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Abstract 
 

The economic consequences of nature disasters are difficult to predict, and therefore 

complex to insure against. Some countries have established catastrophe funds, which 

aim to protect their citizens against losses. Sweden does not have such a system, and 

currently compensates its citizens and municipalities on a case by case basis. With a 

focus on Swedish municipalities, this essay investigates the system for compensation 

of losses incurred from nature disasters, and discusses whether the system works as an 

incentive for undertaking measures in disaster risk reduction and prevention.  

 

This qualitative study uses the Principal -agent theory as an analytical tool for 

illustrating and discussing the relationship between the government and the 

municipalities, in regards to the current compensation system. Due to information 

asymmetries, the theory expects the municipalities to shirk on effort, a behavior that 

impedes disaster prevention and increases costs. With the economic assumption that 

decision making is based on the principle of maximizing utility, this essay 

investigates the capabilities and motives of the municipalities in undertaking nature 

disaster reduction and prevention. The empirical material consists primarily of 

interviews with representatives from seven municipalities.  

 

The result shows that there are information asymmetries within the Swedish 

compensation system, which have enabled ex-post moral hazard. However it is 

inconclusive whether there has been ex-ante moral hazard, in terms of under-investing 

in disaster prevention measures. Beyond the assumptions of the theoretical 

framework, politicians’ interest was stressed to have an impact on the municipalities’ 

capabilities and motives to undertake disaster risk reduction. Since the willingness to 

undertake disaster risk reduction varies among municipalities, public crisis 

management in Sweden should attempt to increase national and local interest in 

disaster prevention measures.  

 

Nyckelord: Ersättning, kommuner, informationsasymmetri, moral hazard, försäkring, 

naturolyckor, Principal-agent teori  
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1. Inledning  

 

”2010 var naturkatastrofernas kostsamma år” kunde man läsa i Svenska Dagbladet 

(SVD) den 24 januari 2011. Jordbävningarna i Chile och på Haiti, askmolnet på 

Island och översvämningarna i Pakistan var några av de extrema väderhändelser som 

inträffade. De ekonomiska konsekvenserna av en naturkatastrof är ofta svåra att 

beräkna och en nyligen presenterad studie
1
 menar att det finns tydliga samband 

mellan naturkatastrofer och effekter på den globala ekonomin. 

 

Under 2000-talet drabbades Sverige av flera naturolyckor. Översvämningarna i 

Arvika år 2000, stormen Gudrun i Småland år 2005 och lerskredet år 2006 i Bohuslän 

är bara några exempel på naturolyckor. I Sverige var det då och är det fortfarande 

reglerat i lag hur ersättning för skador erhålls
2
 och i samband med stormen Gudrun 

uppstod en offentlig debatt rörande ekonomisk ersättning från staten till kommunerna. 

Centralt för debatten var ansvarsfrågan och systemets lämplighet då 

ersättningsvillkoren ansågs vara otydliga. Enligt en Klimat- och Sårbarhetsutredning 

(SOU 2007:60) kommer risken för naturolyckor att öka, vilket kommer att påverka 

den kommunala verksamheten. Därav finns det en önskan om att förändra systemet 

och 2007 kom en departementsskrivelse
3
 som presenterade ramarna för ett förslag på 

en nationell katastrofförsäkring.  

 

Flera europeiska länder och USA har etablerat statliga katastroffonder och skapat 

försäkringsskydd för naturolyckor. Forskare (Auffret 2003, Freeman 2004) har visat 

att offentliga system för försäkringar vid naturkatastrofer inte är helt effektiva. För att 

en försäkring ska vara effektiv krävs en vilja att skydda sig mot risk och att de 

kostnader som uppstår på grund av marknadsmisslyckanden, inte blir alltför höga.  

                                                        
1
 Munich Re 2011-01-03 

2
 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2006:544) om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LXOH)  
3
 Ersättningssystem i samverkan - hantering av kommunernas kostnader i samband med 

naturkatastrofer, m.m. (Ds 2007:51)  
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1.1 Syfte och frågeställning 

 

Utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv är ersättningar från staten till kommunerna 

en fråga i offentlig ekonomi och som visats i inledningen är detta en aktuell fråga. De 

flesta studier fokuserar på relationen mellan stat och individ och därför har jag valt att 

studera relationen mellan stat och kommun. Med studien vill jag undersöka hur 

kommuner uppfattar sin situation som ekonomiska aktörer, och vad detta kan få för 

konsekvenser med det ersättningssystem som finns idag.  

 

Syftet med uppsatsen är dels att beskriva det svenska systemet för ersättningar 

vid naturolyckor, dels att undersöka om ersättningssystemet påverkar 

kommuners skadeförebyggande arbete och i sådant fall hur?  

 

För att besvara mina frågor ges först en teoretisk bakgrund till problemet med 

asymmetrisk information och därefter analyseras detta med hjälp av principal- agent 

teorin. Detta är en kvalitativ studie, där det empiriska materialet samlats in genom 

samtalsintervjuer.  

 

1.2 Avgränsningar 

 

Uppsatsen syftar inte till att utvärdera eller jämföra kommunernas arbete. Uppsatsen 

kommer inte att analysera ersättning mellan staten och den enskilda individen. Vidare 

utelämnas analyser kring finansieringen av en försäkring då det för närvarande inte 

finns några konkreta förslag att analysera.  

1.3 Definitioner  

 
Naturkatastrofer och naturolyckor är vida begrepp och någon allmän tydlig skiljelinje 

mellan olycka, kris och katastrof finns inte. Med naturolyckor avser uppsatsen den 

definition som Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) använder sig av: 
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[…] naturhändelse med negativa konsekvenser, från den mer begränsade olyckan till 

naturhändelser med mycket omfattande eller katastrofala konsekvenser, oftast 

benämnda naturkatastrofer” (MSB 1). Begreppet kris används enligt Sveriges regering 

för att beskriva ett tillstånd, ”[…] som inte kan hanteras med normala resurser och 

organisation. En kris är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga och att lösa krisen 

kräver samordnade åtgärder från flera aktörer. En kris kan t.ex. vara följden av en 

naturkatastrof, stor olycka, epidemi eller ett datahaveri” (Sveriges regering 1). 

  

Orden risk och osäkerhet används olika sätt, beroende av sitt sammanhang. Knight 

(1921:233) gjorde följande särskiljning av begreppen: ”to preserve the 

distinction…between the measurable uncertainty and an unmeasurable one we may 

use the term ”risk” to designate the former and the term ”uncertainty” for the latter”.  

Knights definition av risk och osäkerhet är grunden till att risk är något mätbart 

medan osäkerhet inte anses vara det. Denna definition av risk skiljer sig från hur vi i 

svenskt tal ibland använder ordet för att beskriva en fara eller ett hot. Den svenska 

krisberedskapen sig av en annan tolkning av ordet risk. Riskanalyser och 

riskbedömning görs utifrån definitionen; risk = sannolikhet*konsekvens, och där 

varken sannolikheten eller konsekvenser nödvändigtvis kvantifieras. En liten 

sannolikhet kan därför anses utgöra en stor risk till följd av att konsekvensen av ett 

utfall är stor (MSB 2).  

1.4 Disposition 

 

Ovan har uppsatsens syfte framställts. Kapitel 2 ger en bakgrund till det svenska 

ersättningssystemet. Kapitel 3 presenterar det teoretiska ramverket och kapitel 4 ger 

en genomgång av tidigare studier. I kapitel 5 redogörs för uppsatsens metod och 

urval. Kapitel 6 presenterar det empiriska materialet. Analysen sker i kapitel 7 vilket 

följs av en avslutande diskussion och slutsats i kapitel 8. 
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2. Ansvar och ersättningar 

 

I detta kapitel ges en bakgrund till det svenska systemet för krisberedskap och 

krishantering för att ge läsaren en förståelse för hur ansvaret är uppdelat mellan stat 

och kommun. Därefter ges en redogörelse över det svenska ersättningssystemet.  

 

Kommunernas krisverksamhet vilar i huvudsak på tre principer; ansvarsprincipen, 

vilken innebär att den som i vanliga fall har ansvar över en verksamhet även har det 

vid en kris; likhetsprincipen som åsyftar att verksamheten ska fungera som vanligt i så 

lång utsträckning som möjligt, och närhetsprincipen vilken innebär att en kris ska 

hanteras där den inträffar, av de som är närmast berörda och ansvariga 

(Krisinformation 2011). För att underhålla en god krisberedskap inom kommunen 

måste staten i samband med att kommunerna ges ökat ansvar, tillhandahålla 

finansieringsmöjligheter från den statliga budgeten, enligt finansieringsprincipen 

(SKL 1). Lundquist (1991:161) fastslår att ”oberoende av resurser bör kommuner ha 

ungefär samma service.” Detta tolkar jag som en indikation om att solidaritet ska 

gälla.  

 

De centrala lagarna som reglerar ansvaret kring naturolyckor är Lag (2003:778) om 

skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 

inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LXOH).
4
 Ansvar 

vid naturolyckor delas med fördel upp i förebyggande åtgärder och ansvar för åtgärder 

vid en olycka. 

 

 

 

                                                        
4
 Andra bestämmelser som rör kommuners verksamhet, men som utelämnats här finns i  Kommunallag 

1991:900, Plan och bygglag (1987:10) och Miljöbalken.  

http://www.krisinformation.se/web/Pages/Page____11261.aspxKrisinformation
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2.1. Ansvar för förebyggande åtgärder 

 

Staten har det övergripande ansvaret för krisverksamheten i landet. Det statliga 

ansvaret är fördelat på myndigheter, främst på MSB och länsstyrelserna (SOU 

2007:31 59). Sedan 2004 finns enligt kommunöverenskommelsen fastställt vilka 

uppgifter kommunerna har vad gäller krisverksamhet; risk- och sårbarhetsanalyser, 

geografiskt områdesansvar, utbildning och övning, vissa kvarvarande åtgärder 

avseende höjd beredskap samt rapportering (MSB 3). Dessa bestämmelser är 

lagstadgade i LXOH 2 kap och 3 kap. Enligt LXOH ska varje kommun ha en 

krisledningsnämnd som kan ta över kommunala verksamheter vid en extraordinär 

händelse (LXOH 2 kap 2 § ). En extraordinär händelse är en ”händelse som avviker 

från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig 

störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun 

… ” (LXOH 1 kap 4 § ). Detta är jämförbart med Sveriges regerings definition av en 

kris (se kap 1.3.).   

 

Enligt LSO 3 kap 1 §, är kommunernas lagstadgade ansvar för förebyggande åtgärder 

följande:  

 

För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till att 

åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras 

ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. …  

  

Kommunen har ett ansvar att ge rådgivning och information till enskilda och att ta 

fram ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet (LSO 3 kap § 2 -3). Notera 

att lagen använder sig av begreppet olycka och inte naturolycka. För att utreda 

huruvida en naturolycka är en olycka eller inte, hänvisas till förarbeten och gällande 

praxis
5
.  

                                                        
5
 Med praxis menas rättsfall inom området. För förarbeten se proposition. 2002/03:119. 
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2.2. Ansvar för åtgärder vid extraordinär händelse eller olycka  

 

Det kommunala ansvaret vid en extraordinär händelse enligt LXOH är att ha en 

krisledningsnämnd vars ordförande har mandat att avgöra när en extraordinär 

händelse kräver att krisledningsnämnden tar över krishanteringen. Det är då 

krisledningsnämndens uppgift att samordna de insatser som görs och att ansvara för 

att de kommunala verksamheterna fortlöper i den mån som är möjligt (LXOH 2 kap 2 

§ 3§)  

 

Staten har vid inträffade av olycka ansvar för viss typ av räddningstjänst enligt LSO 4 

kap
6
. Med räddningstjänst menas ” … räddningsinsatser som staten eller 

kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att 

hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön. ” (LSO 1 kap 2 §). 

Vid en olycka, tillämpas ansvarsprincipen och därmed är kommunen ansvarig för de 

kommunala verksamheterna enligt LSO 3 kap 7 §.  

 

2.3. Det svenska ersättningssystemet  

 

Det svenska systemet för ersättning vid naturolyckor är främst reglerat i LSO och 

LXOH. Vid räddningsinsatser åberopas LSO och statlig ersättning söks genom LSO. 

Om däremot kommunens krisledningsnämnd tar över krishanteringen kallas det enligt 

lagstiftningen extraordinär händelse och LXOH blir därmed aktuell.  

Reglerna i LSO 7 kap 3 § lyder: 

 

Om en räddningsinsats i kommunal räddningstjänst har medfört betydande kostnader, har 

kommunen rätt till ersättning av staten för den del av kostnaderna som överstiger en självrisk. 

En förutsättning för rätt till ersättning är att kostnaderna är direkt hänförliga till 

räddningsinsatsen. …  

 

                                                        
6
 Exempelvis, flygräddning, sjöräddning etc. Vad gäller ersättningar framgår det i nästa kapitel.  
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Enligt LSO är staten skyldig att ersätta kommuner för räddningstjänstkostnader som 

övergår kommunens självrisk. Självrisken är för närvarande 0,02 procent av 

kommunens skatteunderlag.
7
  

I LXOH 5 kap 1 § finns reglerat vilka kostnader som kommunerna kan få ersättning 

för: 

 

…  Uppgifter som rör extraordinära händelser i fredstid berättigar till ersättning endast i den 

mån verksamheten är till nytta för hanteringen av sådana mycket omfattande och svåra 

extraordinära händelser som allvarligt kan påverka kommunens respektive landstingets 

verksamhet. …   

 

LSO och LXOH ska tillämpas oberoende av varandra och varje enskilt fall skall 

prövas mot kriterierna i respektive lag. Det ska inte finnas något utrymme att välja 

mellan LSO och LXOH då lagarna har olika syften (SOU 2007:31, 56 f).  

 

Utifrån finansieringsprincipen finns det två anslag som kommunerna kan få bidrag 

från; 2.4 och 2.2. Merparten av anslag 2.4 utgörs av öronmärkta bidrag för att 

kommuner ska kunna utföra de uppgifter som åligger dem enligt 

kommunöverenskommelsen. Detta bidrag kallas även statsbidrag och bidragets 

storlek varierar med antal kommuninvånare. En del ur 2.4. anslaget kan sökas för 

frivilliga insatser för förebyggande åtgärder. År 2009 delades 1,5 miljarder kronor ut 

för krisberedskap. (MSB 4). Ur anslag 2.2 söker kommuner pengar för förebyggande 

åtgärder, och MSB betalar 60 % och kommunen 40 %. Bidrag ur detta anslag är inte 

kopplat till förebyggande åtgärder som lagstadgats om i LXOH eller LSO. År 2010 

var summan till förebyggande åtgärder 43 miljoner kronor (MSB 5). Statistik över 

den exakta fördelningen ur anslagen 2.2 och 2.4 mellan olika kommuner har inte 

hittats. År 2010 betalade MSB ut 17,2 miljoner kronor utifrån LSO. Sedan 1986 till 

2010 har dåvarande Räddningsverket och MSB betalat ut ca 483 miljoner kronor till 

kommuner utifrån LSO (MSB 6). Ovanstående ersättningar har betalats ut ad hoc, 

                                                        
7
Förtydligande: 0,02 procent av det sammanlagda skatteunderlag som står till kommunens förfogande 

året före det år då kostnaderna uppkommit. Källa: MSB.  
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ändamålsenligt och varit begränsade av budget. I Ds 2007:51 framkom det att många 

kommuner ansåg att det var svårt att veta exakt vilka kostnader kommunerna kunde 

söka ersättning för och att systemet upplevdes som otydligt (Ds 2007:51: 72). 

 

2.4 Förslag på ett nytt ersättningssystem 

 

Försvarsdepartementet presenterade i skrivelsen Ds 2007:51, ramarna [min 

kursivering] för ett katastrofersättningssystem. Förslaget var ett 

riskfinansieringssystem som skulle verka för riskfinansiering och riskutjämning (Ds 

2007:51: 37). Försäkringssystemet skulle vara obligatoriskt för alla kommuner och 

förslaget vilade på en princip om solidaritet, vilket innebär att försäkringspremierna 

inte skulle vara differentierade utifrån risk utan istället skulle kommunerna välja 

självrisk, med förbehåll att självrisken skulle vara ett incitament för att arbeta 

skadeförebyggande (ibid:38-42).  

 

Skillnaden mellan dagens ersättningssystem och förslaget är att försäkringslösningen 

skulle täcka kostnader som uppkommer i samband med naturolyckor, exempelvis 

återställande av infrastruktur och personalkostnader, kostnader som inte omfattas av 

dagens system. 60 av landets 290 kommuner tog del av förslaget och 

remissammanställningen
8
 visade att majoriteten ställde sig negativa till delar av eller 

hela förslaget. MSB fick därefter uppdrag av regeringen att förbereda ett nytt förslag 

till ett sammanhängande system (Sveriges regering 2). I november 2010 presenterades 

ett förslag
9
  som innebar en fond som skulle finansieras gemensamt av staten och 

kommunerna (MSB 2010). Förslaget är i maj 2011 fortfarande under beredning.  

 

                                                        
8
  Remissammanställningen som åsyftas är: ”Sammanställning av remissyttranden över rapporten 

Ersättningssystem i samverkan – hantering av kommunernas kostnader i samband med 

naturkatastrofer, m.m. Ds 2007:51 ” 
9
Förslaget heter ” Regeringsuppdrag Förslag till ett sammanhängande system för ersättningar till 

kommuner” MSB 2010. 

2010-11-16 s. 13 ff 
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Motiven till varför staten ska stå bakom en försäkringslösning är flera, staten har 

teoretiskt sett god möjlighet att sprida risken, vilket blir mer tydligt i teorikapitlet. Av 

mer normativ karaktär är argumentet att detta skulle vara den mest solidariska 

lösningen. I Sverige är det för närvarande låg konkurrens på den svenska 

försäkringsmarknaden för den här typen av olyckor. Försäkringsförbundet har tyvärr 

ingen statistik över omfattningen av den kommunala försäkringsmarknaden,
10

 istället 

förs statistik branschvis
11

, men även här är konkurrensen låg. De största privata 

försäkringsgivarna hade, räknat i marknadsandelar över hälften av marknaden; 

Länsförsäkringar 36,7 %, If Skadeförsäkring 13,6 % och Trygghansa 12,9 %. 

Resterande utgjordes av mindre aktörer på marknaden samt flera av de 

försäkringsbolag som kommunerna själva eller gemensamt bildat 8,2 % 

(Försäkringsförbundet 2010:20). 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunen har ansvar att arbeta 

skadeförebyggande enligt LSO och LXOH. Kommunen har även ansvar vid en olycka 

eller en extraordinär händelse. Staten har ansvar för vissa räddningsinsatser enligt 

LSO. Staten har ansvar att ersätta kommunerna för räddningsinsatser som överstiger 

kommunens självrisk samt för skadeförebyggande åtgärder i enlighet med 

kommunöverenskommelsen och det som lagstadgats i LSO och LXOH.  

                                                        
10

 Enligt samtal med Lena Westerberg, Statistik assistent på Försäkringsförbundet 2011-04-20 
11

 Kommuner ingår i kategorin Företag och fastighet 
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3. Teoretiskt ramverk 

 Kapitlet förklarar varför individer vill skydda sig mot risk och därmed hur 

efterfrågan av försäkring uppstår samt vilka kostnader som kan uppkomma i samband 

med skapandet av en försäkring. Därefter presenteras Principal- agent teorin och 

kritik av denna. I slutet av kapitlet tydliggörs hur det teoretiska ramverket används för 

att analysera min frågeställning.   

 

3.1 Efterfrågan av försäkring - viljan att skydda sig mot risk  

 

För att förstå varför viljan finns att skydda sig mot risk och hur efterfrågan av 

försäkring uppstår, inleds kapitlet med att förklara hur den förväntande nyttoteorin 

antar att individer fattar beslut under risk. Teorin antar att individer vill 

nyttomaximera och att individer är rationella. För att individer ska kunna ta 

nyttomaximerande beslut, krävs att de känner till vilka potentiella utfall som finns och 

sannolikheten för dessa. Enligt den förväntade nyttoteorin är individer antingen, 

riskogillande, riskneutrala eller risksökande, och den förväntade nyttan av ett utfall är 

individernas referenspunkt. Detta exemplifieras med att individen står inför följande 

val; avstå från att spela och garanterat erhålla en given summa eller spela och med en 

känd sannolikhet vinna eller förlora. Alla individer vill nyttomaximera, skillnaden 

mellan de tre typerna av individer är vilken nytta de upplever som störst. En 

riskogillande individ föredrar nyttan av förväntad förmögenhet framför förväntad 

nytta av förmögenhet, och kommer därför inte att spela, även om spelet kan generera 

en stor vinst. En risksökande väljer det motsatta då denne föredrar förväntad nytta av 

förmögenhet framför nyttan av förväntad förmögenhet och kommer därför att spela. 

Den individ som är riskneutral är indifferent i valet om att spela eller inte (Hultkrantz 

et al 2004:67). Skillnaden mellan nyttan av förväntad förmögenhet och nyttan av 

samma summa är ett mått på riskaversionens storlek. Desto mer riskogillande en 

person är, desto större är skillnaden mellan individens nytta av den givna summan och 

den förväntade nyttan av samma summa. Mellanskillnaden är det som blir 
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riskpremien, det vill säga den kostnad som individen är villig att betala för att skydda 

sig mot risk.  

 

I ett spel kan en riskogillande individ avstå från att spela, men i verkliga livet kan 

individen inte alltid påverka risken att förlora pengar; denne kan bli sjuk, få sin bil 

stulen eller som i den här uppsatsen, drabbas av en naturolycka. Individens attityd mot 

risk blir därför essentiell i den mening att riskogillande individer kommer vilja skydda 

sig mot risker, och det är således viljan att minska risken som skapar efterfrågan på 

försäkring. Efterfrågan är dock inte synonym med att köpa en försäkring eftersom 

individens attityd mot risk och den förlust han står inför om en olycka inträffar, vägs 

mot kostnaden för premien (ibid. 67).  

 

Den förväntade nyttoteorin antar att sannolikheten är känd och att individer är 

rationella i sitt beslutfattande. När sannolikheten inte är känd, är beslutsfattandet mer 

komplext, eftersom individen ska fatta sina beslut under osäkerhet. Kahneman och 

Tversky (1979) utmanade den förväntade nyttoteorin, då de genomfört experiment 

som visat att individer inte är så rationella som antagits. Prospektteorin, som är 

namnet på ovan nämnda författares teori, kan till skillnad mot den förväntande 

nyttoteorin förklara varför individer köper lotter, trots att sannolikheten att vinna är 

liten eller varför individer är beredda att ta höga risker för att undvika förluster, trots 

att sannolikheten för ett lyckat utfall är liten. Det finns flera skillnader mellan 

teorierna, men en väsentlig sådan är att den förväntande nyttoteorin förutsätter att det 

finns en känd sannolikhet för utfallen (Kahneman et al 1979:279). Notera dock att 

prospektteorin inte motsäger efterfrågan på försäkring.  

 

Hitintills har viljan att skydda sig mot risk diskuterats utifrån ett individperspektiv. 

Kommuners arbete för att skydda sig mot risk är i fokus i den här uppsatsen men det 

är beslutsfattare inom kommunen som tillsammans beslutar om hur skyddet mot risk 

ska ta sig i uttryck och dessa beslutsfattare antas fatta beslut under risk och osäkerhet 

som övriga individer.  
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3.2 Asymmetrisk information på försäkringsmarknaden  

 

Efterfrågan på försäkring förklarades av individers vilja att skydda sig mot risk.  

För att utbudet av försäkring ska leda till ökad nytta för den enskilde individen och 

samhället menar Mattsson (2000:111) att tre kriterier måste vara uppfyllda; 1) 

försäkringstagare är riskogillande, 2) administrationskostnaderna är hanterbara för 

försäkringsverksamheten och 3) kostnader som uppstår på grund av asymmetrisk 

information mellan försäkringstagare och försäkringsgivare inte är alltför stora. Det 

första av Mattsons tre kriterier kan spåras från den förväntade nyttoteorin och det 

andra är intuitivt logiskt, den samhälleliga nyttan av en åtgärd måste vara högre än 

kostnaden för åtgärden. Det tredje kriteriet introducerade begreppet asymmetrisk 

information, vilket är centralt i den här uppsatsen. Asymmetrisk information innebär 

att en av aktörerna i ett kontrakt besitter mer information än den andre aktören. 

Asymmetrisk information kan ge upphov till både moral hazard och adverse 

selection.
12

 Adverse selection förekommer när produkter med olika kvalitet säljs för 

samma pris, och på grund av asymmetrisk information är produkternas kvalitet inte 

fullt känd för köparen. Vid ett försäkringsförfarande är det istället säljaren som inte 

har full information. Om säljaren av en försäkring inte kan skilja på vilka köpare som 

har hög risk och vilka som har låg risk, kommer priset på försäkringen drivas upp till 

en orimlig nivå för de med låg risk vilket leder till att dessa individer inte kommer att 

skaffa en försäkring. Följden blir att endast de med hög risk kommer att ingå i 

försäkringspoolen (Hultkrantz et al 2004:130–31). Detta är inte optimalt för 

försäkringsgivare eftersom den totala risken i poolen kommer att bli väldigt hög. 

Vidare är det inte gynnsamt för försäkringstagare eftersom de teoretiskt sett är i behov 

av en försäkring, men premien för dem med låg risk kommer vara alltför hög i 

relation till deras risk (Hendriks et al 2006:254–259).  

 

Ett sätt att motverka adverse selection är statlig intervention, exempelvis genom 

lagstiftning om att försäkring ska vara obligatoriskt. Förutsatt att staten hittar en 

                                                        
12

 Moral hazard och adverse selection är allmänt vedertagna nationalekonomiska begrepp varför 

uppsatsen använder de engelska begreppen. Moral hazard kan översättas till moralisk risk och adverse 

selection till negativt urval.  
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optimal nivå på premien, leder policyn till en förbättring för bägge parter; de med hög 

risk får betala lägre pris för sin premie och de med låg risk får ett högre skydd jämfört 

med tidigare.  

 

Försäkring är riskdelning och för att riskdelning ska vara effektivt, krävs att 

försäkringsgivaren, i det här fallet staten är riskneutral. Genom obligatoriet försvinner 

adverse selection, och risken delas av fler (Hendriks et al 2006:259). Vid statlig 

intervention är avvägningen mellan rättvisa och effektivitet essentiell (ibid:75 ff.).  

Huvudargumentet mot statlig obligatorisk försäkring är av normativ karaktär, det bör 

vara frivilligt att försäkra sig och ett obligatorium inskränker människors valfrihet 

(ibid:259). Obligatorisk försäkring kan inte åtgärda all informationsasymmetri vilket 

innebär att det finns utrymme för moral hazard, även när staten är försäkringsgivare. 

Moral hazard innebär i praktiken att individers beteende förändras, eller inte 

motsvarar det som förväntats. Moral hazard beteende brukar delas upp i ex-ante och 

ex-post effekter. Exempel på ex-ante effekter är att en individ som köpt en försäkring, 

blir mindre aktsam, då denne vet att han har en försäkring som täcker eventuella 

kostnader vid en olycka. Ex-post effekter är att individer överutnyttjar sin försäkring, 

genom att överestimera eller uppge falsk information om sina kostnader vid olycka. 

Ex-ante moral hazard skapar en teoretiskt högre risk för olyckor än vad 

försäkringsgivaren fått intryck av och ex-post effekter skapar en teoretisk risk för 

högre kostnader (Hendriks et al 2006:255).  

 

Att individers beteenden skulle skilja sig efter ex-ante och ex-post är inte helt 

otänkbart men det är inte enkelt att utreda. Boyer (2004:560) hävdar att svenskt 

regelverk för försäkringar skapar incitament för moral hazard. En undersökning av 

Ekbladh et al (2006:93) visar att det är svårt att urskilja vad som särskiljer bruk och 

missbruk av en försäkring.  

 

Med antagandet om att försäkringsgivaren inte kan skilja på högrisk och lågrisk 

individer, kommer det inte vara attraktivt för försäkringsgivare ett erbjuda  
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försäkringar. I verkligheten kan försäkringsgivare genom en rad kontroller skapa 

passande försäkringar för individer med olika risk med differentierade premier och för 

att minska effekten av asymmetrisk information får försäkringstagare utöver premien 

även betala en självrisk (Hultkrantz et al 2004:132–39). 
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3.3. Principal- agent teori  

 
Principal- agent teorin [PA-teorin framöver] används ofta för att analysera problemen 

med asymmetrisk information och osäkerhet mellan huvudsakligen två aktörer 

(Sappington 1991:64). Teorin behandlar förhållandet mellan principalen och agenten 

vilket i den här uppsatsen beskriver relationen mellan försäkringsgivare principal   

och försäkringstagare agent  (jfr Laffont et al 2001:38). Enligt Hanberger et al 

(2005:23) kan makt och - ansvarsrelationer ses som principal-agent relationer, där 

kommunen är agent åt kommunens medborgare och samtidigt agent åt staten. PA-

teorin har använts för att analysera relationen mellan stat och kommun av flera 

forskare, bland andra Dong (2006:663) som menar att förhållandet mellan de bägge 

aktörerna påverkar samhällets effektivitet och välfärd. När ovanstående resonemang 

kombineras, blir staten principal och försäkringsgivare, och kommuner blir agenter 

och samtidigt försäkringstagare. Detta är motiverat av att staten har ålagt 

kommunerna vissa uppgifter och att staten står för ett övergripande ansvar vid 

naturolyckor. Därför används PA-teorin som ett verktyg för att analysera relationen 

mellan stat och kommun, där staten är principalen och kommun/kommuner är 

agenten/agenter.  

 

PA-teorin vilar på antaganden om att agenter är rationella, nyttomaximerande och i 

regel riskogillande (se kapitel 3.1.). Utgångspunkten i PA-teorin är att principalen har 

gett agenten uppgifter som ska utföras men på grund av asymmetrisk information kan 

principalen inte fullt ut observera eller verifiera agentens optimala ansträngning (Dixit 

2000:698). Agentens vilja att anstränga sig beror på hur riskogillande denne är, 

agentens lön och hur mycket kostnaden för agentens ansträngning är. Om kostnaden 

för ansträngningen är för hög kommer agenten inte vilja anstränga sig enligt vad 

principalen finner optimalt. Principalen som vill nyttomaximera, måste ta hänsyn till 

agentens ansträngning och försöka hitta det optimala incitamentet för agentens 

ansträngning. Till exempel: Kommun X har fått i uppgift av staten Z att göra flera 

åtgärder, Y och V. Staten kan inte övervaka kommunen fullt ut vilket innebär att 

kommunen kan välja att bara göra V. Staten Z kan då använda sig av incitament för 
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att få kommunen X att göra Y. Exempel på incitament eller styrmedel är regleringar, 

lagar och subventioner och/eller avgifter (Mattsson 2000:127–128). Kommunen X 

väljer uppgift efter principen om att nyttomaximera och skillnaden mellan att välja att 

göra uppgift Y och uppgift V är en reservationsnytta (Laffont et al 2001:39). Teorin 

antar att ansträngning inte är verifierbar men att resultatet av ansträngningen är det 

(Dixit 2000:713). Därför kan asymmetrisk information leda till en kostsam 

övervakning.  

 

PA-teorin antar att agenten inte kommer att anstränga sig maximalt då agenten drivs 

av att maximera sin egen nytta, vilket av kritiker uppfattas som en ensidig bild av 

agenter (Perrow 1986:226–236, Eisenhardt 1989:71). Vidare har agenter anställda 

inom den offentliga sektorn hävdats vara motiverade agenter, vilka skulle öka sin 

nytta genom att utföra de uppgifter som de blivit ålagda (Dixit 2000:714–715). Ett 

annat argument till varför PA-teorins slutsatser kring agentens ansträngning inte är 

helt vattentät är att kontraktskapande är svårt. Att förutspå alla tänkbara scenarion och 

hur agenten ska gå tillväga vid dessa, är knappast möjligt och att skapa ett sådant 

kontrakt ger upphov till det Williamson (1979) beskrev som transaktionskostnader. 

Vidare är agents nyttofunktion en summa av agentens riskaversion, lön och kostnad 

för ansträngning. Om en agents kostnad för en uppgift är lägre än riskaversionen, kan 

detta i teorin innebära att agenten utför mer jobb än nödvändigt. Baker (2006:99) 

menar att individers riskaversion kan leda till överdrivet mycket jobb.  

3.3. Koppling mellan teorierna och frågeställningen 

 

Den förväntade nyttoteorin och PA-teorin har många gemensamma antaganden. Det 

första är att individer/agenter vill nyttomaximera. Det andra gemensamma är att 

principalen är riskneutral, eller mindre riskogillande än agenten. Ytterligare en viktig 

likhet är att de antar att det finns asymmetrisk information mellan försäkringstagare 

och försäkringsgivare principal och agent . I ett försäkringsförfarande innebär detta 

att agentens reservationsnytta är den nytta agenten har av att inte maximera sin 

ansträngning, eftersom dennes risk för olycka är låg. Detta medför att en agent med 
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låg risk har en högre reservationsnytta än en agent med hög risk (Laffont et al 

2001:117). Vid asymmetrisk information är agentens reservationsnytta inte känd och 

kostnaden för principalen att maximera agentens ansträngning kommer att öka 

(ibid.178). Utifrån denna teoretiska bakgrund, är det motiverat att undersöka om det 

finns asymmetrisk information mellan stat och kommun i Sverige och om det leder till 

det PA-teorin antar, att kommuner inte anstränger sig maximalt. Maximal 

ansträngning avgränsas till att arbeta skadeförebyggande för att förebygga 

naturolyckor, vilket motiveras av att kommunerna har i uppgift att arbeta 

skadeförebyggande. 
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4. Tidigare Studier 

Kapitlet beskriver teoretiska och empiriska studier som gjorts med avseende på 

försäkringar för naturolyckor.  

 

4.1. Efterfrågan på och utbud av försäkring 

 

Studier har visat att individers efterfrågan på naturolycksförsäkring har varit relativt 

låg och att enskilda individers försäkringsskydd mot skador vid översvämningar och 

jordbävningar inte motsvarat det egentliga behovet (Kunreuther 1996, Kunreuther et 

al 1992). Avsaknaden av efterfråga tillskrivs till stor del individers oförmåga att 

bedöma risk, och att individers riskaversion är låg (Zeckhauser 1996:115). 

Experiment har visat att individer styrs av tankegångar som ”det händer inte mig” 

(Kunreuther 1996:175, Epstein 1996:293). Min tolkning av detta är att individer inte 

är rationella i den mån som nationalekonomin antar. En förklarlig anledning är 

bounded rationality, vilket betyder att individers förmåga att förstå och utvärdera 

information inte är fullgod (Mattsson 2000:129). Införskaffandet av en försäkring kan 

liknas vid en investering, med en osäker avkastning. De individer som inte anser sig 

ha någon större risk för naturolyckor, kommer anta att avkastningen på investeringen 

blir låg, således en låg efterfrågan. En annan faktor som kan ha betydelse för bristande 

försäkringsskydd är att det ligger utanför individens och marknadens möjligheter att 

prognostisera risken för naturolyckor, då det är förknippat med mycket osäkerhet 

(Gollier 2005, Skogh 2009). Svårigheterna med att förutspå de risker och de kostnader 

som uppkommer i samband med naturkatastrofer har lett till att privata 

försäkringsgivare varit återhållsamma med att erbjuda katastrofförsäkring 

(Kunreuther 1996:178–80, Gollier 2005).  
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4.2. Asymmetrisk information och statlig intervention   

 

Zeckhauser (1996:130, 135-136) menar att statlig intervention per se inte kan utgöra 

ett substitut för en imperfekt marknad. Freeman (2004) drar slutsatsen att nästintill 

alla statliga försäkrings– och ersättningsprogram drabbas av moral hazard, då 

diskriminering omöjliggörs på grund av att statliga program vilar på principer om 

solidaritet och rättvisa. Effekten av statens begränsade möjligheter att diskriminera 

blir att individers incitament att förebygga olyckor minskar. Wildasins (2008:2) 

landspecifika artikel beskriver den amerikanska statens katastrofpolicy som något av 

ett misslyckande med liknande argument som Freeman; statliga ex-post ersättningar 

leder till ex-ante moral hazard eftersom lokala aktörer inte gör tillräckligt för att 

förebygga olyckor. Skogh (2009:39–48) som utreder det svenska systemet ur ett 

rättsekonomiskt perspektiv har en liknande inställning. Majoriteten av de studier jag 

tagit del av indikerar att ex-ante moral hazard är ett problem vid ex-post ersättningar, 

vilket är intressant då det svenska systemet delvis utgörs av ex-post ersättningar.   

 

Forskningen är inte enig huruvida ett obligatoriskt försäkringssystem är en optimal 

lösning för att motverka marknadsmisslyckanden. Faure (2006:151) menar att det 

finns en fara med att ålägga ett obligatorium om marknaden inte är tillräckligt 

utvecklad och att ett obligatorium kan leda till en ineffektiv omfördelning av 

kostnader (Faure 2007:349–350). Priest (1996:225–226) menar att problemet kan 

åtgärdas genom att den obligatoriska försäkringen endast omfattar högrisk individer. 

Detta kan dock bli mycket kostnadskrävande och kanske i praktiken ogenomförbart, 

eftersom naturolyckor är svåra att förutspå. Cummins (2006) menar att obligatorisk 

försäkring skulle kunna vara effektivt i riskområden, då det har visat sig att få 

individer försäkrar sig mot jordbävningar trots att marknaden är välutvecklad, vilket 

kan jämföras med Priests tankegångar. Cummins policyrekommendation är att istället 

för att lagstifta om obligatorisk försäkring, satsa på att ta bort regleringar som 

försvårar ytterligare marknadsutveckling (2006:374 ff.) och han får medhåll av sin 

landsman Jaffee (2006:184). Studier visar att det statliga amerikanska programmet 

National Flood Insurance Program (NFIP) som till viss del är obligatoriskt, är 
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infekterat av ineffektivitet vilket är bakgrunden till författarnas diskussion (Erwann 

2010).  

 

4.3. Principal- agentrelationen och moral hazard  

 

Relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare är ett populärt ämne att analysera 

med PA-teorin, eftersom den förklarar komplexiteten mellan dessa aktörer. 

Majoriteten av studier fokuserar på mikronivå varför två artiklar som använder sig av 

PA-teorin och analyserar aktörer på makronivå, är av intresse för den här studien. 

Persson et al (1996) har skapat en teoretisk modell som analyserar avvägningen 

mellan riskdelning och moral hazard (1996:624). Artikeln analyserar problemet som 

kan uppstå när flera regioner ska dela risken för makroekonomiska chocker; att 

riskdelning på mellanstatlig nivå kan bidra till att lokala aktörer ökar sin risk, vilket i 

praktiken är ett exempel på moral hazard (ibid.). Modellen vilar på antagandet att 

aktörerna har samma risk och att fördelningen av risk är densamma hos alla aktörer 

(ibid:664). Precis som PA-teorin antar är lokala regioners nivå av offentliga 

investeringar inte verifierbar och följden av detta är att finns en teoretisk risk för att 

lokala aktörer underinvesterar. Policyn för investeringar bestäms utifrån kollektiva val 

och på grund av att väljarna i ett land inte kan internalisera vinsterna i ett annat lands 

offentliga investeringar, är det inte självklart att riskdelning upplevs som det bästa 

alternativet. För att undvika att ett land väljer att underinvestera bör, i exempelvis ett 

mellanstatligt riskdelningssystem som EU, beslut över internationell riskdelning fattas 

innan nationell policy befästs (Persson et al 1996:653).  

 

Vad får då detta för implikationer för ett eventuellt försäkringssystem vid 

naturkatastrofer? Goodspeed et al (2009) har skapat en teoretisk modell kring en 

optimal försäkring vid naturkatastrofer. Deras working paper ”On the optimal design 

of disaster insurance in a federation”, beskriver en modell med tesen att uppdelningen 

av förebyggande ansvar för naturolyckor till lokala aktörer och ansvar att försäkra till 

den centrala aktören leder till ineffektivitet (Goodspeed et al 2009:5–29). Författarna 
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visar likt Persson et al att på grund av asymmetrisk information kan lokala aktörer 

tjäna på att underinvestera i förebyggande åtgärder när den centrala aktören erbjuder 

full försäkring. Goodspeed et als modell har inte blivit empiriskt testad men likt 

Persson et als uppmärksammar den principal-agent problematiken. Artikelns slutsats 

lyder; ”Unobeservable or unverifiable local efforts to prevent disasters makes typical 

externality prescriptions (such as matching grants) difficult to implement” 

(Goodspeed et al 2009:29). Detta tolkar jag som att det i praktiken är svårt att 

implementera rätt incitament för att lokala aktörer ska maximera sin ansträngning när 

denna inte är observerbar.  
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5. Metod  

I det här kapitlet redogörs för uppsatsens metod och urval.  

5.1. Metod  

 

Metoden för att besvara min frågeställning är kvalitativ. Vid tidpunkten för metodval 

var tillfredställande data vad gäller kostnader och ersättningar för naturolyckor inte 

tillgängligt, vilket talade för att göra en kvalitativ studie. Att undersöka om 

kommuners skadeförebyggande arbete påverkas av det svenska ersättningssystemet 

för naturolyckor och i sådant fall hur, kräver förförståelse kring hur 

ersättningssystemet är uppbyggt och hur inblandade aktörer uppfattar sin verklighet, 

sitt sammanhang och sin struktur. Med en kvalitativ metod skapas en möjlighet att 

undersöka just detta, vilket är metodens fördel (Esaiasson et al 2007: 149 ff). 

Användningen av en kvalitativ metod i denna studie motiveras av att studien syftar till 

att undersöka hur något är. En kvantitativ undersökning hade varit att föredra om jag 

studerat frekvens, det vill säga, hur mycket. Nackdelen med en kvalitativ metod är att 

resultatet inte går att generalisera och därför utgör resultatet endast en bild av hur 

kommuner uppfattar sin situation.  

 

För att samla in det empiriska materialet till den här studien användes en kombination 

av samtalsintervjuer och telefonintervjuer. Samtalsintervjuer är en passande metod när 

man ger sig in på ett outforskat område och när man vill förstå världen som 

respondenterna upplever den (Esaiasson et al 2007:284 ff.) Forskningen inom detta 

område är relativt begränsad, följaktligen anses samtalsintervjuer vara passande. 

Utifrån det teoretiska ramverket som presenterats har uppsatsen en deduktiv ansats; 

kommunerna har ett informationsövertag gentemot staten och detta kan bidra till 

moral hazard beteende, vilket kan ta sig i uttryck av att kommuner arbetar mindre 

skadeförebyggande och/eller överutnyttjar systemet. Därför undersöks hur agenterna 

kan tänkas resonera, för att förhoppningsvis få indikationer på om ansatsen ovan 

stämmer, eller om finns det andra mekanismer som styr kommunernas möjligheter 
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och begränsningar i ersättningssystemet. Genom intervjusamtal finns möjligheten att 

finna förklaringar och beskrivningar som ligger utanför teorierna, vilket är ytterligare 

en styrka med metoden (Esaiasson:2007: 259-267).  

 

5.1.1. Intervjuer  

 

Det empiriska materialet i den här uppsatsen har samlats in genom samtalsintervjuer 

och telefonintervjuer med representanter från sju kommuner i Sverige. Vid planering 

och genomförande av samtalsintervjuer måste hänsyn tas till intervjuareffekten, det 

vill säga att respondenten blir påverkad av intervjuaren och ger felaktiga och/eller 

överdrivna/underdrivna svar (Esaiasson 2007:265). En eventuell reform av det 

svenska ersättningssystemet är en pågående process och offentliga finanser är ett 

känsligt ämne varför det kan ligga i respondenternas intresse att få den egna 

verksamheten att framstå i så god dager som möjligt alternativt att använda 

intervjutillfället som ett forum att framföra klagomål. Ingen av de intervjuade bad om 

att få vara anonym vilket kan ha bidragit till återhållsamhet. För att motverka de ovan 

beskrivna problemen, har jag genomgående understrukit att jag är student och att 

syftet med studien inte är kommersiellt. Vidare betonades att intervjuerna inte skulle 

vara underlag för en utvärdering av kommunernas arbete. Dessutom fick en 

intervjuguide, med samma specifika frågor, ligga till grund för alla intervjuerna. Detta 

tillvägagångssätt för intervjuer brukar kallas för semistrukturerade intervjuer, vilket 

innebär att intervjun inte är ett fritt samtal, men inte heller med ett visst antal givna 

frågor som ställs i samma följd, utan dessa varieras utifrån vad som framkommer 

genom samtalen (Teorell et al 2007:89). I Bilaga 1 finns den intervjuguide som visar 

vilka teman som berördes under intervjuerna. Trots att respondenterna lyfte fram 

möjligheter och svårigheter, kvarstår problemet med huruvida de intervjuade varit 

fullkomligt ärliga. Emellertid visar intervjuerna hur respondenterna tänker kring sin 

situation och sitt sammanhang, vilket ger en fingervisning om hur kommunen agerar 

när det gäller krisberedskap och krishantering (jfr Bewley 2002:349). 
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Vid samtalsintervjuer och telefonintervjuer har intervjuaren möjlighet att ställa öppna 

frågor och be om djupare utveckling av svar. Fördelen med telefonintervjun som 

insamlingsmetod är att den är billigare än en samtalsintervju som i det här fallet är det 

samma som ett besök. Men det finns några nackdelar med telefonintervjuer. Den 

första är gate keeping, vilket innebär att intervjuaren hindras av att komma i kontakt 

med den som söks, på grund av en telefonsvarare eller växel (Dahmström 2005:95). 

Gate keeping kan vara orsaken till delar av bortfallet, då mottagarna inte haft 

kännedom om vem förfrågan skulle ställas till. Den andra är att intervjuaren inte har 

möjlighet att varken läsa av respondentens kroppsspråk eller se miljön som  

densamme befinner sig i. Om respondenten är stressad, eller blir störd av annat under 

intervjun, försämras intervjuns kvalitet avsevärt. Som intervjuare bör man ta hänsyn 

till dessa eventuella omständigheter. Emellertid ansåg jag att fördelarna med att kunna 

genomföra en telefonintervju övervägde nackdelarna och för att förhindra att 

ovanstående problem skulle uppstå, ombads de medverkande att avsätta ca en timmas 

tid för samtalet.  

 

Ett praktiskt problem med den här undersökningen var kombinationen av två 

insamlingsmetoder eftersom risken fanns att jämförbarheten mellan material som 

samlats in med olika metod skulle påverkas negativt. Detta upplevdes efter 

genomförandet av intervjuerna inte som något större problem, då alla respondenter 

var väl förberedda. Kombinationen av samtals- och telefonintervjuer bidrog till att jag 

fick ett större urval än om jag valt att endast göra samtalsintervjuer, varför detta var 

att föredra. Självklart hade det varit önskvärt att ha samtalsintervjuer med alla 

respondenter, men detta var tyvärr inte möjligt med hänsyn till begränsad tid och 

budget, vilket är insamlingsmetodens nackdel (jfr Bewley 2002:349). Vid 

samtalsintervjuer och djupare telefonintervjuer är etiska överväganden mycket 

viktiga. En grundläggande del i detta är informerat samtycke (Kvale et al 2009:87). 

Genom att förklara syftet med undersökningen och att informera de medverkande om 

att deras medverkan var frivillig, samt meddela att jag fanns tillgänglig för frågor 

under processens gång, var kriteriet om informerat samtycke uppfyllt. Alla de 

medverkande erbjöds anonymitet, vilket ingen av respondenterna bad om. 

Intervjuerna tog mellan 30 -90 minuter, där merparten låg på ca 60 minuter. 
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Bandspelare användes för att möjliggöra citat och för att kunna hålla samtalet 

levande.  

 

5.2. Urval  

 

Valet av kommuner som intervjuobjekt motiveras av att de är en av huvudaktörerna i 

ersättningssystemet. Att på förhand bestämma hur många respondenter en kvalitativ 

studie behöver är svårt, antalet intervjuer brukar variera kring 15 +- 10 (Kvale et al: 

2009:130). Den kvalitativa forskningen framhåller vikten av att uppnå teoretisk 

mättnad, vilket innebär att ytterligare intervjuer inte frambringar något nytt (Esaiasson 

et al 2007: 260). De intervjuer som genomfördes visade på liknande svar, vilket 

vittnade om teoretisk mättnad, och sju intervjuer ansågs därför vara tillfredställande 

för att kunna besvara min frågeställning. Bewleys (2002:345) utgångspunkt för att 

finna en lämplig respondent är att den som intervjuas besitter kunskap inom ämnet. 

Då det inte var personen i sig som var i centrum för studien, utan dess uppfattning 

kring sitt sammanhang och sin struktur, lät jag kommunerna själva avgöra vem jag 

skulle ställa min förfrågan till, vilket kan liknas vid ett snöbollsurval (Dahmström 

2005:237).  

 

Initialt kontaktades 60 kommuner utifrån kriteriet att de tagit del av 

Försvarsdepartementets skrivelse, Ds 2007:51. Att utgå från departementets val av 

remissinstanser kan ha lett till ett snedvridet urval då deras urvalskriterier var bland 

annat ”stora som små kommuner, få med geografisk spridning osv.”. (Per Brandtell 

2011-04-12). Malmö Stad
13

 fanns inte med som remissinstans, vilket i efterhand 

skapat en viss oro för snedvridning. Ett annat tillvägagångssätt hade varit att begränsa 

urvalet inom ett närliggande geografiskt område, och gjort ett gruppurval 

(Dahmström: 2005:91). Då remissammanställningen visade att ingen kommun i 

geografiskt närliggande område hade svarat på remissen, valde jag att utgå från att få 

förhoppningsvis få respondenter som var kunniga inom sitt område, enligt Bewleys 

                                                        
13

 Sveriges tredje största stad befolkningsmässigt 
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tankegångar. Risken med ett gruppurval, var att jag skulle få respondenter som inte 

besatt tillräcklig kunskap eller intresse av ämnet. Det går dock inte att dra några 

slutsatser huruvida ett gruppurval hade varit ett bättre alternativ. Förfrågan om 

medverkan ställdes till 18 kommuner som återkommit med svar efter min första 

kontakt. Totalt valde sju kommuner att medverka. Bortfallet och urvalsprocessen 

finns att ta del av i Bilaga 2.  

  

Intervjuerna som utgör det empiriska materialet genomfördes under april månad 2011. 

Respondenterna var; Håkan Bäcklund räddningschef i Orsa kommun; Roland 

Reuterwall räddningschef för Räddningstjänstförbundet Enköping-Håbo; Christer 

Hellekant, räddningschef i Orust kommun; Stefan Aleniusson säkerhetssamordnare 

för Töreboda, Mariestad och Gullspångs kommun; Lars-Erik Sundqvist räddningschef 

och samhällsbyggnadschef i Storumans kommun; Ingemar Granath budgetchef i 

Karlstad kommun. Kommunerna är geografiskt spridda över landet och varierar i 

storlek
14

, vilket är positivt eftersom kommuner har olika risker för naturolyckor och 

olika resurser
15

. 

                                                        
14

 Invånarantal: Orsa 6922, Orust 15 221, Storuman 6120, Töreboda, 9113 Värnamo 32 833, Enköping, 

39 759, Gullspång 5291, Håbo 19 629, Karlstad 85 753 och  Mariestad 23 741. Källa: SCB 

Befolkningsstatistik  
15

 Statsbidraget baseras på kommunens invånarantal.  
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6. Empiriskt Material  

I detta kapitel presenteras uppsatsens empiriska material. Materialet är uppdelat i de 

teman som intervjuerna kretsade kring. Analysen sker i nästa kapitel. Förhoppningen 

är att detta ska bidra till en bra överblick och att analysen blir mer tydlig.  

6.1. Asymmetrisk information 

 

   Med bakgrund i det teoretiska ramverket antas att det finns asymmetrisk 

information och att det är agenten, i det här fallet kommunen, som har ett 

informationsövertag.  

Alla de intervjuade är eniga om att det är kommunerna som har mest information om 

kommunens risk för naturolyckor och kommunens skadeförebyggande arbete.    

 

”Det är kommunen oh ja… det är ju… kommunen som har den här nära kännedomen och 

kunskapen om hur vattendragen fungerar och det blir ju närmare verkligheten så att säga när 

man går in och tittar på det här. Vi är ju knappt med på till exempel skredutredningarna från 

MSBs sida, vi är ju en sån kommun där man anser att risken för skred är minimal, men vi har 

något litet område som vi håller under bevakning och det gäller även översvämningar...och 

det klart att staten har ett visst grepp om det här genom...då är det ju länsstyrelsen. Men 

kommunerna har absolut mest kunskap” (Roland Reuterwall 2011-04-07).  

 

Detta förefaller intuitivt logiskt då kommunen är fysiskt närvarande. Det är samtidigt 

en effekt av ansvarsprincipen och det geografiska områdesansvaret som åligger 

kommunerna. Att kommunen har mest kunskap om sin risk och sitt 

skadeförebyggande arbete, innebär dock inte att kommunen har ett 

informationsövertag gentemot staten, menar Lars-Erik Sundqvist (2011-04-15). 

Sundqvist (2011-04-15) menar att kommunen och staten inte besitter samma 

information: staten har mer övergripande information och kommunen har mer 

koncentrerad information (2011-04-15). Kommunerna anser att enskilda aktörer och 

företag har ett visst informationsövertag gentemot kommunerna. Som exempel nämns 
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hur en damm underhålls i en närliggande kommun och hur markägare handhar sina 

skogar (Reuterwall 2011-04-07, Pär Liljekvist 2011-04-19). Följaktligen blir dessa 

olyckor svåra att förebygga. Även olyckor som sker längre bort kan påverka den egna 

kommunen men möjligheterna att förutspå och förebygga dessa olyckor är små 

(Liljekvist 2011-04-19). Som en följd av detta finns en samlad ståndpunkt om att 

inträffade naturolyckor kanske inte nödvändigtvis är lokala problem utan snarare 

regionala problem (Reuterwall 2011-04-07, Christer Hellekant 2011-04-13, Liljekvist 

2011-04-19). Nedanstående uttalande från Hellekant (2011-04-13) illustrerar 

problemet;  

 

”När du pratar om olyckor är det stat och kommun… då pratar man väldigt sällan om 

länsstyrelsen som ändå har ett regionalt ansvar… då kan man säga är…höga flöden ett 

kommunalt problem eller är höga flöden ett regionalt problem?”   (Hellekant 2011-04-13).  

 

6.2. Moral hazard och ex-post ersättning  

 

   Med bakgrund i det teoretiska ramverkat antas att informationsasymmetrier kan 

orsaka moral hazard.  PA-teorin antar att när principalen inte kan övervaka agenten 

fullt ut, kommer agenten inte att anstränga sig maximalt.  

 

En av de största bristerna med ersättningssystemet är tolkningsmöjligheterna, vilket 

lyftes fram i Ds:2007:51. Under intervjuerna blev det tydligt att centrala begrepp som 

risk, naturolycka och extraordinär händelse upplevs som svåra att beskriva trots att 

alla utom en av respondenterna dagligen arbetar med krishantering och krisberedskap. 

Vidare fanns ingen enad syn för vilka extrema väder som kan förorsaka naturolyckor. 

Skogsbränder som orsakats av extrem temperatur är naturolyckor menar Hellekant 

(2011-04-13) medan Liljekvist (2011-04-14) är av motsatt mening. Dessa oenigheter 

indikerar att det finns tolkningsmöjligheter.  

 

”Det finns säkert tolkningsmöjligheter... men eftersom jag har en klar uppfattning om det så 

tycker jag det är ett tydligt begrepp... men om man börjar bryta i det kan jag mycket väl tänka 
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mig … det finns säkert tolkningsmöjligheter. Särskilt om vi börjar diskutera vad som är 

ersättningsbart och vad som inte är det då kan jag mycket väl tänka mig att det finns hur 

mycket tolkningsmöjligheter som helst” (Sundqvist 2011-04-15). 

 

Tolkningsmöjligheterna skapade debatt kring ersättningssystemets utformning efter 

stormen Gudrun. De kommuner som då redovisade sina kostnader som 

räddningsinsatser fick ersättning i större utsträckning än andra (Hellekant 2011-04-13, 

Reuterwall 2011-04-07, Ingemar Granath 2011-04-18, Liljekvist 2011-04-19). 

Tolkningsmöjligheterna är desamma idag, även om de statliga utredningarna som 

gjorts sedan dess fört upp problematiken på agendan. Emellertid behöver det inte vara 

möjligheten att utnyttja systemet som leder till att kommuner väljer att använda sig av 

den ena eller den andra lagen när de söker ersättning. En gemensam ståndpunkt är att 

ersättningssystemet är för snävt. Majoriteten av de olyckor som inträffar är 

vardagsolyckor, där insatsen som kommunen står för, inte är någon räddningsinsats, 

men det är inte heller någon extraordinär händelse, vilket i praktiken innebär att 

varken LSO eller LXOH är aktuell att söka ersättning från (Hellekant 2011-04-13). I 

Orust kommun använder man sig i större utsträckning av en krisledningsorganisation 

genom LXOH, trots att de väderhändelser som inträffat där aldrig ansetts ha varit 

extraordinära händelser. Behovet av att snabbt få ut information tillgodoses lättare av 

en sådan organisation än med enbart räddningstjänsten. Hellekant (2011-04-13) 

exemplifierar hur kommuner väljer mellan LSO och LXOH, trots att det i teorin inte 

ska finnas någon valmöjlighet (se kap 2.3.); 

 

” Nu använder man det ena [LXOH] för att lösa problemen i det andra [LSO]..och det finns 

egentligen inte..ja menar vad är...ras och skred...för mig är det ingen extraordinär 

händelse...de kanske var det i Japan nu men som vi hade här en vanlig sättning… att här har 

det varit skred under flera 100 år...men nu använder vi oss av det ersättningssystemet [LXOH] 

för detta” (Hellekant 2011-04-13). 
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6.3. Viljan att arbeta skadeförebyggande – viljan att skydda sig 

mot risk 

 

   Den förväntande nyttoteorin menar att viljan att skydda sig mot risk beror på hur 

riskogillande vi är, där risken är en känd sannolikhet. PA-teorin menar att viljan att 

anstränga sig maximalt beror bland annat på agentens attityd mot risk, agentens lön 

och kostnaden för att arbeta skadeförebyggande.  

 

Försäkringsbolag har genom åren hävdat att risken att förutse och hantera risker för 

naturolyckor är svårt, något som de intervjuade ställer sig kritiska till. De flesta menar 

att man inom kommunen har goda kunskaper om vilka områden som kan bli drabbade 

och att man kan lära sig av historien. Emellertid finns det alltid ett inslag av osäkerhet 

(Reuterwall 2011-04-07). 

 

”Eftersom det skredet… det var en väldig överraskning för alla. Det inträffade i ett område 

efter en bäck… som dom översvämningskarteringar som är gjorda…det här var ingen risk. 

Det skulle aldrig hända för det har aldrig skreda där i mannaminne...så därför kom det som en 

fullständig överraskning för alla” (Sundqvist 2011-04-15). 

 

Det finns i huvudsak tre stycken aspekter till varför kommunerna är måna om att 

arbeta skadeförebyggande, (1) kommunens risk, (2) osäkerheten i systemet och 

kostnaderna förknippade med krisverksamhet och (3) kommunens invånare. 

Respondenterna var eniga om att kommuns risk för naturolyckor är incitament nog till 

att arbeta skadeförebyggande arbete.  

 

”I och med att det ligger på lager av lera… och stan som sagt… är byggd här på ett delta... så 

det är helt enkelt att vi vet att det finns ett rejält hot, en rejäl risk och vi vill ju inte att det ska 

hända. För det blir stora skador, det drabbar människor och det blir dyrt” (Granath 2011-04-

18).  
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Istället för Knights definition av risk (se kap 1.3.) framhävdes att det 

skadeförebyggande arbetet utgår från risk, i termer av sannolikhet*konsekvens, där 

konsekvens är associerat med kostnader.  

 

”Är det jätteliten sannolikhet då är det inte lönt att göra någonting åt det…det blir liksom 

dumt...blir det jätteextremt dyrt ..och det är liten sannolikhet...då låter man ju bli att göra 

det...det kanske inte händer...även om det kan bli skapligt stor konsekvens…utom när det 

gäller kärnkraft...där tittar man ju mer på konsekvens än sannolikhet… det kan hända…Men 

då det gäller att man har obegränsat med pengar ” (Liljekvist 2011-04-19).  

 

Ovanstående illustrerar den andra aspekten, osäkerhet i systemet och kostnader vid 

krisverksamhet. Det finns en medvetenhet om att vara kostnadseffektiv i sitt 

skadeförebyggande arbete och det poängteras att avvägningen mellan kostnaden för 

det skadeförebyggande arbetet och kostnaden för att låta olyckan ske, kan spela en 

avgörande roll i hur man väljer att hantera sina risker (Hellekant 2011-04-13, 

Liljekvist 2011-04-19). Vad mer som understryks tydligt är de icke- tangibla 

kostnaderna som uppstår vid en naturolycka, genom att man får ställa om sin ordinarie 

verksamhet till krisverksamhet och ta resurser från övriga arbetsuppgifter (Liljekvist 

2011-04-19).  

 

”Alla som har drabbats av en skada som privatpersoner vet att det alltid är en massa strul...när 

man ska ha…även om man får full ersättning hos försäkringsbolag så lägger man ner enormt 

mycket tid på att administrera….förklara...inventera...allt som man ska ha in till 

försäkringsbolagen...det klart...det är nästan alltid bättre att slippa en 

försäkringsprocess…därför att den tar väldigt mycket kraft, tid och energi. Växlar man upp 

det från en privatperson till en kommun…även om vi skulle få igen en stor del de kostnader 

från naturskador av staten…skulle det ju ändå innebära att vi på kommunal nivå måste avsätta 

väldigt  mycket resurser för att administrera själva försäkringsgrejen...okej smällen skulle bli 

mindre än om vi vore oförsäkrade...jag tror inte det skulle få någon större påverkan på 

kommunernas förebyggande arbete” (Sundqvist 2011-04-15). 

 
Citatet från Sundqvist (2011-04-15) vittnar om en attityd att förebyggande åtgärder är 

att föredra framför olycksåtgärdande aktivteter. Flera räddningschefer poängterar att 
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olyckförebyggande är lättare och billigare än olycksåtgärdande (Sundqvist 2011-04-

15, Liljekvist 2011-04-19).  

 

Det finns inga tydliga indikationer på att kommuner prioriterar bort 

skadeförebyggande åtgärder på grund av möjligheten att få ersättning ex post. 

Systemets otydlighet och dess snävhet gör snarare att man inte räknar in möjligheten 

att få ersättning. Istället framhålls att vidtagna åtgärder snarare beror på att man vill ta 

hand om sina invånare och att skapa goda förutsättningar för att kunna klara av 

framtida olyckor på ett bra sätt (Reuterwall 2011-04-07). Ersättningssystemet bygger 

idag på en kommunal självrisk som baseras på den kommunala skattekraften vilket 

innebär att mindre kommuner har lägre självrisk. I praktiken kan konsekvenserna av 

detta bli att en kommun som råkar ut för en naturolycka, och drabbas av höga 

kostnader relativt kommunens budget, inte får någon ersättning, då kostnaderna inte 

överskrider kommunens självrisk (Hellekant 2011-04-13). Mindre kommuner har 

generellt utifrån statsbidraget mindre budget, vilket innebär att mindre kommuner inte 

har samma möjligheter att vara kostnadseffektiva i sitt skadeförebyggande och 

olycksåtgärdande arbete (Liljekvist 2011-04-19, Granath 2011-04-18).  

 

Vad som indirekt får konsekvenser för kommunernas skadeförebyggande arbete är de 

övriga uppgifter som kommunen är ansvarig för. Kommunerna är skyldiga att 

tillhandahålla många verksamheter, där krisberedskap är en av dessa. Flera av de 

intervjuade upplever att pengarna ska ”räcka till väldigt mycket” (Bäcklund 2011-04-

06, Stefan Aleniusson 2011-04-14, Granath 2011-04-18). Därför kan det ligga i 

kommunens intresse dels att spara pengar, dels att driva verksamhet som generar 

inkomster; två intressen som kan kollidera med varandra. Det ligger i kommunens 

intresse att göra den attraktiv för att öka inflyttningen, vilket kan få effekter för det 

skadeförebyggande arbetet (Håkan Bäcklund 2011-04-06, Hellekant 2011-04-13, 

Aleniusson 2011-04-14).  

 

”Ja det tycker ja... de är ju så… man är beredd på att rucka på många gränser för att göra 

kommunen attraktiv... för varje skattebetalande människa som flyttar in… är det plus i våran 

ekonomi..det gör ju att man för diskussioner…kring…kan man rubba på strandskyddet, kan 
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man rubba på..miljövärden kan man rubba på förtätad bebyggelse...den diskussionen förs 

ofta...i samband med nybyggnad och så vidare...men när man planlägger ett nytt 

bostadsområde är man ganska noga med vad är minsta höjd….med ett tänkt högsta flöde” 

(Hellekant 2011-04-13).  

 

Den tredje aspekten som bidrar till att kommunerna vill arbeta skadeförebyggande är 

kommuninvånarnas bästa.  

 

”Hela tiden känner jag att man gör det gör för kommuninvånarna….att...minimera skadorna 

akut och återställa efter en översvämning” (Reuterwall 2011-04-07).  

 

Lagstiftningen och de uppgifter som staten ålagt kommunen är visserligen viktiga, 

men medborgarnas bästa och kommunens bästa ges högst prioritet (Liljekvist 2011-

04-19). Trots att servicen i olika kommuner inte ska skilja sig åt för mycket, kan 

kommunens storlek ha viss betydelse. Aleniusson (2011-04-14) menar att i mindre 

kommuner känner man mer samhörighet med sina invånare, på grund av närheten. 

Detta lyfts även fram av Hellekant (2011-04-13), som menar att desto närmare man är 

sin uppdragsgivare [kommuninvånarna] desto större är sannolikheten att man 

engagerar sig lite extra och kanske gör saker som är utöver ens skyldighet.  

 

De externa incitamenten i form av lagstiftning för att vilja arbeta skadeförebyggande 

anses inte vara tillfredställande för kommunerna. Lagstiftningen som reglerar det 

skadeförebyggande arbetet är enligt Sundqvist (2011-04-15) ett löst incitament då 

lagarna [LSO och LXOH] inte innehåller några kraftigare påtryckningsmedel, jämfört 

med exempelvis Miljöbalken.  

 

Att en god övervakning skulle främja det skadeförebyggande arbetet är en allmän syn. 

Under senare år har övervakningen, som utförs av länsstyrelserna ökat, då det visat 

sig att kommuner inte tagit sitt ansvar inom området för krisberedskap (Bäcklund 

2011-04-06, Liljekvist 2011-04-19). Därför framhåller flera av respondenterna att den 

tillsyn och de kontroller som görs, är ett stöd för det skadeförebyggande arbetet 

(Aleniusson 2011-04-14, Reuterwall 2011-04-07). Vidare menas att länsstyrelsernas 
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kontroller motverkar att kommuner skulle tillämpa ett system där man inte 

prioriterade skadeförebyggande åtgärder (Hellekant 2011-04-13). De statliga 

utredningarna som gjorts på senare år kring översvämningshot och klimatpåverkan 

har medverkat till en bättre dialog och medvetenhet, både bland tjänstemän och 

politiker (Granath 2011-04-18).   

 

6.4. Intresse och solidaritet  

 

Flera av de intervjuade framhäver att skadeförebyggande arbete är lägre prioriterat än 

andra åtgärder i den kommunala verksamheten på grund av att det är svårt att förstå, 

svårt att räkna på och därav får lägre intresse (Sundqvist 2011-04-15, Liljekvist 2011-

04-19, Reuterwall 2011-04-07). Extrema väderhändelser, är för personer som inte 

arbetar med risk dagligen, svåra att förstå, menar samtliga räddningschefer. Bristen på 

förståelse kan vara en orsak till att krisförberedande arbete blir lägre prioriterat i 

budgeten. Att en sjö ska svämma över är svårt att ta till sig och tro på menar 

Sundqvist (2011-04-15). Istället får andra trygghetsskapande åtgärder mer politiskt 

intresse, till exempel cykelhjälmar och gångbanor, eftersom detta är något som 

kommuninvånarna lättare kan förstå och aktivt ta del av (Sundqvist 2011-04-15). 

 

Vidare uppgavs att krisförberedande investeringar är svåra att räkna på. Liljekvist 

(2011-04-19) menar att investeringar i skadeförebyggande arbete kan liknas vid ett 

moment 22, då nyttan med en förebyggande insats inte blir tydlig förrän det händer 

något, vilket den förebyggande åtgärden skulle förhindra.  

 

”Du kan inte lätt räkna hem kronor och ören på underhåll och förebyggande åtgärder...säg att 

du har byggt en brandvägg...det krävs ju att det brinner för att du ska se att den har gjort 

nytta” (Liljekvist 2011-04-19).  

 

När avkastningen på investeringar är svår att förutspå, minskar det politiska intresset 

menar Bäcklund (2011-04-06). Det politiska intresset för frågor som gäller 
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krisberedskap och krishantering anses därför ha en avgörande roll när det kommer till 

vilka möjligheter som finns i kommunen.  

 

”Ja menar… det kommer ändå till sist i ett läge då det handlar om att prioritera pengarna i 

budgeten och självklart om politikerna inte har intressen och inte ser det som viktigt då blir 

det mindre pengar…om politikerna ser det här som en viktig fråga...här måste vi prioritera 

pengar...så gör man ju det” ( Granath 2011-04-18). 

 

Reuterwall (2011-04-07) menar att både tjänstemännens och politikernas 

krismedvetenhet är viktig. Om det ligger i allmänhetens intresse att ha ett tryggt 

samhälle, skapas ett positivt incitament för att ta initiativ till att arbeta med 

skadeförebyggande åtgärder. Det kommunala beslutsfattandet innebär ett växelspel 

mellan tjänstemän, experter och politiker där tjänstemännen i viss utsträckning kan 

påverka vad statsbidraget ska användas till (Granath 2011-04-18). Därför krävs också 

ett intresse från tjänstemän inom kommunen och att dessa samarbetar (Aleniusson 

2011-04-14).  

Att som tjänsteman både kunna argumentera för sitt behov av resurser, och kunna 

motivera en överskriden budget är ytterst viktigt (Hellekant 2011-04-13). Möjligheten 

att lyckas med detta är mycket större om man som tjänsteman har ett stort intresse och 

kan engagera andra i krisförberedande frågor.  

 

”Om jag inte tror på att det är viktigt med olycksförebyggande åtgärder då kan jag aldrig med 

framgång få någon annan att tro på det heller” (Sundqvist 2011-04-15). 

 

Det politiska intresset för skadeförebyggande arbete varierar från kommun till 

kommun (jfr Öppna Jämförelser SKL 2). Sundqvist (2011-04-15) är av åsikten att 

kommuner som idag inte inser vikten av att arbeta skadeförebyggande, förmodligen 

inte kommer att göra det i framtiden heller, varför ett eventuellt försäkringssystem 

inte skulle bidra med någon förändring, i varken positiv eller negativ bemärkelse.   

 

”Alltså...slarvpellar kommer slarva även i framtiden och dem som är ordentliga och 

noggranna idag kommer vara det även i framtiden. Så jag tror inte…att det inte påverka vårt 
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beteende, utan vårt beteende både som människor och organisationer styrs ju av vad vi tycker 

och vilka prioriteringar vi gör ” (Sundqvist 2011-04-15). 

 

Trots skillnader mellan olika kommuner, anser man att solidaritet och rättvisa är 

viktigt för ett ersättningssystem vid naturolyckor. Aleniusson (2011-04-14) menar att 

det är självklart att kommunerna ska samverka. 

 

”Nej men… krishanteringen bygger på att vi ska samverka … det är ju själva grejen... och då 

ska vi ju vara med allihopa… och då när vi pratar om ersättningssystemet… Varför ska vi inte 

samverka där…?”(Aleniusson 2011-04-14).  

 

Hur detta ska finansieras på ett solidariskt sätt är respondenterna inte eniga om. 

Reuterwall (2011-04-07) menar att en lågrisk kommun varken har möjlighet eller 

intresse av att finansiera andra kommuners kostnader. Solidaritet kan endast uppnås 

med ett obligatoriskt system påpekar flera av respondenterna (Reuterwall 2011-04-07, 

Hellekant 2011-04-13, Granath 2011-04-18). Detta normativa argument kombinerat 

med att staten har ”mest pengar” är anledningen till varför staten ska administrera och 

finansiera lösningen (Liljekvist 2011-04-19, Bäcklund 2011-04-06, Granath 2011-04-

18). Ett obligatoriskt system skulle innebära en konflikt med den kommunala 

självbestämmelsen (Bäcklund 2011-04-06). Då kommuner har olika risker, skulle en 

frivillig anslutning innebära ett svårhanterligt system. Med hänvisning till att 

naturolyckor ofta drabbar flera kommuner samtidigt kan detta ge upphov till andra 

tolkningsmöjligheter än de vi har idag menar Granath (2011-04-18). I förlängningen 

kan en ogenomtänkt förändring av systemet innebära en kostsam byråkratisk apparat 

anser Granath (2011-04-18), vilket inte borde ligga i någons intresse, en uppfattning 

som Liljekvist delar. (Liljekvist 2011-04-19). 
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7. Analys 
 

I detta kapitel analyseras och diskuteras materialet utifrån det teoretiska ramverket.  

 

7.1. Asymmetrisk information och moral hazard  
 

Den förväntade nyttoteorin och PA-teorin antar att det finns asymmetrisk information 

och att detta skapar möjligheter för moral hazard.  

 

Med den deduktiva ansatsen som uppsatsen har, var det essentiellt att undersöka om 

det fanns informationsasymmetrier mellan stat och kommun. Materialet visar en 

samlad bild av att det är kommunerna som har mest information om sin egen 

situation, vad gäller risk för naturolyckor och skadeförebyggande åtgärder, vilket 

också teorierna antog. Detta är en effekt av ersättningssystemets struktur och 

kommunernas geografiska områdesansvar. Dock ansåg kommunerna att de inte hade 

ett komplett informationsövertag, eftersom kommunens risk även påverkas av 

enskilda aktörers och företags agerande. En översvämning i den egna kommunen kan 

vara följden av att en damm i en annan kommun brister, vilket är en risk som är svår 

att förutse och därmed svår att förebygga. Detta kan tolkas som en negativ 

externalitet, där en aktörs incitament att förebygga olyckor inte är tillräckliga eftersom 

någon annan drabbas av de största skadorna vid en eventuell olycka. Emellertid är det 

svårt att dra några generella slutsatser kring detta, då den enskilde individen också har 

ett ansvar att arbeta skadeförebyggande.  

 

Det svenska ersättningssystemet är inte ett strikt försäkringssystem, men utifrån 

antagandet om asymmetrisk information i kombination med vad tidigare studier visat 

kring statlig ersättning, var det motiverat att undersöka om det finns något moral 

hazard beteende bland kommunerna. I kontrast till Goodspeed et als modell, som 

visade att lokala aktörer kommer tjäna på att underinvestera i skadeförebyggande, kan 

den här studien inte visa att kommuner väljer att underinvestera i skadeförebyggande 
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åtgärder. En förklaring till resultatet är att Goodspeeds modell antar att den centrala 

aktören, åtar sig att erbjuda full försäkring. I det svenska ersättningssystemet finns 

ingen sådan garanti (se kap 2.3).  

 

Studiens empiriska material indikerar att det förefaller vara så att det svenska 

ersättningssystemet tidigare drabbats av ex-post moral hazard. Detta stöds också av de 

utredningar som staten tidigare gjort (jfr Ds:2007:51). Efter stormen Gudrun 

redovisades kostnader som räddningstjänst, trots att det i vissa fall enligt lagen inte 

kunde rubriceras som räddningstjänstinsatser utan snarare något som beskrivs av 

respondenterna som mittemellan extraordinära händelser och räddningstjänstinsatser. 

De kommuner som valde att redovisa sina kostnader som räddningstjänstinsats, kunde 

påverka ersättningen till sin fördel, vilket jag tolkar som en indikation på att dessa 

kommuner hade ett visst informationsövertag. Detta bekräftar hypotesen att genom 

asymmetrisk information kan kommuner påverka sin ersättning i ett system som 

utgörs av ex-post ersättningar. Asymmetrisk information har dock ingen nämnvärd 

inverkan på ersättning som kan erhållas för skadeförebyggande åtgärder. Detta beror 

främst på att kommunernas statsbidrag är fastslagna och att den ersättning som kan 

sökas för förebyggande åtgärder är en effekt av kommunalt intresse och engagemang, 

kommunala resurser, andra kommuners intresse i att skadeförebygga samt den statliga 

budgeten.  

 

Av det som framkommit genom intervjuerna är tolkningsmöjligheterna i 

ersättningssystemet det som mest påverkar hur kommunerna arbetar 

skadeförebyggande. PA-teorin utgår från att när staten inte kan övervaka 

kommunerna kommer de inte att anstränga sig optimalt. Jag hävdar dock att systemets 

otydlighet likväl kan vara utgångspunkten för att kommunerna hamnar i ett läge där 

de inte kan anstränga sig optimalt. Då det inte är klarlagt vad kommunerna kan få 

ersättning för och när, menar man från kommunernas håll att de använder sig av den 

organisation som är bäst lämpad utifrån deras vardagliga behov. Idag finns enligt 

lagen ingen ersättning för kostnader under kommuners självrisk. LSO har inga klara 

direktiv över vad som är andra olyckor, då detta inte definieras i lagen (se kap 2.2.) 

och respondenterna är inte ense kring huruvida exempelvis skogsbrand är en 
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naturolycka. Flera av de intervjuade menar att dessa otydligheter är hämmande för det 

skadeförebyggande arbetet, i form av vilka åtgärder som bekostas då man inte vet 

huruvida det kommer att bli ersatt. En tydligare riktning, menar alla skulle vara att 

föredra. Jag hävdar dock att utifrån det faktum att kommuner har utnyttjat 

ersättningssystemet, finns det en risk att ett mer tydligt system skulle leda till mer ex-

ante moral hazard. Genom ett mer transparent system, skulle det bli tydligare vad som 

går att få ersättning för, vilket kan ge leda till att kommuner väljer att rikta sina 

förebyggande insatser till det som blir ersatt, och att kommuner med ansträngd 

budget, kommer att arbeta ineffektivt. Om detta skulle få några betydande 

konsekvenser jämfört med idag går dock inte att förutspå.  

 

Enligt PA-teorin kommer agenten inte att maximera principalens nytta när principalen 

inte kan övervaka agenten fullt ut, i det här fallet, inte maximera skadeförebyggande 

arbete. Övervakningen som sker uppfattas av kommunerna som stöd för att kunna 

förbättra sin organisation och sitt arbete, där mer övervakning bidrar till bättre 

skadeförebyggande arbete. Detta tolkar jag som att det skadeförebyggande arbetet 

stimuleras av övervakning. Emellertid är det svårt att avgöra huruvida det 

skadeförebyggande arbetet hade varit, om övervakningen varit mindre eller mer 

omfattande, i de olika kommunerna. Övervakningen och tillsynen har skärpts under 

senare år, vilket har upplevts som positivt. Då uppsatsen endast har studerat huruvida 

agenterna upplever att de har ett informationsövertag, kan det inte uteslutas att staten 

genom länsstyrelserna, anser sig ha tillfredställande möjligheter att övervaka agenten 

när det gäller skadeförebyggande arbete. 

 

7.2. Agentens roll – viljan att arbeta skadeförebyggande 

 

Den förväntande nyttoteorin menar att viljan att skydda sig mot risk beror på hur 

riskogillande individer är, där risken är en känd sannolikhet. PA-teorin antar att viljan 

att anstränga sig maximalt beror på agentens attityd mot risk och kostnaden för att 

arbeta skadeförebyggande. Resultatet från intervjuerna påvisar att en förändring av 
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det svenska ersättningssystemet är att betrakta som ett behov av ökad rättvisa och inte 

ökad riskdelning för riskogillande kommuner. Utgångspunkten var att agenten är 

nyttomaximerande och mer riskogillande än principalen. Viljan att skydda sig mot 

risk finns, men kan det vara så att kommuner inte är fullt så riskogillande som 

nationalekonomin antar? För att klargöra huruvida en kommun är riskogillande, krävs 

att det finns en känd sannolikhet och naturolyckors oförutsägbarhet gör det svårt att 

per definition dra några slutsatser kring kommuners riskaversion. Däremot finns några 

gemensamma ståndpunkter bland de intervjuade som tyder på att det finns en ovilja 

att stå inför de ekonomiska förluster som kommer med en naturolycka. Det finns 

också en vilja om att det ska finnas en försäkring eller någon form av ökad garanti om 

ersättning från staten. 

 

Beslutsfattandet kring skadeförebyggande arbete är komplext. Naturolyckor i sig är 

inget entydigt begrepp, och resultatet visar att kommuner resonerar olika beroende på 

vilken olycka de står inför; i regel vägs sannolikhet mot kostnad att förebygga/kostnad 

vid olycka, där en låg sannolikhet och en hög kostnad gör att åtgärden uteblir. Dock 

finns det undantag, varav kärnkraftsolyckor
16

 nämns som exempel, där sannolikheten 

är liten men viljan att skydda sig mot risken är hög. Detta signalerar att kommunen 

kan fatta beslut om skadeförebyggande åtgärder med ovilja mot risk som 

bakomliggande motiv, men att riskaversion inte är det enda motivet. Som 

presenterades i kapitel 4 har studier visat att individer inte är så riskogillande som 

förväntat då de i högre utsträckning tänker i termer av sannolikheten istället för utfall 

och konsekvensen av utfallet. Detta resonemang fick också stöd i intervjuerna.  För en 

liten kommun kan de ekonomiska följderna av en olycka bli svårare på grund av 

ekonomiska begränsningar att åtgärda den på ett effektivt sätt. Detta kan innebära att 

en mindre kommun anser sig ha en större risk än en större kommun, med liknande 

sannolikhet för samma olycka.  

 

PA-teorin är relativt negativ när det gäller agentens prestation då den antar att 

principalens bristande möjlighet till övervakning leder till mindre ansträngning. Likt 

                                                        
16

 Notera att en kärnkraftsolycka inte per definition är en naturolycka, men att den kan ge upphov till 

det Sveriges regering definierar som kris. En kärnkraftsolycka kan också orsakas av en naturolycka.  
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Hanberger et als (2005) beskrivning, är kommunen agent åt såväl staten som 

kommunens medborgare, vilket i praktiken innebär att agenten ska utföra de uppgifter 

som staten ålägger dem och samtidigt tillgodose kommuninvånarnas behov. I 

förlängningen sitter tjänstemännen på uppdrag av politikerna vilka i sin tur sitter på 

sina poster på uppdrag av kommuninvånarna och resultatet visade att den fysiska 

närheten till kommuninvånarna var ett starkt incitament till att arbeta 

skadeförebyggande, särskilt bland mindre kommuner. Detta kan delvis bero på att 

kommuninvånarna har en bättre möjlighet till övervakning, då de är närmare sina 

uppdragsutförare. Vidare upplevde kommuner närheten som något positivt, eftersom 

det minskade informationsglappet mellan invånarna och tjänstemännen. Huruvida 

nära kontakt mellan uppdragsgivare och uppdragstagare har någon betydelse för 

kommuners riskaversion vore därför ett framtida ämne att studera.  

 

Prospektteorin som nämndes i teorikapitlet kan vara ett användbart analysverktyg för 

att undersöka hur individer som arbetar med risk fattar beslut, och om sammanhanget 

som kommuner befinner sig i har någon effekt för deras skadeförebyggande arbete. 

Studier har nämligen visat att kontext har inflytande över ekonomiskt beslutsfattande 

(Camerer et al 2002:8). Kan det vara så att sammanhang även spelar en roll för 

kommunernas beslutsfattande; i form av vem som lägger förslag för 

skadeförebyggande investeringar och på vilket sätt de presenteras? Möjligheten finns 

att det kan vara så, då de intervjuade framhöll vikten av att kunna argumentera för 

skadeförebyggande åtgärder.  

 

Att undersöka huruvida det svenska ersättningssystemet leder till ex-ante moral 

hazard kompliceras av kommunens organisation och beslutsprocessen inom denna. I 

studien avsågs kommunen som en gemensam enhet, en agent. I verkligheten består 

agenten av flera agenter, politiker och tjänstemän, och i en kommun är det 

skadeförebyggande arbetet beroende av resurser, vilka fördelas av politiker. Att arbeta 

skadeförebyggande är kostsamt och nyttan med en åtgärd kan vara både svår att förstå 

och svår att kalkylera, vilket kan jämföras med svårigheterna att räkna på de 

ekonomiska konsekvenserna av en olycka. PA-teorins antagande om att ansträngning 

inte är verifierbar men att resultatet av densamma är det, får implikationer för 
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krisberedskap och krishantering (jfr Dixit 2000:713). Precis som framkom i 

intervjuerna, är resultatet av ansträngning, exempelvis en förebyggande åtgärd, svår 

att se vinsten eller resultatet av; hur mycket pengar har egentligen sparats med hjälp 

av en viss skadeförebyggande åtgärd? Denna osäkerhet vad gäller både kostnader och 

vinster, upplevdes som en orsak till att skadeförebyggande ges låg prioritet bland 

politiker. Vad som framkommer i studien är att underinvesteringar i 

skadeförebyggande åtgärder först och främst beror på ekonomiska resurser vilka är 

direkt beroende av intresse. Intresse kan i det här fallet inte antas vara enbart en 

produkt av riskaversion utan kan likväl vara ett inneboende incitament hos agenten, 

som därigenom påverkar viljan att maximera sin ansträngning, att arbeta 

skadeförebyggande. Kan det vara så att all den osäkerhet kring avkastning på 

investeringar på skadeförebyggande åtgärder inte prioriteras då väljarna inte förstår 

behovet av dessa åtgärder? Då resultatet pekar på att politikers och tjänstemäns 

intresse för frågan har stor betydelse, skulle det vara intressant att använda Public 

Choice teorin för att analysera huruvida krisberedskap och krishanteringsfrågor är 

lägre prioriterat och i sådant fall varför.  

 

Enligt PA-teorin ökar svårigheten med att få agenten att utföra de uppgifter denne 

åläggs, i takt med att agenten får fler uppgifter. Detta kan tolkas som att kommunens 

reservationsnytta förändras och ökar när kommunen har många uppgifter. I teorin 

antas att en agent med låg risk har hög reservationsnytta och därför kommer lägga sin 

ansträngning på en annan uppgift. Det är enligt resultatet inte helt entydigt att en 

kommun med låg risk har hög reservationsnytta och vice versa. Om en kommun har 

bra krismedvetenhet och god ekonomi, underlättar detta kommunens möjligheter att 

utföra sina uppgifter på ett tillfredställande sätt. Att ha flera uppgifter anses dock som 

en begränsande faktor för kommunernas skadeförebyggande arbete. Detta är ett 

problem som har fått mer uppmärksamhet på senare år, att anställda inom den 

offentliga sektorn har flera uppgifter att utföra och fler principer att följa, vilka kan 

kollidera med varandra (jfr Dixit 2000). Kanske är kommunen en avbild av staten, då 

staten är agent åt landets medborgare? Krisberedskap och krishantering är en av 

många uppgifter staten har, vilket innebär att även här måste en avvägning göras kring 

resurser vad gäller skadeförebyggande och olycksåtgärdande insatser, vilket i 
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förlängningen speglas i de anslag som avsätts från staten till kommunerna varje år, för 

skadeförebyggande åtgärder.  

 

Vad får då detta resultat för implikationer för en eventuell förändring? För att en 

eventuell obligatorisk försäkring ska vara effektiv krävs att kommuner har en vilja att 

skydda sig mot risk och att kostnaden för detta skydd inte överstiger nyttan med det. 

Alla Sveriges kommuner har olika sannolikhet att drabbas av naturolyckor och olika 

vilja att skydda sig mot risker. Enligt Lundqvist (1996) ska alla kommuner ha ungefär 

samma service, det vill säga medborgare i olika kommuner ska behandlas solidariskt i 

den mån som går. Persson et als (1996) incitamentsproblem; avvägningen mellan 

riskdelning och moral hazard, där den lokala aktören inte ser riskdelning som optimalt 

och väljer att underinvestera, kan tolkas som ett icke-solidariskt beteende. Resultatet i 

den här studien visar att solidaritet å ena sidan framhålls som viktigt för kommunerna,  

å andra sidan att har moral hazard beteende förekommit. Med bakgrund i detta, är det 

tydligt att det finns en avvägning mellan att vara solidarisk med övriga kommuner och 

stat, och att vara solidarisk mot kommunens medborgare.  

 

Sammanfattningsvis kan fastställas att studiens resultat bidrar med insikten att det 

svenska ersättningssystemet påverkar kommuners skadeförebyggande arbete på så vis 

att otydligheten i systemet till viss del upplevs som hämmande för olycksåtgärdande 

och skadeförebyggande arbete, samt att det möjliggjort för ex-post moral hazard.  
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8. Slutsats  

 

Syftet med denna uppsats var dels att beskriva det svenska systemet för ersättningar 

vid naturolyckor, dels att undersöka om ersättningssystemet påverkar kommuners 

skadeförebyggande arbete och i sådant fall hur?  

 

Utifrån nationalekonomiska antaganden om asymmetrisk information och moral 

hazard samt med Principal-agent teorin, undersöktes genom sju samtalsintervjuer 

huruvida det fanns informationsasymmetrier mellan staten och kommunerna och om 

detta möjliggjort för moral hazard beteende bland kommunerna. Det är svårt att dra 

några generella slutsatser, vilket inte heller var syftet med uppsatsen, men det finns 

några gemensamma mönster i hur kommuner handlar i det ersättningssystem som 

finns idag. Genom intervjuerna framkom att det finns informationsasymmetrier och 

att dessa möjliggjort för moral hazard beteende. Metoden för uppsatsen var kvalitativ 

och samtalsintervjuerna visade på en teoretisk mättnad men mer data i form av 

statistik efterfrågas för att i framtiden kunna studera samband mellan exempelvis 

risker, förebyggande investeringar och ersättningar. 

 

Utöver vad teorierna antar visades att det otydliga systemet upplevdes som en 

bidragande orsak till varför kommuner agerar olika. I motsats till vad som förväntades 

utifrån teorierna visar inte det empiriska materialet att kommunerna arbetar mindre 

skadeförebyggande i ett system där staten betalar ut ersättningar ex-post. En 

förklaring till detta skulle kunna vara att det svenska ersättningssystemet inte 

innehåller någon garanti för full ersättning. Vidare kan det förklaras av att kommunala 

tjänstemän är agenter åt såväl staten som kommunens medborgare och därför känner 

ett starkt ansvar inför kommuninvånarna.  

 

Resultatet visar att skadeförebyggande arbete upplevs som en åsidosatt verksamhet, 

jämfört med andra verksamheter inom kommunen. Detta kan vara ett resultat av det 

som tidigare studier visat, att det framtida värdet investeringar i skadeförebyggande 
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åtgärder inte ses som högt. Därför skulle det vara intressant att vidare utreda huruvida 

krisberedskap och krishanteringsfrågor hamnar i skymundan och om det beror på att 

det är svårt att räkna på och svårt att förstå. En utökning av studien skulle vara 

fördelaktigt, bland annat med en inkludering av fler kommuner och andra tjänstemän 

men även politiker. Då intresse visade sig vara en mycket betydelsefull del i 

krisberedskapen, skulle ett ämne för vidare forskning vara att med Public Choice 

teorin undersöka vad ett eventuellt bristande politiskt intresse beror på.  

 

Vad vi fortfarande inte vet är huruvida kommuner är riskogillande i den mån som 

krävs för att en eventuell framtida försäkring ska vara effektiv. Vidare vet vi inte om 

principalen, i det här fallet staten är riskneutral, vilket är ett kriterium för att staten ska 

kunna erbjuda en effektiv försäkringslösning. Resultatet visar dock att det finns en 

vilja bland kommunerna att skydda sig mot höga kostnader vid naturolyckor. Detta 

tyder på att det finns möjligheter att analysera relationen mellan staten och 

kommunerna utöver det teoretiska ramverket som använts här.  

 

Rättvisa är essentiellt för kommunerna och att skapa en policy som ska bidra till 

effektiv riskdelning och en rättvis sådan är som resultatet visar svårt. Det normativa 

argumentet att en obligatorisk försäkring kolliderar med den fria viljan blir i det här 

sammanhanget ett obligatorium som ställs mot den kommunala självbestämmelsen. 

Eftersom en obligatorisk försäkring inte kan motverka asymmetrisk information är det 

av vikt att vid en förändring skapa tillräckliga incitament för kommunerna att 

förebygga naturolyckor. Insikten om att intresse är av stor betydelse för det 

förebyggande arbetet bör iakttas vid en reform av det svenska ersättningssystemet; 

incitament för att öka intresset behövs för att bidra till en ökad vilja att förebygga 

naturolyckor.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Några inledande ord om syftet med intervjun och hur den kommer att disponeras.  

 

Tema 1. Inledande  

 

Vilka är din roll i krisberedskapen och krishanteringen i din kommun? Hur länge har 

du arbetat med detta?  

Historia av naturolyckor i den kommun du är verksam?   

 

Tema 2. Naturolyckor och risk i din kommun 

 

Vad innebär begreppet risk för dig? Tydligt eller tolkningsmöjligheter?  

Vad innebär begreppet naturolycka? Tydligt eller tolkningsmöjligheter? 

Vad innefattar begreppet Extraordinär händelse? 

 

Tema 3. Dagens ersättningssystem  

 

Har kommunen fått ersättning efter en naturolycka från och med 2000 och framåt? 

Vad fungerar bra? Mindre bra?  

Efterfrågan på ett nytt system? Vad beror det på?  

Finns det något sätt att påverka kommunens ersättning med det nuvarande systemet?  

 

Tema 4.  Information och Skadeförebyggande arbete  

 

Vilka möjligheter har kommunen att förutse risken för naturolyckor? 

Finns resurserna, om inte vad behövs?  

Vem har mest information kring kommunens risk för naturolyckor?  

Vem har mest information kring kommunens skadeförebyggande arbete och 

investeringar?  

Upplever du att kommunen har ett informationsövertag gentemot staten när det gäller;  

Kommunens risk för naturolyckor?  Det skadeförebyggande arbete som utförs? 

Investeringar i skadeförebyggande arbete?  

Vilka incitament har kommunens att arbeta skadeförebyggande arbete?  Vad 

motiverar kommunen att arbeta skadeförebyggande?  

Risk? Övervakning?  
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Har kommunen tillräckliga incitament för att arbeta skadeförebyggande och investera 

i skadeförebyggande åtgärder? Utveckla 

Hur upplever kommunen att övervakningen av ert skadeförebyggande arbete är? 

Utveckla?  

Påverkas kommunens skadeförebyggande arbete av hur övervakningen ser ut?  

 

Tema 5. Ett nytt försäkringssystem vid naturolyckor?  
 

Nytta med en försäkring någon nytta för er kommun, jämfört hur det är nu? Utveckla  

Hur upplever du statens möjligheter att försäkra kommuner vid naturolyckor?  

Vad anser du om att differentiera premier efter kommunernas risk för naturolyckor?  

 

Avslutande fråga:  

 

Vem bör ta ansvaret för att finansiera en nationell försäkring?  
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Bilaga 2 

Översikt Bortfall 

Vill inte medverka efter Utskick 1: 

1.  Vingåker kommun (Vill inte medverka)  

2.  Åmål kommun (Personen har avslutat sin tjänst hos kommunen
20

) 

3.  Vänersborgs Kommun (Personen är föräldraledig
21

) 

4.  Lidköping Kommun (Personen har avslutat sin tjänst hos kommunen) 

5.  Södertälje Kommun (Tidsbrist) 

6.  Sollefteå Kommun (Personen har avslutat sin tjänst hos kommunen) 

7.  Kungälvs Kommun (Personen har avslutat sin tjänst hos kommunen) 

8.  Göteborg Stad (Tidsbrist) 

 

Har inte inkommit med svar på Utskick 1; 

 

9. Nykvarns Kommun 

10. Melleruds kommun 

11. Hammarö kommun 

12. Eskilstuna kommun 

13. Hallstahammars kommun 

14. Strömsunds kommun 

15. Umeå kommun 

16. Åre kommun 

17. Sundsvalls kommun 

18. Kristinehamns kommun 

19. Eckerö kommun 

20. Salems kommun 

21. Sundbyberg Stad 

22. Arvika kommun 

 

Inkom med svar att de vidarebefordrat förfrågan men inget svar från dessa  

 

23. Bodens kommun  

24. Lilla Edets kommun  

25. Stockholms stad  

                                                        
20

Personen har avslutat sin tjänst hos kommunen är = Efterföljande person anser sig ha för lite 

kompetens inom området och därför avböjt.  
21

 Efterföljande person anser sig ha för lite kompetens inom området och därför avböjt.  
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26. Västerås stad 

27. Örebro kommun 

 

Vill inte medverka efter utskick 2
22

  

 

28. Huddinge Kommun (Vill inte medverka) 

29. Skellefteå kommun (Vill inte medverka) 

30. Katrineholms kommun (Inte inkommit med svar) 

31. Trollhättan Stad (Inte inkommit med svar) 

32. Kiruna kommun (Inte inkommit med svar) 

33. Örnsköldsviks kommun (Inte inkommit med svar) 

34. Solna Stad (Inte inkommit med svar) 

35. Linköpings kommun (Tidsbrist) 

36. Strängnäs (Inte inkommit med svar) 

 

Beredskapssamordnare för kommunerna, Köping, Arboga och Kungsör medverkade i 

förstudie och var därför inte aktuell för studien.  

 

Svar i remissyttrandet: Avstår från att yttra sig  

37. Arjeplogs kommun 

38. Växjö kommun 

 

Har inte inkommit med svar till Försvarsdepartementet 

 

39. Järfälla kommun 

40. Upplands-Bro kommun 

41.  Ale kommun 

42.  Grästorps kommun 

43.  Gullspångs kommun (Gullspång representeras genom intervju 4)  

44.  Götene kommun 

45.  Grums kommun 

46.  Säffle kommun  

47. Åre kommun 

48.  Orsa kommun
23

 

49. Uddevalla kommun 

50. Botkyrka kommun  

51.  Lysekils kommun  

52.  Hässleholms kommun 

                                                        
22

Vill inte medverka= Inte inkommit med svar alls eller inom den tid som gavs att svara. 
23

 Orsa kommun har inte inkommit med ett eget remissyttrande men kommunen har lämnat ett yttrande 

genom Sveriges räddningstjänst för Glesbyggd. 


