmetoden. Kapitel fyra belyser det 
empiriska materialet där svaren från intervjuerna presenteras samt de viktigaste skillnaderna i 
länsstyrelsernas risk- och sårbarhetsanalyser beskrivs. Analysavsnittet fogar samman empirin 
med teorin. Resultatet av empirin och teorin presenteras i kapitel sex. Där ges också svar på 
de ställda frågorna. Det näst sista kapitlet innehåller en diskussion kring ämnet samt uttrycker 
vilka behov jag anser att krisberedskapsarbetet bör tillgodose. Avslutningsvis återfinns en 
sammanfattning med de viktigaste slutsatserna i undersökningen. Kapitel nio innehåller en 
referenslista. Slutligen bifogas frågebatteriet som användes vid intervjuerna.  
 
1.2 Problematisering 
 
En central fråga för krisberedskapssystemet är de s.k. risk- och sårbarhetsanalyserna (RSA). 
Landstingen och kommunerna är genom lagen om extraordinära händelser i fredstid (SFS 
2002:833) ålagda att utarbeta en plan för att underlätta hanteringen av krissituationer. 
Dessutom ska samtliga myndigheter, länsstyrelserna inkluderade, enligt förordning (SFS 
2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap lämna in en risk- och 
sårbarhetsanalys till regeringen i samband med årsredovisningen. Den nya lagstiftningen kan, 
kombinerat med bl.a. kommunernas starka självstyre, tänkas ge möjligheter för 
förvaltningspersonal att välja olika lösningar för utformandet av risk- och 
sårbarhetsanalyserna. Eftersom risk- och sårbarhetsanalyser är ett relativt nytt fenomen kan 
man förmoda att avsaknaden av praxis och tradition spelar in. En annan ledande institution i 
sammanhanget är Krisberedskapsmyndigheten som enligt direktiv (SFS 2002:518) ska stärka 
kommunernas, landstingens och länsstyrelsernas krishanteringsförmåga. 
 
Om de nämnda organen sinsemellan handskas med krisberedskap på olika sätt aktualiseras 
intressanta statsvetenskapliga spörsmål som borde accentueras när kriser väl inträffar. 
Implementeringsteorier belyser, ur olika perspektiv, på vad sätt tjänstemannen som är i direkt 
anslutning till verksamheten tar för praktiska hänsynstaganden. Dessa praktiska 
hänsynstaganden rimmar ofta illa med intentionerna hos huvudmännen. Teoribildningen 
tjänar således som förklaringsmodell för varför ”förvaltningen lever sitt eget liv” och inte 
enbart fogar sig efter vad som är beslutat ”ovanför”. 
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1.3 Bakgrund 
 
Länsstyrelsernas övergripande risk- och sårbarhetsanalyser har, av 
Krisberedskapsmyndigheten, vid två tillfällen utvärderats via regleringsbrevsuppdrag (KBM 
2004 & 2005). Dessa visade på omfattande problem hos länsstyrelserna att tolka uppdraget 
och påtagliga svårigheter att välja metod för utförandet. Risken var påtaglig, ansåg 
Krisberedskapsmyndigheten, att bristen på enighet och gemensam redovisningsstruktur ger 
individuella underlag som trots många förtjänster inte tillhandahåller ett samlat nationellt 
perspektiv. Ett visst mått av cynism kan även spåras hos de myndigheter som inkommer med 
risk- och sårbarhetsanalyser till regeringen. Somliga anser att analyserna enbart genomförs för 
att myndigheten är ålagd att göra det. Rapporten blir i dessa fall en skrivbordsprodukt där 
incitamenten för myndigheten att bedriva ett utvecklande risk- och sårbarhetsanalysarbete 
saknas. Krisberedskapsmyndigheten anser därför att somliga fall är mer av 
verksamhetsberättelser än egentliga risk- och sårbarhetsanalyser. Krisberedskapsmyndigheten 
har även publicerat en skrift för statliga myndigheter som vägledning i arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalyser (KBM 2003). Länsstyrelserna lyder emellertid under ramlagstiftning när 
det gäller krisberedskapen och saknar detaljerade anvisningar för hur arbetet ska fortlöpa i 
praktiken. Utvärderingar med beaktande av samtliga länsstyrelsers risk- och 
sårbarhetsanalyser har inte genomförts. 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet är att undersöka skillnader i krisberedskap mellan länsstyrelser i s.k. övergripande risk- 
och sårbarhetsanalyser samt att utarbeta förklaringar till dessa differenser med stöd av 
implementeringsteori.  
 
1.5 Frågeställningar 
 
1. I vilken utsträckning föreligger det en samsyn mellan förvaltningspersonal verksamma 
inom krishantering hos länsstyrelserna rörande sammanställningen av risk- och 
sårbarhetsanalyser?  
 
2. Finns det skillnader i länsstyrelsernas övergripande risk- och sårbarhetsanalyser som inte 
kan relateras till respektive inrättnings skilda riskbilder utan tvärtom kan härledas till länens 
storlek eller personalresurser? 
 
3. Vilka statsvetenskapliga problem med koppling till implementeringsforskningens perspektiv 
”top-down” respektive ”bottom-up” aktualiseras av ovanstående frågeställningar? 
 
 
2. Teoriansats 
 
Inom implementeringslitteraturen finns det många förklaringar till varför politiska beslut 
mynnar ut i något annat än vad som var tänkt när de skall genomföras av ämbetsmän. De 
olika perspektiven inom implementeringsforskningen delas oftast in i ”top-down” respektive 
”bottom-up”.  De mest välkända personerna inom detta område är Aaron Wildavsky, Jefferey 
L. Pressman samt Michael Lipsky, vilka även är de ursprungliga upphovsmännen till ”top-
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down” respektive ”bottom-up”. Naturligtvis har deras tankar blivit utvecklade och ifrågasatta 
av efterföljare inom ämnet, jag har dock valt att anamma de ursprungliga grundteserna. Även 
om tankegångarna inte är dagsaktuella är de inte mindre ändamålsenliga när 
krisberedskapsfrågor kommer på tal. 
 
I den svenska kontexten finns det en betoning på vad utföraren måste ha för egenskaper och 
verktyg för att implementera ett beslut. Enligt Lennart Lundquist måste utföraren, betitlad den 
styrde, besitta tre grundegenskaper; förstå, kunna och vilja. Den styrde skall förstå beslutet, 
besitta medlen att genomföra det samt ha en vilja att genomföra det (Lundquist 1992: 75). 
Utförarens uppfattningsförmåga rörande beslutet påverkar i största grad arbetsinsatsen. 
Utförare förutses sinsemellan göra olika interpretationer av samma beslut. Det kan därtill vara 
så att utföraren inte fullt ut förstår vad beslutsfattaren har beslutat. Utförare skall dessutom ha 
kapacitet att agera. Det kan saknas ekonomiska resurser för att genomföra ett beslut. En ofta 
förbisedd faktor är att utföraren även måste vilja genomföra besluten. Det finns en uppenbar 
fara i implementeringskedjan om utföraren inte sympatiserar med besluten. Utföraren har 
troligen andra åligganden och kan prioritera arbetsuppgifter som vederbörande är mer 
välvilligt inställd till att utföra. Evert Vedung instämmer i Lundquists trestegsmodell; förstå, 
kunna och vilja (Vedung 1998). Men Vedung är av den åsikten att implementering av beslut 
måste ses i ett större sammanhang. Offentliga institutioners förmåga att prestera är även 
beroende av historisk bakgrund och arv, om det sker någon kontroll eller utvärdering av 
besluten, brukarnas eller marknadens reaktioner samt övrig omgivning. De svenska teoretiska 
bidragen ändrar emellertid inte implementeringsteorins huvudindelning i ”top-down” 
respektive ”bottom-up”.  
 
2.1 ”Top-down” 
 
”Top-down” teoretikerna Jeffrey L. Pressman och Aaron Wildavsky ser det som politikernas 
främsta uppgift att kontrollera att implementering av beslut verkligen sker enligt ursprungliga 
intentioner. Det går inte att finna en definition av policybeslut som inkluderar, eller för den 
skull exkluderar, all form av implementering. Däremot förutsätter implementering, enligt den 
gängse normen, både en start och en slutpunkt. För att värdera om implementering av beslut 
är framgångsrik bör man ha mål som gör att man kan bedöma händelseförlopp och resultat 
(Pressman & Wildavsky 1984: xxi). Pressman och Wildavsky menar att vid själva 
implementeringen så måste beslutsfattare och tillämpare samarbeta mycket nära och 
ingående. I annat fall uppstår ett ”implementeringsbortfall”. Detta bortfall kan inträda i flera 
led om implementeringskedjan är lång och består av flera parter mellan beslutsfattare och 
tillämpare. Långa implementeringskedjor tenderar även att hämma tempot i genomförandet av 
beslutet. Författarna har som åsikt att ett större antal beslutsinstanser är alla förseningars 
dolda anstiftare (Pressman & Wildavsky 1984: 118 ff). Huvudproblemet är dock, som tidigare 
antytts, att beslutsfattarna vanligen gör en åtskillnad mellan policy och implementering redan 
i ett initialt skede. Alltför sällan funderar beslutsfattarna över det faktiska genomförandet av 
sina beslut. Därför ankommer det på beslutsfattaren att ge så välavgränsade, simplifierade 
instruktioner som möjligt till tillämparen. Det behövs även enkla, tydliga kanaler för att 
verkställa beslut. Förutom detta bör man också undvika komplicerade 
implementeringsschematan som innefattar samarbete med ett brett spektra av parter, där några 
troligen är indifferenta eller negativt inställda till besluten. Grundprincipen är sålunda, ”ju fler 
kockar desto sämre soppa”.  
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Pressman och Wildavskys efterforskningar visar att det är sju generella problem som 
uppenbarar sig när många aktörer är involverade i projekt av större typ. För det första kan 
beslut som är ämnade att utföras av ämbetsmän vara i strid med andra åtaganden som 
vederbörande har. För det andra behöver besluten inte vara oförenliga med varandra men 
utföraren kan ha en personlig preferens för andra föresatser inom eller utanför ett projekt. För 
det tredje befattar sig utföraren även med andra arbetsuppgifter som är tids- och 
resurskrävande utanför projektet. Av den anledningen kan ämbetsmän inte allokera all sin tid 
åt ett enskilt beslut. För det fjärde kan såväl beslutsfattare som utförare vara beroende av 
extern hjälp som exempelvis konsulter. Dessa externa parter, utan explicit ansvar, har inte 
samma känsla för att projektet måste genomföras inom utsatt tidsram. För det femte kan 
utföraren ha synpunkter på ledarskapet hos beslutsfattaren. Det kan också vara inbördes 
rivalitet i rollfördelning mellan utförarna. Om personkemin inte stämmer eller oklarheter om 
vem som gör vad uppstår, kan det medföra allvarliga problem i relationen beslutsfattare-
utförare. För det sjätte gör personer, låt vara beslutsfattare eller utförare, olika juridiska och 
proceduriella avväganden vilket inverkar på slutresultatet. Till sist menar Pressman och 
Wildavsky att utförarna trots personlig vurm för projektets väl och ve kan sakna politiska och 
administrativa medel att genomföra besluten (Pressman & Wildavsky 1984: 99-102). 
Sammantaget är det framförallt olyckligt när de personer som initierar ett beslut, d.v.s. 
formulerar policyn, inte är samma personer som ansvarar för implementeringen. Ur ett 
demokratiskt perspektiv är det naturligtvis eftersträvansvärt att medborgarna kan vända sig till 
en instans snarare än flera för att utkräva ansvar. 
 
2.2 “Bottom-up” 
 
Michael Lipsky, som är upphovsman till ”bottom-up”, hävdar å sin sida att det är omöjligt att 
hindra byråkratin från att leva sitt eget liv. Lipsky menar att de som verkställer besluten i 
realiteten, närbyråkraterna (street-level bureaucrats), har speciella förutsättningar i sin 
yrkesroll. Den enskilda ämbetsmannen tvingas nämligen till praktiska hänsynstaganden som 
ofta är obekanta för lagstiftaren. Inte sällan framstår beslutsfattarens mål som tvetydiga och i 
konflikt med varandra. Resurserna är dessutom ofta otillräckliga i förhållande till de uppgifter 
som närbyråkraterna har att utföra. Efterfrågan på de tjänster som närbyråkraterna 
tillhandahåller är större än tillgången. Det är även svårt att utvärdera om arbetsprestationerna 
lever upp till de beslutade målen. Slutligen anser Lipsky att brukarna som omfattas av 
besluten i allmänhet inte valt att medverka aktivt av fri vilja. Detta ger till följd att 
återkopplingen och dialogen med förvaltningen som utför besluten uteblir. 
 
Lipsky nöjer sig emellertid inte med att beskriva dessa allmängiltiga problem utan föreslår 
även lösningar för en mer effektiv förvaltningsprocedur. Det finns ett inneboende problem i 
implementeringskedjan då politiker går att avsätta i allmänna val men företrädare inom 
ämbetsverk är fast anställda. Risken är överhängande att politiker tvingas bort från sina poster 
då det i själva verket är ämbetsmän som har misskött sina förpliktelser. Lipsky menar därför, 
likt Pressman och Wildavsky, att politikerna måste lära sig att handskas med personalen inom 
förvaltningen. För att någorlunda nivellera det ojämnlika förhållandet mellan de två rollerna 
måste man införa incitament och sanktioner för ämbetsmännen vilka politikerna kan tillgripa 
vid missförhållanden. Det är fyra villkor som gäller för detta bestraffnings- och 
belöningssystem. För det första måste ämbetsverken ha en klar uppfattning om vad de vill att 
deras anställda ska utföra. Om målen är flera och motsägande är det av yttersta vikt att man 
kan rangordnar målen. För det andra är det viktigt att ämbetsverken kan mäta de anställdas 
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arbetsprestationer. Vidare är det angeläget att utarbeta en standard för att jämföra de 
anställdas arbetsprestationer sinsemellan. För det fjärde måste ämbetsverken även ha 
incitament och sanktioner för att styra de anställda. Förfarandet bör vara överordnat andra 
förekommande incitament och sanktioner (Lipsky 1980: 161). 
 
Lipsky gör ingen hemlighet av att det är bristen på marknadstänkande som gör den offentliga 
byråkratin ineffektiv och stelbent. Alltför ofta leder politiska beslut med goda intentioner till 
pappersprodukter utan konkret innebörd. För att kunna identifiera de ansvariga för politiken 
och politikens mål är länken mellan politik och byråkrati primär. Möjligheten att utkräva 
ansvar infinner sig först när förvaltningen ändrar sitt faktiska beteende (Lipsky 1980: 160). 
Därför argumenterar Lipsky för att medborgarna, eller mer specifikt de som direkt berörs av 
enskild samhällsservice, kan få direkt inblick i de annars så abstrakta förvaltningsstrukturerna.  
 
Såväl ”top-down” som ”bottom-up” är relevanta när krisberedskap ska avhandlas. De båda 
synsätten är för det mesta inte konkurrerande utan kompletterar varandra likt två sidor av 
samma mynt. Däremot har de delade konstruktivistiska ansatser. Man skulle därmed kunna 
tyda ”top-down” som beslutsfattarens intentioner samt ”bottom-up” som tillämparens 
agerande (Sannerstedt 2001: 25). I ena fallet ikläder sig forskaren beslutsfattarens position 
medan den andra åskådningen främst ser till den enskilde ämbetsmannen.  
 
2.3 Teoriernas praktiska tillämpning 
 
Jeffrey L. Pressman och Aaron Wildavskys samt Michael Lipskys teoretiska utgångspunkter 
tjänar i denna uppsats som förklaringar till hur ämbetsmännen inom länsstyrelserna arbetar 
med krisberedskap. Frågebatteriet till handläggarna i länsstyrelserna är utarbetat med 
inspiration från tankarna kring ”top-down” respektive ”bottom-up”. Även länsstyrelsernas 
risk- och sårbarhetsanalyser är analyserade med beaktande av implementeringsteoretiska 
idéer.  
 
2.4 Teorikritik 
 
Gemensamt för samtliga implementeringsforskare är att de har en i huvudsak dyster 
människosyn vilket tjänar som förklaringsmodell till varför beslut inte blir uppfyllda 
(Rothstein 1994: 73ff.). Denna reformpessimism söker orsakssamband hos politiker som är 
naiva och inkompetenta eller hos tjänstemän som är illojala (Sannerstedt 2001: 46). Denna 
nattsvarta bild tenderar att ge forskaren en enögd grundinställning. Vetenskapliga sonderingar 
kan spolieras då verksamheten utmärks av att ”sätta dit” politiker och tjänstemän vilka per 
definition anses oförmögna att uträtta sina arbetsuppgifter professionellt. En mindre 
fördömande syn gör gällande att brister i implementering är ett normalt tillstånd när politiska 
beslut ska genomföras. Politiker och tjänstemän har trots allt olika funktioner att fylla och 
vissa verksamheter är oavsett styrningsmodell svåra att kontrollera och följa upp (Sannerstedt 
2001: 47). 
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3. Metod 
 
Jag har valt att studera skriftliga dokument, s.k. risk- och sårbarhetsanalyser, samt att få till 
stånd intervjuer med relevanta företrädare hos länsstyrelserna. Det bör dock framhållas att 
krisberedskap är ett betydligt omfångsrikare område vilket berör fler ämnen. För att avgränsa 
problemområdet är det emellertid enbart risk- och sårbarhetsanalyserna som behandlas i 
denna studie. Samtliga 21 länsstyrelser har lämnat något form av underlag för risk- och 
sårbarhetsanalyser till regeringen (Petersson 2005). Arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalyserna i kommunerna har, till skillnad från länsstyrelserna, knappt börjat. 
Kommunerna ska bygga sin beredskap från ett ”underifrån-perspektiv” varvid staten inte vill 
ge alltför detaljerade anvisningar. En uppgörelse föreligger istället mellan Kommunförbundet 
(Sveriges kommuner och landsting) samt staten, företrätt av Försvarsdepartementet, om en 
statlig ersättningsnivå på 250 miljoner kr (Kommunförbundet: 2004). Kommunerna har sedan 
tidigare övertagit vissa civilförsvarsuppgifter från staten vilka regleras i lagen (SFS 
1994:1720) om civilt försvar. Enligt uppgörelsen ska kommunerna mot statlig ersättning 
bygga ut sin civila beredskap ytterligare med risk- och sårbarhetsanalyser som en essentiell 
beståndsdel. De nya arbetsuppgifterna gäller successivt mellan 2006 och 2009. Båda parter är 
införstådda med att överenskommelsen framtvingar en ny lagstiftning på området. Då 
kommunerna är i en uppstartningsfas, där personal många gånger saknas eller än mindre har 
några färdigställda risk- och sårbarhetsanalyser, finner jag det meningslöst att inkludera 
kommunerna i denna studie. Länsstyrelserna är dessutom mer intressanta än kommunerna ur 
ett styrningsperspektiv utifrån de valda implementeringsteorierna. Länsstyrelserna lyder under 
regeringen och sorterar under Finansdepartementet och ska därför utan omvägar följa 
förordning (SFS 2002:864) med länsstyrelseinstruktion (Halvarson m.fl. 1999: 138). 
Kommunerna har ett starkt självstyre. Landstingen är också exkluderade från denna studie 
eftersom både landstingen och länsstyrelserna är regionala. En jämförelse där även 
landstingen ingår bedöms därför inte tillföra något väsentligt och medför därtill att uppsatsen 
blir alltför voluminös. Fokus är därför entydigt hos länsstyrelserna. 
  
3.1 Urval 
 
Urvalet för denna studie är samtliga 21 länsstyrelsers risk- och sårbarhetsanalyser som 
lämnats in till Länsstyrelseenheten vid Finansdepartementet för 2004 i samband med 
årsredovisningen (se 3§ i förordning SFS 2002:472 om åtgärder för fredstida krishantering 
och höjd beredskap). 
 
Utöver detta genomförs ett stickprov med åtta telefonintervjuer med relevanta företrädare hos 
åtta länsstyrelser. Med relevant företrädare avses handläggare eller motsvarande med explicit 
ansvar för utarbetandet av länsstyrelsernas övergripande risk- och sårbarhetsanalyser. 
Stickprovet omfattar de fyra största länsstyrelserna samt de fyra minsta räknat i invånarantal. 
Tanken är naturligtvis att utröna om min hypotes att de större länen drar nytta av mer tilltagna 
personalresurser och därför har en mer utvecklad krisberedskap i form av risk- och 
sårbarhetsanalyser stämmer överens med verkligheten. Enligt detta resonemang torde därför 
de större länen åtnjuta skalfördelar som är främmande för de mindre länen eftersom samtliga 
län, stora som små, är skyldiga att upprätta risk- och sårbarhetsanalyser. Stickprovet innefattar 
således de större länen Stockholm, Västra Götaland, Skåne, samt Östergötland. De mindre 
länen är Gotland, Jämtland, Blekinge och Kronoberg (SCB 2005: 18).  
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Fig. 1. Sveriges 21 län. De åtta län som ingår i stickprovet är markerade. 

 
Det bör tilläggas att stickprovet skulle ha kunnat ske på andra grunder såsom länens 
tilldelning av statliga medel, areal osv. Men eftersom krisberedskap torde vara intimt 
förknippad med att skydda människoliv och materiella värden inom områdesansvaret känns 
den ovan valda metoden motiverad.  
 
Eftersom de åtta intervjuerna är en fallstudie med komparativa inslag är det viktigt att man 
redan inledningsvis fäster avseende vid varians och statistiska felmarginaler (Peters 1998: 
139). Då stickprovet representerar en tredjedel av det totala antalet länsstyrelser anser jag att 
man kan dra vissa, om än blygsamma, slutsatser om samtliga länsstyrelser. Som stöd för detta 
resonemang analyseras även samtliga länsstyrelsers risk- och sårbarhetsanalyser. Allteftersom 
uppsatsarbetet fortlöpte fann jag det lämpligt att fråga företrädare från Finansdepartement, 
Försvarsdepartementet och Krisberedskapsmyndigheten om någon utvärdering av risk- och 
sårbarhetsanalyserna sker. Tre personer som arbetar som handläggare på respektive instans 
kontaktades därför.  
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3.2 Kodningen av innehållet i risk- och sårbarhetsanalyserna 
 
Den samlade genomgången av de 21 risk- och sårbarhetsanalyserna gör naturligtvis inte 
anspråk på att vara allomfattande. Som enskild forskare har man i regel bara möjlighet att 
undersöka några få variabler, vilka troligen var de som fångade forskarens intresse från början 
(Peters 1998: 139). Krisberedskapsmyndigheten har, som nämnts under avsnittet förförståelse, 
genomfört två utvärderingar baserade på ett urval av länsstyrelsernas (och andra 
myndigheters) risk- och sårbarhetsanalyser. Man har sökt utröna hur myndigheterna tolkar 
uppgiften, händelser och situationer myndigheten valt att analysera, åtgärder och 
samverkansbehov, arbetsprocess samt vilka specifika metoder som använts (KBM 2004). 
 
Med ovanstående utgångspunkter finner jag det intressant att göra ytterligare efterforskningar. 
Min genomgång av de 21 risk- och sårbarhetsanalyserna från länsstyrelserna lägger tydligare 
tonvikt vid implementeringsteori. Följande teman genomlästes och bedömdes i 
länsstyrelsernas risk- och sårbarhetsanalyser: 
 

- Hänvisning till lagrum och tolkning av uppdraget (Ja eller nej?) 
- Inventering av risker och sårbarhet eller verksamhetsberättelse utan referens till 

riskbilder (Risk och sårbarhetsanalys eller verksamhetsberättelse?) 
- Inlämnad underlag till regeringen i tid (Ja eller nej?). 
- Omfång (Över eller under 10 A4-sidor?). 
- Referens till remissinstanser (Ja eller nej?). 
- Metodbeskrivning (Ja eller nej?). 

 
Naturligtvis skulle flera teman kunna undersökas men med erinring av 
Krisberedskapsmyndighetens tidigare undersökningar och implementeringsteorins perspektiv 
”top-down” respektive ”bottom-up” anser jag att dessa ämnen är de centrala. Hänvisning till 
lagrum och tolkning av uppdraget synliggör om utföraren överhuvudtaget följer grundsatsen 
från den ursprungliga policyn. Om länsstyrelserna verkligen genomför en risk- och 
sårbarhetsanalys (med en analys av riskbilderna) eller enbart inkommer med en 
verksamhetsberättelse åskådliggör om det finns en måluppfyllelse som efterlevs för 
krisberedskapen i stort. Tidsaspekten är också av avgörande betydelse enligt 
implemententeringsteoretin. Om man får tro Pressman och Wildavsky är det alltför ofta som 
tidsaspekten undervärderas vid implementeringen av beslut. Därför undersöks hur många av 
länsstyrelserna som färdigställt risk- och sårbarhetsanalyserna på utsatt tid. Andra frågor av 
intresse är omfånget på underlagen, vad sätt remissinstanser förekommer samt om 
länsstyrelserna återgett hur man har gått till väga rent metodologiskt. Dessa aspekter torde 
bl.a. synliggöra om utföraren tvingas till praktiska hänsynstaganden som är obekanta för 
lagstiftaren (vilket Lipsky har som tes). 
 
Som synes är ämnena simplifierade och kodade som dikotoma variabler. Med tanke på risk- 
och sårbarhetsanalysernas sammanlagda omfång anser jag att detta är en rimlig utgångspunkt. 
Utfallet av denna genomgång, av de 21 risk- och sårbarhetsanalyserna, är tänkt att ta reda på 
om det finns fog för min hypotes att arbetet med risk- och sårbarhetsanalyserna kan härledas 
till länens invånarantal eller personalresurser. Större län borde i så fall uppvisa extensiva 
härledningar till hur man ska tolka uppdraget, omfattande inventering av riskbilderna osv. 
jämfört med de små och resurssvaga länen. 
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3.3 Intervjuernas genomförande 
 
Med tanke på att åtta handläggare från skilda delar av landet utfrågats har telefonintervjuer 
föredragits. Det har vare sig funnits tid eller pengar till att besöka handläggarna personligen 
för besöksintervjuer. Avigsidorna med att skicka frågeformulär via post uppstår då bortfallet 
troligen är omfattande. Risk finns även för att det inte är handläggarna som fyller i enkäterna. 
Mina telefonintervjuer resulterade däremot i att samtliga tillfrågade tackade ja till att deltaga i 
studien. Frågeformuläret består av 11 frågor med öppna svarsalternativ där handläggaren har 
haft frihet att utveckla svaren. Frågebatteriet inleds med en fråga för att få handläggaren väl 
till mods med de frågor som följer och som är av vikt för undersökningen. De spörsmål som 
behandlas är: 
 

- Vilka parter, förutom länsstyrelserna, som är iblandade i remissförfarandet av 
länsstyrelsernas övergripande risk- och sårbarhetsanalyser.  

- Hur länsstyrelserna resonerar angående om risk- och sårbarhetsanalyserna ska vara 
sekretessbelagda eller ej. 

- Om det sker någon intern eller extern utvärdering av risk- och sårbarhetsanalyserna 
samt vem/vilka som i så fall utför denna utvärdering.  

- Antalet tjänster inom länsstyrelserna som är avsatta för krisberedskap (eller 
motsvarande) samt antalet tjänster av dessa som specifikt arbetar med att utarbeta risk- 
och sårbarhetsanalyser. 

- På vilket vis länsstyrelserna är kommunerna inom länen behjälpliga med utarbetandet 
av risk- och sårbarhetsanalyserna samt förekomst av gemensam utbildning, 
beredskapsövning och uppföljning.  

- Om kommunerna håller länsstyrelserna underrättade om vilka åtgärder man vidtar för 
att minska risker, sårbarhet och andra förbättringar av krishanteringsförmågan. 

- Om det är något som handläggarna anser kan förbättras i utarbetandet av 
länsstyrelsernas risk- och sårbarhetsanalyser. 

 
Frågorna om remissinstanser, sekretess och utvärdering undersöker de närbyråkratiska 
förhållandena. Handläggarna vid länsstyrelserna kan, vilket Lipsky skildrar, välja olika 
lösningar i dessa frågor som beslutsfattaren inte har förutsett. Pressman och Wildavsky menar 
att policy och implementering inte bör åtskiljas. Därför bör samtliga parter arbeta nära och 
ingående. Nyckelordet för krisberedskapen är samarbete, snarare än delegering av beslut till 
avskilda parter. Frågorna om arbetsformerna mellan länsstyrelserna och kommunerna är tänkt 
att visa om det finns ett genuint samarbete eller om instanserna arbetar mer självständigt. 
Såväl de 21 risk- och sårbarhetsanalyserna som intervjuerna med handläggarna borde även ge 
empiriskt underlag åt Lundqvists tankar om utförarens tre grundegenskaper; förstå, kunna och 
vilja. 
 
Inspelningsutrustning som bandspelare, digital mediaspelare eller motsvarande har inte 
använts vilket gör det svårare att fånga uttryckliga citat. Samtliga svar har däremot renskrivits 
och dubbelkontrollerats i anslutning till varje intervjus avslutande. Detta är enligt mitt tycke 
ett absolut villkor för att inte vanställa materialet med egna bidrag. Vissa intervjuer har därför 
tagit mer än en timme i anspråk medan andra har varit klara på tjugo minuter. Längden på 
intervjun är alltså helt beroende av om respondenten vill ”lägga ut texten” eller lämna korta 
svar. I praktiken har det varit av mindre betydelse eftersom uttömmande svar oftast har 
erhållits. I de fall handläggaren bett om att få frågorna ytterligare förtydligade eller 
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exemplifierade har vederbörande ombetts att svara efter förmåga. I de få fall då handläggaren 
inte uppfattat frågan har frågeställningen framförts ånyo. Samtliga handläggare har därför 
givits en likartad behandling. Risken för intervjuareffekten, där intervjusvaren influeras av 
forskaren, borde därför inte framträda i handläggarnas svar. Om någon annan student 
genomför intervjuerna på samma premisser torde utfallet bli snarlikt. Intervjuerna borde 
därför präglas av en hög intersubjektivitet (Lundquist 1993: 52-54). Däremot löper man som 
forskare alltid en fara med de subjektiva vittnesuppgifter som intervjusituationerna ger. 
Handläggaren kan ge konstlade svar med både försköningar och förvanskningar. Det finns 
dock ingen entydig metod att helt undkomma detta otillfredsställande tillstånd (Alvesson m.fl. 
2000: 82-87). Betydelsen av intervjusvaren ska därför inte tolkas som en absolut vetenskap 
utan snarare som en partsinlaga i behov av kritiskt tänkande och analys. Frågebatteriet bifogas 
i sin helhet i slutet av denna uppsats.  
 
3.4 Analysmetod 
 
Frågebatteriet har utformats med inspiration från Pressman och Wildavskys samt Lipskys 
antaganden om implementering av politiska beslut. De har alla tre en idealmodell för hur 
politiska beslut bör implementeras och tillhandahåller även en ingående beskrivning av hur 
man som politiker och upphovsman bör uppträda när politiska beslut ska genomföras och hur 
uppdraget ska formuleras. De ger även, ur skilda perspektiv, besked i styrningsfrågor om hur 
man får en ämbetsmannakår att verkställa policybeslut så effektivt som möjligt. 
Intervjumaterialet, från de åtta handläggarna, analyseras med en kvalitativ metod där tonvikt 
läggs vid de meningsbärande texternas andemening (Lundquist 1993: 103-105). Risk- och 
sårbarhetsanalyser från de 21 länsstyrelserna analyseras, som tidigare nämnts, i sex stycken i 
förväg bestämda teman med hjälp av dikotoma variabler (se avsnitt 3.2). Man kan 
matematiskt räkna ut medelfelet för binära variabler, även om de i grunden är kvalitativa, i 
konfidensintervall eller signifikansanalyser. Men eftersom resultatet av genomgången 
avseende risk- och sårbarhetsanalyserna inte presenteras i en matematisk form finner jag det 
mindre relevant. 
  
4. Empiri 
 
I detta avsnitt återges en utvärdering av risk- och sårbarhetsanalyserna samt intervjuer med 
åtta handläggare vid de fyra minsta och de fyra största länsstyrelserna. Min kontakt med 
Finansdepartementet (Petersson 2005), Försvarsdepartementet (Eriksson 2005) och 
Krisberedskapsmyndigheten (Bouvin 2005) bekräftar att det inte finns några fler 
utvärderingar än de som Krisberedskapsmyndigheten företagit (KBM 2004 & KBM 2005). 
 
4.1 Risk- och sårbarhetsanalyser från 21 länsstyrelser 
 
Efter att ha studerat 21 risk- och sårbarhetsanalyser (från lika många länsstyrelser), som 
inkommit till länsstyrelseenheten hos finansdepartementet för 2004, är det uppenbart att 
analyserna skiljer sig åt på avgörande punkter. 
 



 
 
 
 
 

15 

 
Fig. 2. Sex dikotoma variabler från 21 risk- och sårbarhetsanalyser. 

 
Alla utom en länsstyrelse hänvisar till förordning (SFS 2002:472) om åtgärder för fredstida 
krishantering och höjd beredskap i sina underlag. Kronoberg har ingen hänvisning till 
förordningen överhuvudtaget. Det tycks vara jämnt fördelat mellan de län som har en 
redogörelse av riskbilder och hur man bemöter dem (risk- och sårbarhetsanalys i dess 
bokstavliga bemärkelse) samt de län som har en verksamhetsberättelse som snarare beskriver 
länsstyrelsens arbetsplanering under året. Till de mest divergerande exemplen kan nämnas 
Västerbotten som kort nämner att länsstyrelsen ”har en godtagbar förmåga att hantera 
händelser som avses i § 3” vilket står i tydlig kontrast till Skåne som har omfattande tekniska 
beskrivningar med bl.a. beräkningar av antalet dödsfall vid en eventuell fågelinfluensa.  
 
Fem länsstyrelser, Blekinge, Dalarna, Jämtland, Kronoberg och Norrbotten, var sena med att 
lämna in sina risk- och sårbarhetsanalyser till regeringen under 2005 (Petersson 2005). Man 
kan även konstatera att omfånget på underlagen varierar. Hälften har lämnat in risk- och 
sårbarhetsanalyser på maximalt 10 A4-sidor. De övriga har författat rapporter som ofta är mer 
än dubbelt så långa. De kortaste är Norrbotten och Västerbotten som har underlag på en till 
två sidor. Som jämförelse kan nämnas att Skåne har en risk- och sårbarhetsanalys på omkring 
60 sidor.  
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Ett lika spretigt mönster föreligger vid information om remissinstanserna, där drygt hälften 
hänvisar till länsstyrelsens remissinstanser som hjälpt till vid utarbetandet av analysen. Bilden 
är även delad avseende metodbeskrivningen, där mindre än hälften har någon form av 
förklaring till hur man inom länsstyrelserna går till väga när man genomför risk- och 
sårbarhetsanalyserna.  
 
4.2 Intervjuer med handläggare vid 8 länsstyrelser 
 
Nedan följer svaren från handläggarna i respektive länsstyrelse. De svar som redovisas avser i 
första hand frågorna två, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio och elva i frågeformuläret (se bilaga). 
Dessa frågor är de mest centrala i denna redovisning på så vis att svaren går isär. Frågorna ett, 
tre och tio lämpar sig bättre för en samlad beskrivning. Den första frågan är av mer 
uppmjukande karaktär och tjänar enbart till att avgöra hur länge handläggaren i fråga har 
arbetat med krisberedskap vid länsstyrelsen. På Gotland hade handläggaren enbart arbetat 
några månader på sin befattning och hänvisade därför till en mer erfaren kollega. På fråga tre 
bjöds det inte på någon variation av svaren. Krisberedskapsmyndigheten erbjuder nämligen 
inga utbildningar avseende risk- och sårbarhetsanalys. Däremot har samtliga handläggare 
deltagit, eller haft kollegor som deltagit, i workshops anordnade i 
Krisberedskapsmyndighetens regi. När det gäller krisberedskapsövningar av större modell 
uppger handläggarna att sådana genomförs ungefär en gång per år eller en gång vartannat år. 
Övningar av typen ”tabletop”, diskussionsövningar som kan liknas med rollspel, förekommer 
också. 
 
4.2.1 Remissinstanser 
 
Länsstyrelsen Blekinge har, enligt Hans Petterson, ”inte direkt i arbetet inkluderat någon 
remissinstans” vid utarbetandet av risk- och sårbarhetsanalysen eftersom ”det är ett internt 
arbete”. Länsstyrelsen Gotland har speciella geografiska förutsättningar som skiljer sig från 
andra län. Gotland är Sveriges minsta län och Gotlands kommun bildar därtill samma 
territoriella karta som länet. Vid remissförfarandet med risk- och sårbarhetsanalysen menar 
Eija Suhonen att länsstyrelsen ”gör den tillsammans med kommunen”. Hon anser att 
länsstyrelsen ”arbetar enligt KBM:s rekommenderade samverkansområden”. Gotland är ett 
litet län och det får till följd att det inte sällan är samma personer som återkommer i olika 
konstellationer i exempelvis totalförsvarsrådet och GOTSAM. GOTSAM är en 
projektkonstellation där länsstyrelsen, kommunen, polisen, försvarsmakten, kustbevakningen 
och sjöfartsverket ”samverkar för hantering av allvarliga olyckor och samhällskriser på ön” 
(GOTSAM 2005). Remissinstanserna vid risk- och sårbarhetsanalyserna är näringslivet, 
polisen, kommunen och statliga myndigheter. Eija Suhonen anger att ”vi tyckte inte att det 
räckte” och att länsstyrelsen ville ”titta på risk- och säkerhetsfrågor på ett jämställt sätt”. En 
referensgrupp i form av en ”workshop med kvinnor” har ”tömts på deras syn på risker” efter 
bedömningen att ”medelålders män tänker annorlunda”. En referensgrupp med ungdomar 
under 18 år kommer också att utfrågas i ett senare skede. Länsstyrelsen Jämtland arbetar, 
enligt Mia Krylén, med en regional analysgrupp, som innefattar bl.a. kommunerna och 
polisen men ”inga privata företag är med”. Länsstyrelsen Kronoberg arbetar med risk- och 
sårbarhetsanalysen utifrån åtta scenarier. Enligt Lars-Peder Johansson har man haft ett 
”uppstartsmöte med arbetsgrupper som blev nerlagda i och med stormen Gudrun och 
tsunamin i Asien”. Uppstartsmötet var viktigt eftersom ”alla kommuner, alla personer på 
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mötet, landstinget och polisen är remissinstanser på scenarierna”. Med hjälp av dessa 
instanser ska man ”göra en första ansats på en regional analys”. 
 
Länsstyrelsen Skåne har två remissförfaranden när risk- och sårbarhetsanalysen sammanställs. 
Enligt Anna Bergström genomför man ”dels en intern analys utan remiss hos något annat 
organ. Sedan gör vi även en regional analys med områdesanalys där myndigheter, kommuner 
och privata företag främst inom tekniskt infrastruktur är delaktiga”. Länsstyrelsen Stockholm 
har verksamma referensgrupper och verksamhetsgrupper för risk- och sårbarhetsanalyser. 
Men, som Peter Månsson uttrycker det, ”pågår metoden”. Han fyller i att ”ingen länsstyrelse 
har en färdig metod förutom Östergötland kanske”. När man ska samla information är ”det 
bra med en gemensam metod”. Peter Månsson förklarar att man på ”FOI (Totalförsvarets 
forskningsinstitut) nu arbetar med generella dimensioneringsgrunder som ska paketeras 
pedagogiskt”. Länsstyrelsen Västra Götaland har, menar Denny Johansson, ”två risk- och 
sårbarhetsanalyser; intern och regional extern”. Enkäter har gått ut till alla enheter inom 
länsstyrelsen. För den regionala, externa, risk- och sårbarhetsanalysen har samarbete skett 
med kommuner, myndigheter samt privata företag. Karin Palmblad vid länsstyrelsen 
Östergötland värjer sig för att kalla riskanalyserna för risk- och sårbarhetsanalys då 
länsstyrelsen ”inte riktigt har de metoderna”. Istället ”kallar vi det riskbild eftersom vi inte 
gör en matematisk beräkning av riskerna”. De som deltar i remissförfarandet ”är ju de som 
deltar i respektive workshop, d.v.s. näringsliv, företag och myndigheter”. 
 
4.2.2 Resonemang rörande sekretess 
 
Länsstyrelsen Blekinge anser att hemligstämpling av uppgifter via sekretess är ”olämpligt 
eftersom det är motsatsen till vad vi vill” (Petterson 2005). Bevekelsegrunden till denna 
inställning är att man eftersträvar en bred kännedom om dokumentets innehåll hos berörda 
aktörer och allmänhet vilket är en stor fördel om reella krissituationer uppstår. I fallet Gotland 
har man medvetet exkluderat känsliga uppgifter från rapporten. Personalen har således 
kunskap som inte omsätts i skrift. Man menar att det är viktigt att dokumenten är tillgängliga 
för allmänheten (Suhonen 2005). I Jämtland har man inga bryderier med sekretess eftersom 
man ”ännu så länge är i inventeringsstadiet” och frågan aktualiseras först när man når en 
”detaljeringsgrad” (Krylén 2005). Kronoberg har samma uppfattning som Gotland i och med 
förhållingssättet att risk- och sårbarhetsanalyserna ”ska vara kommunicerbara” (Johansson 
2005). 
 
Skåne har två risk- och sårbarhetsanalyser (intern och extern). Den interna analysen är mindre 
intressant ur ett säkerhetshänseende eftersom det ”ej är en sådan djuplodande analys”. Men 
den regionala risk- och sårbarhetsanalysen är ”delvis skyddad under 5 kap 8 §”. Men ”det 
mesta är dock öppet och vi vill ju få spridning och att dokumenten ska vara lättillgängliga” 
(Bergström 2005). Stockholm tycks främst se till möjligheterna med nya 
sekretesslagstiftningen där ”hela risk- och sårbarhetsanalyser kan sekretessbeläggas”. Det 
finns en uppenbar poäng med sekretess då ”företag som Fortum, Telia osv. inte skulle 
förmedla uppgifter om de inte var sekretessbelagda” (Månsson 2005). Västra Götaland har 
sekretessbelagt den regionala analysen. Den skriftliga beskrivningen över detta lyder enligt 
följande ståndpunkt: ”Den samlade sammanställningen med objektens konsekvensbeskrivning 
och hanteringsförmågan är ur både ett läns- och kommunperspektiv sekretessbelagd 
information” (Johansson 2005). Östergötland anser att sekretessfrågor har ”det pratats om”. 
Man har informerat remissinstanserna om att redovisningen av vissa uppgifter är känsliga 
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samt att ”analysen inte får uppfattas som någon terroristhandbok eller liknande” (Palmblad 
2005). 
 
4.2.3 Intern och extern utvärdering 
 
I Blekinge betonas att en extern utvärdering av risk- och sårbarhetsanalyser ”borde regeringen 
ansvara för” trots att man ”inte hört talas om någon sådan”. Den interna utvärderingen 
”ansvarar länsstyrelsen för” (Petterson 2005). Gotland är av uppfattningen att utvärdering av 
risk- och sårbarhetsanalyserna äger rum när dokumenten revideras (Suhonen 2005). Jämtland 
utvärderar inga risk- och sårbarhetsanalyser eftersom man inte har nått det stadiet (Krylén 
2005). Kronoberg har utarbetat en egen metodutveckling för utvärdering genom att ha ”skapat 
ROSA”. Arbetet med ROSA har involverat kommunen, Krisberedskapsmyndigheten och 
AerotechTelub AB. På frågan om extern utvärdering blir svaret att det ”i så fall borde ske av 
KBM” (Johansson 2005). 
 
Skåne meddelar kort att någon utvärdering ”ännu inte” är aktuell (Bergström 2005). 
Handläggare från Stockholm har varit i kontakt med Krisberedskapsmyndigheten angående 
utvärdering av risk- och sårbarhetsanalyserna. Vidare påstås att ”vi pratade om det på ett möte 
igår” men ”de (KBM) vill inte ha samtliga läns risk- och sårbarhetsanalyser (i fulltext)”. 
Andledningen till detta är att ”man inte har resurser att gå igenom och granska dem”. 
Krisberedskapsmyndigheten ”har inga synpunkter på metod”. Vidare understryks att 
länsstyrelsen i Stockholm ”säljer en gemensam metod till sina kommuner” (Månsson 2005). 
Västra Götaland ställer sig, precis som många andra län, frågande till hur utvärderingsarbete 
bedrivs. Analyserna torde utvärderas av regeringen men från Västra Götalands sida har man 
”aldrig sett någon sådan sammanställning” (Johansson 2005). Östergötland betonar precis 
som Gotland att utvärdering är kopplat till revision av tidigare beredskapsarbete. Man menar 
att ”varje seminarium följs av en rapport” samt genom att ”nya seminarier också kan tänkas 
avhandla tidigare ämnen” (Östergötland 2005). 
 
4.2.4 Personalstyrka 
 
Det är ”tre personer” som arbetar med krishantering i Blekinge län (Petterson 2005). 
Motsvarande siffra för Gotland är ”2,5 tjänst” men en person är ensam om att jobba specifikt 
med risk- och sårbarhetsanalyser (Suhonen 2005). I Jämtland är det tre personer som arbetar 
med krisberedskap om man avser ”tillsyn och skydd mot olyckor osv.” varav man är ”cirka 
1,75 tjänster” som arbetar med risk- och sårbarhetsanalys (Krylén 2005). Kronoberg har ”3,5 
tjänster totalt” som arbetar med krisberedskap och två av dessa som är verksamma med risk- 
och sårbarhetsanalyser specifikt (Johansson 2005).  
 
Bland de större länen har Skåne ”17 stycken” personer som arbetar med krishantering, varav 
”drygt en person” arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser (Bergström 2005). Stockholm har 
”21 personer” som arbetar med krisberedskap, varav ”två heltidstjänster och sex 
deltidstjänster för krisberedskap är kopplade till risk- och sårbarhetsanalyser” (Månsson 
2005). Västra Götaland har ”21 personer” som arbetar med krisberedskap och ”fyra till fem 
personer som arbetar med risk- och sårbarhetsanalys men det är inte ett så specifikt och 
avgränsat område” (Johansson 2005). Östergötland har ”tre tjänster” inom 
krisberedskapsfunktionen och ”en tjänst; två efter nyår” som arbetar med risk- och 
sårbarhetsanalyser (Palmblad 2005). 
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4.2.5 Samarbete med kommunerna 
 
Länsstyrelsen Blekinge ”har erbjudit kommunerna processtöd” i utarbetandet av deras risk- 
och sårbarhetsanalyser och man ”har haft tre träffar”. Men Blekinge vill ”inte gå på och 
tvinga” eftersom ”det måste komma från kommunerna själva, med kommunal självständighet 
och så” (Petterson 2005). Samarbetet mellan länsstyrelsen och kommunen på Gotland är tätt 
och de träffas två gånger i veckan. Men länsstyrelsen har en fördel eftersom ”kommunen 
saknar (ekonomiska) medel”. Kommunen bedriver ”tabletop-övningar ungefär fem gånger per 
år” där länsstyrelsen medverkar (Suhonen 2005). Länsstyrelsen Jämtland och kommunerna 
träffas i ett ”nätverk”. Kommunerna ”har haft det knackigt med resurser men nu finns det nya 
pengar”. Gemensam övning har man inte haft ”för alla kommuner” men väl en två dagar lång 
konferens. Periodiciteten mellan arrangemangen är ungefär två år (Krylén 2005). 
Länsstyrelsen Kronoberg har ett omfattande samarbete med kommunerna samt ”tre krav” för 
hur länsstyrelsen ska bistå dem. Det ställs för det första krav på ”att träffa kommunstyrelsen 
där nyttan med risk- och sårbarhetsanalyser diskuteras”. Vidare ”förväntas kommunalt beslut 
på riskhanteringsgrupp” och slutligen ”får kommunen även begära vårt stöd”. Av de åtta 
kommunerna i länets upptagningsområde är det enbart Älmhult som har avböjt länsstyrelsens 
hjälp rörande risk- och sårbarhetsanalyserna. Älmhult verkar emellertid ha misslyckats med 
arbetet och inhämtar troligen hjälp från länsstyrelsen inom kort (Johansson 2005). 
 
I Skåne har samarbetet mellan kommunerna och länsstyrelsen tagit sig uttryck i ”en 
utbildningsdag” men det är ”ännu så länge bara de stora kommunerna” som har påbörjat sina 
risk- och sårbarhetsanalyser (Bergström 2005). Länsstyrelsen Stockholm menar att i 
samarbete med kommunerna ”försöker vi ge dem en gemensam metod”. Kommunerna är 
”ofta tacksamma eftersom de har små resurser” som ”en tjänst eller en halvtidstjänst avsatt” 
för risk- och sårbarhetsanalyser (Månsson 2005). I Västra Götaland har länsstyrelsen inte haft 
någon ”gemensam beredskapsövning” med kommunerna men ”vi var tidiga med risk- och 
sårbarhetsanalysen”. Dessutom poängteras att länsstyrelsen har ”besökt de 49 kommunerna 
angående utbildning och övningar”. Från länsstyrelsens sida är man mån om att 
”områdesansvaret är strikt och kommunerna får statsbidrag från nästa år (2006)” (Johansson 
2005). Länsstyrelsen Östergötland har kontakt med kommunerna, inte minst genom 
riskbilderna som ”vi ser som någonting som kommunerna kan ta del av”. Regelbundna träffar 
sker även mellan länsstyrelse och kommunala företrädare som ”beredskapssamordnare, 
förvaltningschefer m.fl.” (Palmblad 2005). 
 
4.2.6 Återkoppling från kommunerna 
 
I Blekinge rapporterar kommunerna inte till länsstyrelsen ”den formella vägen” vilka åtgärder 
man företar för att stärka sin krisberedskap. Men ”räddningscheferna berättar om något 
väsentligt skett” (Petterson 2005). Gotland har, som tidigare nämnts, speciella förutsättningar 
i och med att länsstyrelsen och kommunen träffas två gånger i veckan (Suhonen 2005). 
Jämtland har kommuner som underrättar länsstyrelsen om förbättringar i krisberedskapen ”i 
nätverk men ej på reguljär basis” (Krylén 2005). Kronoberg har en modell där kommunerna 
håller länsstyrelsen underättad om förbättringar på ”händelser de vill analysera” (Johansson 
2005).  
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Skåne betonar att kommunerna håller länsstyrelsen informerad om framsteg på 
krisberedskapsfunktionen via ”årlig rapportering” (Bergström 2005). Stockholm har inte ett 
bestämt system för kontakt med kommunerna avseende förbättringar av krisberedskapen 
vilket ”kommer att behöva kommuniceras” (Månsson 2005). Från Västra Götaland hävdas att 
kommunerna inte håller länsstyrelsen underrättad om åtgärder för ökad krisberedskap. 
Anledningen till detta är att ”man inte har kommit så långt”. Länsstyrelsen har dock tagit del 
av utdrag och tidiga utkast från vissa kommuner i länet (Johansson 2005). Östergötland anser 
att kommunerna, ”på sätt och vis”, håller länsstyrelsen informerad om hur man minskar risker 
och sårbarhet och hävdar att ”vi kanske får tillsynsansvar framöver” (Palmblad 2005). 
 
4.2.7 Kontakter länsstyrelser emellan 
 
Blekinge informerar om att länsstyrelsen träffar andra länsstyrelser genom ett samarbete ”med 
de sju länen i syd”. Men det samarbetet ”lades på is vid årsskiftet 2004”, i takt med att det 
stod klart för envar att ”det var olika inriktning på vad man ville hantera” samt att 
länsstyrelserna ”hade kommit olika långt”. Det var även av allt att döma så att länsstyrelserna 
”hade olika riskbilder”. Motivationen att gemensamt gå vidare var låg och samarbetsformerna 
”behövde mogna” (Petterson 2005). Gotland har åsiktsutbyte med andra länsstyrelser för att 
sondera hur de arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser men samrådet tycks vara produktivt i 
begränsad utsträckning eftersom ”Gotland är unikt, vi kan inte göra så mycket” (Suhonen 
2005). Jämtland för en dialog med andra nordliga län. Länsstyrelserna ”var ambitiösa i början 
och träffades flera gånger i kvartalet” men nu ses man mer sällan (Krylén 2005). Kronobergs 
kontakt med andra länsstyrelser har ”skett genom diskussion. Men det har gått i stå”. Från 
Kronobergs sida medges att länsstyrelserna gör olika tolkning av områdesansvar (Johansson 
2005). 
 
Skåne är med i samma samarbetsgrupp som Blekinge där de ”sydligare länen träffas” i ”ej 
regelbundet återkommande aktiviteter”. Dessutom träffas samtliga länsstyrelser, via 
Krisberedskapsmyndighetens workshop (Bergström 2005). Stockholm påstår att de har 
kontaktat de andra länsstyrelserna frekvent genom ”omvärldsanalys där vi har kontaktat alla” 
(Månsson 2005). Västra Götaland framhåller, precis som Blekinge och Skåne, att 
kommunikationen med andra länsstyrelser äger rum genom ”sydlänssamverkan med sju län”. 
Västra Götalands län har även kontakt med Stockholm och Malmö då de utgör storstäder och 
har liknande förutsättningar Johansson 2005). Länsstyrelsen Östergötland träffar andra län 
”fyra till fem gånger per år” (Palmblad 2005). 
 
4.2.8 Föreslagna förbättringsmöjligheter i krisberedskapsarbetet 
 
Länsstyrelsen Blekinge ser flera möjligheter till förbättringar i utarbetandet av risk- och 
sårbarhetsanalyserna. Ofta går ”idéerna längre än arbetet”. Detta hör samman med 
ekonomiska medel, ”resurser saknas för version 2 och 3 osv”. Dessutom är risk- och 
sårbarhetsanalyserna i behov av ”ändrad metodik och förändrad analys”. Vidare påstås att 
”risk- och sårbarhetsanalyserna inte är så pedagogiska till skillnad från exempelvis 
miljömålen” samt att ”det vore bra om man skulle kunna jämföra risk- och sårbarhetsanalyser 
över tiden för att spåra förändringar”. Blekinge är av den uppfattningen att länsstyrelserna 
arbetar mer tematiskt med en fråga i taget där man tillåts gå in på djupet och säger sig fått, i 
alla fall delvis, positivt gensvar från kommunerna (Petterson 2005). Gotland har tre förslag på 
hur arbetet med risk- och sårbarhetsanalyserna kan förbättras. För det första föreslås ett 
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”medborgarperspektiv” vilket Gotlands referensgrupper för kvinnor och ungdomar är 
exempel på. För det andra har Krisberedskapsmyndigheten ”begärt föreskrivsrätt” vilket 
Gotland hoppas ger en ”minimiribba” för hur länsstyrelserna arbetar med risk- och 
sårbarhetsanalyser. Avslutningsvis anförs att länsstyrelsen Gotland tidigare gjorde både en 
intern och en extern analys. Numera behövs bara en risk- och sårbarhetsanalys (Suhonen 
2005). Jämtland medger att ”tolkningen av lagstiftningen är ett bekymmer” eftersom ”vissa 
län rättar sig efter § 3, egen förmåga, medan andra gör en annan tolkning”. Lagstiftningen 
måste bli tydligare och ska enligt utredning slås samman (SOU 2004:134: 20). Jämtland anser 
att om man vill ha ett nationellt perspektiv på krisberedskap så måste man ha en bättre samsyn 
vilket uppnås främst genom tydligare lagstiftning (Krylén 2005). Kronoberg ser inga 
genomgripande förbättringsmöjligheter för risk- och sårbarhetsanalyserna utan ser det mer 
som ”en mognadsprocess” där ”det handlar om att få det ännu bättre och förankra”. 
Områdesansvaret upplevs även som problematiskt av andra skäl. Tsunamikatastrofen i Asien 
var en olycka på andra sidan jorden som ändå föll på länsstyrelsens bord. Dessutom framförs 
att man måste vara ”stenhård” och ”distinkt” med vad som avses med områdesansvar och vad 
som är uppgifter för länsstyrelsen (Johansson 2005). 
 
Länsstyrelsen Skåne ser två spontana förbättringar för risk- och sårbarhetsanalyserna. Skåne 
har ”om man tittar på den interna analysen, arbetat utifrån tre scenarier”. Önskan finns att få 
med fler tänkbara riskscenarier. När det gäller den övergripande risk- och sårbarhetsanalysen 
bör en ”avgränsning” i uppdraget komma till (Bergström 2005). Stockholm ser den mest 
uppenbara förbättringen av arbetet med risk- och sårbarhetsanalyserna som en fråga för 
Krisberedskapsmyndigheten. Myndigheten ”måste ge tydliga riktlinjer på vad de vill ha svar 
på” (Månsson 2005). Västra Götaland bedömer att förbättringar i utarbetandet av risk- och 
sårbarhetsanalyser företrädesvis bör ske inom ”hur de ska se ut och vad de ska innehålla”. Det 
behövs en gemensam mall förutom förordningstexten. Länsstyrelserna har olika uppfattning 
om hur man ska tolka uppdraget.  Somliga länsstyrelser ”gör som vi, medan andra gör risk- 
och sårbarhetsanalysen direkt i ett dokument”. Om man jämför ”de olika risk- och 
sårbarhetsanalyserna så är de säkert ganska olika” (Johansson 2005).  På frågan om något kan 
förbättras i utarbetandet av risk- och sårbarhetsanalyser gör Östergötland bedömningen att 
”det är för sent för att göra på samma vis” men att man alltid kan ”lära sig av andras misstag 
och bra saker”. Det hävdas vidare att Stockholm har en ”beräkningsmodell på två år” medan 
”vi andra har scenariefrågor”. Länsstyrelsen Örebro har valt att fokusera ”enbart på elfrågan” 
vilket intresserar Östergötland. Problemet kan, i viss mån, tillskrivas 
Krisberedskapsmyndigheten som har ”dåligt rykte” och ”bör ta mer ansvar” (Palmblad 2005). 
 
5. Analys 
 
Det är uppenbart att tolkningen av uppdraget divergerar mellan de olika länsstyrelserna. Detta 
är i sig är ingen unik konklusion då Krisberedskapsmyndigheten redan har synliggjort 
sakförhållandena (KBM 2004 & 2005). Nyhetsvärdet infinner sig först vid beaktande att 
någon ändring inte ser ut att vara i sikte. Tvärtom framstår avvikelserna länsstyrelserna 
emellan som mer synliga än vid Krisberedskapsmyndighetens sonderingar. Somliga 
länsstyrelser analyserar den interna organisationens sårbarhet medan andra undersöker 
potentiella risker i hela länets geografiska upptagningsområde under länsstyrelsens s.k. 
områdesansvar. Det är tydligt att förordning (2002:472) om åtgärder för fredstida 
krishantering och höjd beredskap alltjämt ger upphov till några riktiga knäckfrågor. 
Tolkningssvårigheterna rör § 3 samt § 4 och avser vilka skyldigheter länsstyrelserna har som 
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områdesansvariga myndigheter att inventera risker. De berör inte enbart uppdragets vara eller 
icke vara utan även i vilken grad man i praktiken valt att rätta sig efter instruktionerna. En del 
länsstyrelser, uttyder § 3 till att avgränsas inom ett speciellt område t.ex. el- tele- och IT-
försörjning samt hanteringsförmåga avseende epizooti. Det finns dessutom län där man först 
inventerat och definierat sannolika krishändelser och sedan valt ut specifika scenarier för 
djupare analys. Stockholm är ett annat intressant exempel eftersom man har arbetat en längre 
tid med metodutveckling innan man genomför den egentliga risk- och sårbarhetsanalysen 
(Månsson 2005). Andra länsstyrelser har, i sina risk- och sårbarhetsanalyser, en betydligt 
vidare tolkning av uppdraget eller presenterar inte ens hur de tolkar uppdraget. Det är 
långsökt att tro att denna skillnad beror på att länsstyrelserna har olika riskbilder och 
förutsättningar för sitt områdesansvar. Sådan argumentering framförs inte heller från 
länsstyrelsernas sida.  
 
Enligt § 4 i omnämnd förordning (2002:472) har länsstyrelserna ansvar för ”områdesvis 
samordning, samverkan och information”. Men det tycks som om vissa myndigheter arbetar 
enligt denna paragraf medan andra negligerar eller i alla fall underlåter att förklara hur man 
förhåller sig till bestämmelsen. En annan förpliktelse som är central för länsstyrelserna är att 
vara kommunerna behjälpliga med utarbetandet av deras risk- och sårbarhetsanalyser. 
Intervjuerna visar att vissa län har täta samarbeten med kommunen och träffas flera gånger i 
veckan (Suhonen 2005) medan andra träffar kommunerna betydligt mer sällan (Petterson 
2005). Det tudelade mönstret upprepar sig även när det gäller remissförfarandet där vissa 
länsstyrelser nämner kommunerna som viktiga remissinstanser (RSA Södermanland 2005: 6, 
RSA Kalmar 2005: 6 m.fl.) samtidigt som andra inte omtalar kommunerna alls. Flera 
länsstyrelser har även mer udda drag som inte återfinns hos några andra län. Länsstyrelsen 
Gotland har ett särpräglat tillvägagångssätt med referensgrupper bestående av kvinnor och 
ungdomar (Suhonen 2005). Länsstyrelsen Jämtland förefaller inte inkludera privata företag 
som remissinstanser i sin risk- och sårbarhetsanalys till skillnad från många andra 
länsstyrelser (Krylén 2005).  
 
Det faktum att fem länsstyrelser inte lämnat in sina underlag i tid är i sig ingen förvånande 
iakttagelse. I själva verket skickar de inte alltid nya underlag på årsbasis. Det förekommer att 
länsstyrelserna inkommer med samma risk- och sårbarhetsanalys till regeringen som 
föregående år. Många har svårt att förhålla sig till sekretesslagen (1980:100) som likväl har 
ändrats i 5 kap. § 8. Krisberedskapsmyndigheten har uppmärksammat problemet och föreslog 
ändringen men problemet kring sekretess kvarstår. Handläggarna visar, genom mina 
intervjuer, på ett kreativt förhållningssätt, i hur man handskas med sekretessfrågor. De finns 
de som vill sekretessbelägga hela analysen om behov finns (Månsson 2005). Det finns även 
handläggare som har kunskaper om känsliga frågor vilka inte omsätts i skrift. Det uttryckliga 
syftet är att undvika sekretessfrågor (Suhonen 2005). Dessutom finns det handläggare som 
anser att det är olämpligt med sekretess eftersom det sägs vara motsatsen till vad man vill 
uppnå (Petterson 2005). 
 
Lennart Lundquists teorem om att utföraren måste förstå, kunna och vilja är ytterst relevant i 
sammanhanget. De intervjuade erkänner utan omsvep att man är osäkra på hur man ska tolka 
lagstiftningen. Med andra ord förstår de inte fullt ut beslutet hur länsstyrelserna ska utarbeta 
risk- och sårbarhetsanalyser. Med tanke på att analyserna är av oerhört olika omfång finns det 
även skäl att förmoda att man i vissa fall saknar medlen att genomföra besluten. Sambandet är 
dock inte vederlagt och borde vara föremål för ytterligare forskning, Utförarna verkar inte 
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heller alla gånger ha en vilja att genomföra besluten. Handläggare har i 
Krisberedskapsmyndighetens tidigare rapporter deklarerat att risk- och sårbarhetsanalyserna 
är en skrivbordsprodukt. Samma känsla av uppgivenhet kan spåras även i mina 
efterforskningar.  
 
Stödet är svagt för min hypotes att de stora länen, i kraft av bl.a. sina personalresurser på 
krishanteringsområdet, skulle ha mer omfattande risk- och sårbarhetsanalyser än motsvarande 
små län. De större länen har betydligt fler anställda inom detta område. Stockholm har ”två 
heltidstjänster och sex deltidstjänster” inom risk- och sårbarhetsanalyser av total ”21 
personer” på funktionen krisberedskap. För Västra Götaland är motsvarande förhållande ” 
fyra till fem personer” samt ”21 personer”, Skåne har ”drygt en person” samt ”17 stycken” 
personer. I de små länen är personalresurserna mer nogräknade. Man kan argumentera för att 
storstadslänen har en betydligt mer omfattande riskbild och genom sitt områdesansvar 
ansvarar för fler medborgares väl och ve. Men att författa en risk- och sårbarhetsanalys borde 
vara enklare om man är 20 personer istället för än en eller två. Ett visst stöd för min 
ursprungliga tes står att finna i att små län som Norrbotten och Västerbotten har risk- och 
sårbarhetsanalyser på en till två A4-sidor (RSA Norrbotten 2005 & RSA Västerbotten 2005). 
Även om Skåne har en motsvarande analys på 60 sidor (RSA Skåne 2005) arbetar Stockholm 
fortfarande med metodutveckling (Månsson 2005). De olika förutsättningarna, som tilldelning 
av ekonomiska medel och personalresurser samt inverkan på krisberedskapsfunktionen kräver 
ytterligare efterforskningar. Den emiriska grunden för mitt inledande antagande framstår i 
dagsläget därmed som svår att leda i bevis. 
 
Länsstyrelserna verkar inte kunna dra nytta av varandras erfarenheter på området. De 
samarbetsorgan som finns fungerar mindre väl enligt handläggarna (Johansson 2005, Krylén 
2005, Petterson 2005 och Suhonen 2005). Med en teoretisk anknytning till 
implementeringsteori visar inte minst de bristande samverkansformerna länen emellan flera 
drag ur Pressman och Wildavskys sju generella problem då många aktörer är involverade i 
projekt av större typ (Pressman & Wildavsky 1984: 99-102). Tankarna om att större projekt 
som implementeras dras med förseningar (Pressman & Wildavsky 1984:118ff) har också ett 
visst stöd eftersom fyra länsstyrelser inte lämnade in sina uppdrag till regeringen i tid.  
Hälften av länsstyrelserna har för övrigt lämnat in underlag som närmare liknar 
verksamhetsberättelser än faktiska risk- och sårbarhetsanalyser. De anger, inte sällan, att 
arbetet med risk- och sårbarhetsanalyserna är ”på gång”. De ursprungliga målen, meddelade i 
förordningar, är abstrakta när de ska omsättas i praktiken. Ingen av de tillfrågade åtta 
handläggarna är säkra på vad det sker för extern utvärdering av deras arbete med risk- och 
sårbarhetsanalyserna. Vare sig Krisberedskapsmyndigheten (Bouvin 2005), 
Länsstyrelseenheten vid Finansdepartementet (Petersson 2005) eller Försvarsdepartementet 
(Eriksson 2005) gör någon utvärdering som täcker in samtliga länsstyrelsers risk- och 
sårbarhetsanalyser. Därmed kan man förmoda att handläggarna inte känner sig speciellt 
påpassade att göra ett bra arbete åt sin huvudman. Det finns inga straff- eller 
belöningsstrukturer som Lipsky förespråkar (Lipsky 1980: 161). Klart är att länsstyrelserna 
inte känner sig nödgade att följa Krisberedskapsmyndighetens mallar eller rekommendationer. 
Det är av samma skäl mycket svårt att avgöra om länsstyrelserna lever upp till de uppsatta 
målsättningarna. Målen är otydliga då ingen instans avgör vad en fullgod risk- och 
sårbarhetsanalys innebär. Men i ett avseende är Lipskys tankar mindre gångbara. Det finns 
inga brukare med oändliga behov som vida överstiger tillgången av den samhällsservice 
ämbetsmannen i detta fall tillhandahåller.  



 
 
 
 
 

24 

 
Det övergripande krisberedskapsarbetet ska, som omtalas i inledningen, karakteriseras av tre 
politiska grundsatser: ansvars-, närhets-, och likhetsprincipen (prop. 2001/02:15: 22). Omsatt 
till mer gripbara statsvetenskapliga termer rör detta, enligt min uppfattning, demokrati, 
rättssäkerhet och effektivitet. Demokrati innebär att alla invånare har samma möjligheter att 
påverka politikens form och riktning. Rättssäkerhet medför att alla invånare blir behandlade 
lika när policybeslut verkställs. Effektivitet tangerar ekonomisk hushållning och hur 
skattebetalarna får maximal nytta av sina skattemedel. Den politiskt antagna ansvarsprincipen 
innebär, en smula förenklat, att den aktör som har ansvar för en verksamhet har samma ansvar 
under en kris och har tydlig koppling till demokrati. Likhetsprincipen förutsätter enbart att 
verksamheten har samma organisation under såväl beredskap som kris och har därför inslag 
av rättssäkerhet. Närhetsprincipen går ut på att kriser ska hanteras av de närmast berörda och 
ansvariga aktörerna vilket kan sägas ha visst samband med effektivitetsfrågor. Således 
uppenbarar sig tre till synes tidlösa statsvetenskapliga styrningsproblem i relationen 
beslutsfattare-utförare. 
 
6. Resultat 
 
1. I vilken utsträckning föreligger det en samsyn mellan förvaltningspersonal verksamma 
inom krishantering hos länsstyrelserna rörande sammanställningen av risk- och 
sårbarhetsanalyserna?  
 
Trots att länsstyrelserna har både förordningar, lagstiftning, regleringsbrev, 
rekommendationer och samarbete med andra länsstyrelser är det tämligen okontroversiellt att 
påstå att en samsyn om hur risk- och sårbarhetsanalyserna ska sammanställas saknas. Flera av 
handläggarna uttrycker att någon form av gemensam metod eller mall för hur man genomför 
risk- och sårbarhetsanalyserna behövs. Den enda samsyn som tycks råda är att man, på 
handläggarnivå länsstyrelserna emellan, menar att uppdraget måste blir tydligare. Frågan är 
dock, som tidigare åskådliggjorts, mer komplicerad än så.  
 
2. Finns det skillnader i länsstyrelsernas övergripande risk- och sårbarhetsanalyser som inte 
kan relateras till respektive inrättnings skilda riskbilder utan tvärtom kan härledas till länens 
storlek eller personalresurser? 
 
Tolkningen av uppdraget divergerar hos de olika länsstyrelserna. Stödet är ringa för 
antagandet att de stora länen på krishanteringsområdet skulle ha mer omfångsrika risk- och 
sårbarhetsanalyser tack vare ansenligare personalresurser än motsvarande små län. 
Storstadslänen torde ha en betydligt mer omfattande riskbild men mitt inledande antagande 
framstår i dagsläget som svårt att påvisa då risk- och sårbarhetsanalyserna, oavsett länens 
storlek, varierar betänkligt i omfång. 
 
3. Vilka statsvetenskapliga problem med koppling till implementeringsforskningens perspektiv 
”top-down” respektive ”bottom-up” aktualiseras av ovanstående frågeställningar? 
 
De statsvetenskapliga spörsmål som uppkommer är relaterade till demokrati, rättssäkerhet och 
effektivitet. De tre politiska övergripande målen, ansvars-, närhets-, och likhetsprincipen, har 
anknytning till demokrati, rättsäkerhet och effektivitet. Inom implementeringsteorin 
anbefaller ”top-down” att beslutsfattaren ger effektiva och rättsäkra instruktioner till 
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utföraren. Det alternativa perspektivet ”bottom-up” berör framför allt effektivitet. Utföraren 
saknar, enligt båda perspektiven, såväl morot som piska, för att utföra en fullgod arbetsinsats.  
 
7. Diskussion 
 
Ett intressant sidospår är att risk- och sårbarhetsanalyserna är svåra att rekvirera för 
allmänheten då de vanligen inte finns på länsstyrelsernas hemsidor. Dokument som inte är 
känsliga eller belagda med sekretess borde vara mer lättillgängliga för demokratisk insyn och 
transparens. Då får såväl den vetgiriga allmänheten som granskande media möjlighet att 
jämföra risk- och sårbarhetsanalyserna åt och, om nödvändigt, utöva politisk påtryckning. Det 
finns två intressanta aspekter på krisberedskapen som faller utanför denna studie men som 
ändå förtjänar att tas upp. Dessa infallsvinklar är normativt präglade och uttrycker vilka ideal 
jag anser att krisberedskapsarbetet bör uppmärksamma och tillgodose. 
 
7.1 Forskning inom krishantering borde leda till förändrad krisberedskap 
 
De svenska risk- och sårbarhetsanalyserna på länsnivå innehåller inga hänvisningar till 
internationella erfarenheter rörande krisberedskap. Det är överhuvudtaget sparsamt med 
hänvisningar till utländsk forskning och offentliga utredningar. Länderna i Sveriges 
närområde genomgår en liknande inventerings- och uppbyggnadsfas och borde ha mycket att 
lära ut. Krisberedskapsmyndigheten har bl.a. uppmärksammat kunskapskällor som 
Storbrittaniens UK Resilience och Kanadas Office of Critical Infrastructure Protection and 
Emergency Preparedness (KBM 2003: 12-39). Det bedrivs även forskning inom CRISMART, 
vilken är en forskningsinrättning för krishanteringsstudier inom Försvarshögskolan. 
CRISMART har genomfört flera fallstudier över kriser på regional, nationell och 
internationell basis och även undersökt intressanta styrnings- och ansvarsfrågor. Krishantering 
är naturligtvis en annan fråga än krisberedskap. Men av de övergripande risk- och 
sårbarhetsanalyserna som länsstyrelserna upprättat är det ingen som ens omnämner den 
svenska eller den motsvarande utländska forskningen.  
 
De svenska statsvetarna Bengt Sundelius, Eric K. Stern och Fredrik Bynander lyfter fram att 
säkerhetspolitiska beslut präglas av en särskild beslutsproblematik som har flera 
symptomatiska drag. I medelpunkten för diskussionen är individerna som ingår i de 
beslutsfattande strukturerna, på vad sätt dessa individer organiserar sig samt den övergripande 
organisatoriska kontexten. För den enskilda beslutsfattaren är det en balansakt mellan en rad 
olika värden. Sundelius, Stern och Bynander ger på så vis en närbesläktad beskrivning över 
ämbetsmannens yrkesroll till den som Pressman och Wildavsky samt Lipsky tidigare 
redogjort för. Beslutsfattaren tvingas välja mellan en strävan efter analytiskt-sakliga 
beslutsgrunder, behov av acceptans och stöd samt hushållande med tid och andra resurser. Det 
är en, aning simplifierat, fråga om att välja ”rätt” under tidspress (Sundelius m.fl. 1997: 17ff). 
Individerna ingår även i samarbetande beslutsgrupper av olika storlek där beslut fattas 
kollektivt. Risker och avigsidor ger sig tillkänna som en direkt effekt av gruppernas storlek. 
Små grupper löper en fara för att färre beslutsalternativ behandlas än vid ett pluralistiskt 
remissförfarande. Den mindre gruppen har även en smalare kunskapsbas vilket kan sätta sina 
spår i inskränkta handlingsval. Stora beslutsgrupper kan däremot leda till att överdrivet 
självförtroende styr det gemensamma handlingsvalet. De större grupperna, i vilka 
organisationer ingår, kan vara onödigt byråkratiska och tröga i sitt beslutsfattande. Det 
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förekommer även s.k. kontorspolitik, där den egna organisationens intresse tar överhand till 
nackdel för en mer allomfattande helhetssyn. De stora organisationerna framställs som drivna 
av resurstilldelning styrda av organisationsanspråk istället för sakkunskapsmässiga hänsyn. 
Beaktandet av dessa tankar borde i större utsträckning utmärka krisberedskapens arbetssätt. 
Diskussionen torde handla om hur man skapar ett system där personerna som är garanter för 
implementeringen även är de som har initierat besluten. Troligen hamnar man då i en debatt 
rörande ministerstyre och personligt ansvar vilket föranleder nästa avsnitt. 
 
7.2 Behov av tillsyn 
 
I Försvarsdepartementets regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende 
Krisberedskapsmyndigheten finns instruktioner för att analysera resultat och arbetssätt av 
myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser. Krisberedskapsmyndigheten har tolkat 
uppdraget som att kartlägga hur långt myndigheterna har kommit med arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalyserna och vad ansvariga personer på myndigheterna har för inställning till 
arbetsuppgifterna. Det görs däremot inga försök att recensera risk- och sårbarhetsanalyserna 
och värdera om de efterlever uppsatta mål (KBM 2005: 4). Det finns således inget nationellt 
perspektiv eftersom ingen tycks vilja bestämma hur mallen för en ”bra” 
krisberedskapsfunktion ser ut. Man kan retoriskt ställa sig frågan om det går att avgöra vad 
god krisberedskap inbegriper. Krisberedskapsmyndigheten har således valt att anta en 
förklarande roll över hur arbetet i länsstyrelserna fortskrider snarare än att verka som en 
garant för tillsyn. I Sverige vill vi ogärna reformera vår förvaltningsmodell med fria 
ämbetsverk till renodlat ministerstyre. Men ett inkorporerande av Lipskys idéer om att mäta 
de anställdas arbetsprestationer är en i högsta grad kontroversiell fråga. Den gyllene 
medelvägen torde vara att reformera Krisberedskapsmyndigheten till en mer renodlad 
tillsynsmyndighet med tolkningsföreträde rörande vad som är ”bra” krisberedskap. Om ett 
nationellt perspektiv för krisberedskapen eftersträvas anser jag att detta är ett absolut krav. 
Risk- och sårbarhetsanalyserna borde enligt detta resonemang vara anpassade till att möta 
riskbilder som kan inträffa i en större region som två eller flera län.  
 
8. Sammanfattning 
 
I denna uppsats har jag valt att belysa hur länsstyrelserna arbetar med sina risk- och 
sårbarhetsanalyser. Den teoretiska utgångspunkten är om Jeffrey L. Pressman, Aaron 
Wildavsky och Michael Lipskys tankar inom impementeringsteori kan appliceras i ett svenskt 
sammanhang på krisbredskapsområdet. Det empiriska materialet består av åtta intervjuer med 
handläggare hos de fyra största och de fyra minsta länen samt genomgång av 20 av 21 
länsstyrelsers risk- och sårbarhetsanalyser. Huvudproblemet är att länsstyrelserna tycks ha en 
uppsjö olika tillvägagångssätt och hänsynstaganden i arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalyserna. Den externa granskningen och kontrollen av detta arbete är, trots 
Krisberedskapsmyndighetens evalueringar, ett eftersatt område. Det finns inte ett gemensamt 
system för att utvärdera och fastslå vad bra krisberedskap innebär. 
Implementeringsteoretikerna Pressman, Wildavsky och framför allt Lipsky tillhandahåller 
kontroversiella reformförslag till en mer effektiv statsförvaltning. Författaren är av den 
åsikten att eftersom Lipskys ursprungliga tankar beträffande incitament och belöningar för 
ämbetsmän är omstridda borde man från politiskt håll i alla fall överväga att ge 
Krisberedskapsmyndigheten en mer renodlad tillsynsroll.  
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Utredningen om lagen om civilt försvar, betänkandet Krishantering och civilt försvar i 
kommuner och landsting (SOU 2004:134). 
 
Lagstiftning och förordningar 
 
Förordning (SFS 2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap. 
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Förordning (SFS 2002:518) med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten. 
 
Förordning (SFS 2002:864) med länsstyrelseinstruktion. 
 
Lag (SFS 1994:1720) om civilt försvar. 
 
Lag (SFS 2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting.  
 
Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Krisberedskapsmyndigheten. 
 
Sekretesslag (1980:100). 
 
Hemsidor 
 
CRISMART – Crisis Management Research and Traning 
www.crismart.org  
 
GOTSAM 
www.gotsam.se 
 
Krisberedskapsmyndigheten 
www.krisberedskapsmyndigheten.se 
 
10. Bilaga 
 
Frågebatteri till handläggare vid länsstyrelse 
 
1. Hur länge har du arbetat vid länsstyrelsen med krisberedskap? Eventuell följdfråga vid 
oklarheter: Har du varit med att utforma länsstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys för 2004? 
 
2. Vilka parter, utanför länsstyrelsen, har varit inblandade (som remissinstans) i utarbetandet 
av länsstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys? 
 
3. Har någon eller några som utarbetat risk- och sårbarhetsanalysen deltagit i utbildning 
anordnad av Krisberedskapsmyndigheten? Om så är fallet, vid hur många tillfällen har denna 
utbildning skett? 
 
4. Hur resonerade länsstyrelsen rörande om risk- och sårbarhetsanalysen skulle vara 
sekretessbelagd eller ej? 
 
5. Sker det någon intern eller extern utvärdering av risk- och sårbarhetsanalysen? Vem utför i 
så fall den? (Vilken metod/tillvägagångssätt tillämpas?) 
 
6. Hur många tjänster inom länsstyrelsen är dedicerade till krisberedskap? Hur många (av 
dessa) arbetar med att utarbeta risk- och sårbarhetsanalyser? 
 
7. På vilket vis är länsstyrelsen kommunerna inom länen behjälpliga med utarbetande av risk- 
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och sårbarhetsanalyser? Har man gemensam utbildning, beredskapsövning och uppföljning 
eller sköter kommunerna i huvudsak detta arbete själva? 
 
8. Håller kommunerna i ert län länsstyrelsen underrättad om vilka åtgärder man vidtagit för 
att minska risker och sårbarhet i kommunen och för att förbättra krishanteringsförmågan? 
 
9. Har du eller någon annan hos länsstyrelsen varit i kontakt med andra länsstyrelser för att 
sondera hur de utför sina risk- och sårbarhetsanalyser? 
 
10. Hur ofta genomför länsstyrelsen krisberedskapsövningar? (Vilka deltar?). 
 
11. Finns det något som du anser kan förbättras i utarbetandet av länsstyrelsens risk- och 
sårbarhetsanalys om du får tänka fritt? (Bortom lagar, myndighetsinstruktioner, tradition och 
praxis). 
 
Frågebatteri till handläggare/sakkunnig vid Krisberedskapsmyndigheten, 
Finansdepartementet samt Försvarsdepartementet 
 
1. Genomför Krisberedskapsmyndigheten, Finansdepartementet eller Försvarsdepartementet 
(eller någon annan statlig inrättning) en utvärdering/analys av de övergripande risk- och 
sårbarhetsanalyserna från länsstyrelserna? 
 


