
Studie av risk- och sårbarhetsreducerande åtgärder  

Åtgärder för att minska risker är en viktig del av de risk- och 
sårbarhetsanalyser som genomförs av svenska kommuner. Studien visar dock 
att de åtgärder som tas upp i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser inte 
följs upp i någon större utsträckning.  

Risk- och sårbarhetsanalyser genomförs av alla svenska kommuner och en viktig del i detta arbete är 
att identifiera åtgärder för att reducera risker och sårbarheter. Studien gick ut på att undersöka hur 
risk- och sårbarhetsreducerande åtgärder beskrivs, ser ut och behandlas över tid. Den innefattade 
analyser från kommuner i Skåne och Örebro län under åren 2011-2013.  

Det visade sig vara mycket vanligt att åtgärder som föreslås som en förbättring ett år inte 
kommenteras under de följande åren, därmed går det inte att veta ifall en förbättring faktiskt sker. 
Resultatet i sig var överraskande tydligt när åtgärder från flera år studerades. Det blev då uppenbart 
att åtgärder kommer upp en gång och sedan försvinner, istället för att följas upp. Det blir därmed 
mycket svårt att med utgångspunkt i det underlag som risk- och sårbarhetsanalyserna utgör skaffa sig 
en överblick över vilka förbättringar som faktiskt genomförs. Därmed går en del av syftet med 
analyserna förlorat.  

Vidare kunde det när åtgärderna studerades generellt sägas att de ofta var översiktligt beskrivna. 
Som underlag för studien utarbetades en mall för att kunna klassificera de olika analyserna med 
avseende på bl.a. beskrivningsgrad och typ av åtgärd. En stor del av de åtgärdsförslag som tagits upp 
i de studerade analyserna hamnade på en ganska låg beskrivningsgrad, exempelvis en rubrik med 
enbart någon mening förklarande text. Det var dessutom ofta svårt att se hur respektive åtgärd 
hänger ihop med risk- och sårbarhetsanalyserna i övrigt. D.v.s. ibland var det svårt att se att vad som 
togs upp i åtgärdsförslagen skulle komma som en följd av vad som tagits upp i analysen.  

Vid jämförelse av de åtgärder som faktiskt blivit genomförda (och rapporterats som genomförda i 
kommande års risk- och sårbarhetsanalys) och samtliga åtgärder som tas upp i analyserna skiljer sig 
dessa inte åt i någon större utsträckning avseende fördelning av beskrivningsgrad, typ av åtgärd etc. 
Det går därför inte säga något om det är troligare att åtgärder blir genomförda för att de är väl 
beskrivna eller är av en viss typ. Det verkar vara andra mekanismer som styr huruvida åtgärder blir 
genomförda eller inte. 

Sammantaget kan sägas att det verkar finnas en stor utvecklingspotential i hur åtgärdsförslag för att 
minska risker och sårbarheter beskrivs, kopplas till själva analysen och följs upp i risk- och 
sårbarhetsanalyser av det slag som studien omfattar.  

 


