
Lunds universitet  VT 2017 

Statsvetenskapliga institutionen  STVA22/Uppsatskurs 

Examinator, Erik Ringmar 

Handledare, Mårten Lindberg   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är vår beredskap god? 
En undersökning om svenska kommuners krisberedskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christoffer Karlsson 

920320-2339 

 

Axel Skröder 

881202-0330



920320-2339 

881202-0330  STVA22/Uppsatskurs 

  Erik Ringmar 

 1 

 

 

Abstract  

 

Since the end of the cold war issues concerning civil preparedness at the municipal level has 

been slumbering in Sweden. During WWII and the cold war Sweden had an extensive civil 

preparedness at all political levels. With the absence of the threat of war the civil 

preparedness in Sweden faded away. Now in a state of awakening the municipalities are 

starting to heighten the level of civil preparedness with the national government increasing the 

efforts for civil preparedness. But what is the state of the municipal in Sweden? What 

improvements has occurred and what is the limiting factors?  

 

Nyckelord: Beredskapsfrågor, Kommunalberedskap, Civilförsvar  

 

Antal ord: 9,497 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



920320-2339 

881202-0330  STVA22/Uppsatskurs 

  Erik Ringmar 

 2 

 

Innehållsförteckning 

Frågeställningen ....................................................................................................................... 3 

Vår problemformulering ..................................................................................................... 3 

Historisk bakgrund .............................................................................................................. 3 

Skillnader mellan dagens och kalla krigets lagstiftning ..................................................... 4 

Olikheter avseende planer och förberedelser ...................................................................... 4 

Revision av planer .............................................................................................................. 5 

Metod och material ............................................................................................................. 5 

Operationalisering ............................................................................................................... 8 

Uppfyllelse av lagkrav ........................................................................................................ 9 

Kommunernas upplevda svagheter ................................................................................... 10 

Kommunernas upplevda förbättringar .............................................................................. 10 

Hur går det ihop? .............................................................................................................. 11 

Laguppfyllnad i relation till svagheter .............................................................................. 11 

Svagheter i relation till upplevda förbättringar ................................................................. 12 

Krisledningsnämnden ....................................................................................................... 12 

Övning och utbildning ...................................................................................................... 15 

Samverkan med andra aktörer .......................................................................................... 16 

Tillgång till Risk och sårbarhetsanalys och planer ........................................................... 17 

Kommunikationsutrustning .............................................................................................. 19 

Nödvatten i kommunerna .................................................................................................. 20 

Kommunernas relation till MSB ....................................................................................... 21 

Exemplet Karlshamns kommun ........................................................................................ 23 

Sammanfattning ................................................................................................................ 25 

Legala aspekter ................................................................................................................. 25 

Realpolitiska aspekter ....................................................................................................... 25 

Framtiden .......................................................................................................................... 26 

Referenslista ...................................................................................................................... 27 

 

 

 

 



920320-2339 

881202-0330  STVA22/Uppsatskurs 

  Erik Ringmar 

 3 

Frågeställning 

 
Vi började våra tankar kring uppsatsen med utgångspunkt i vårt gemensamma intresse för 

försvars- och säkerhetspolitik, ett område där vi båda har förförståelse. Christoffer med en 

bakgrund som anställd soldat på P7 kombinerat med erfarenhet som Liberala 

ungdomsförbundets talesperson för säkerhetspolitik samt Axel med bakgrund som 

hemvärnsbefäl på bataljonsnivå kombinerat med bakgrund som försvars- och 

säkerhetspolitisk sekreterare för Fria moderata studentförbundet. 

 

Vår första tanke var att skriva om desinformation, men efter enklare efterforskningar och 

reflektion så konstaterade vi snabbt att det måhända är ett ämne som lämpar sig mer för en 

uppsats på annan nivå. Istället som kom vi att upptäcka ett annat intressant område som 

lämpar sig bättre för en B-uppsats. Nämligen beredskapsfrågor på kommunal nivå. 

 

Frågor kring kommunala beredskapsfrågor är ett område som vi upplever vara dåligt belyst 

samtidigt som det är ett område som kan uppfattas vara i en omställningsfas. Detta i 

kombination med våra egna farhågor om hur det står till med den kommunala beredskapen 

gjorde att vi tillslut landade i ämnet som område för vår B-uppsats. 

 

Vi egen subjektiva uppfattning är att de kommunala beredskapsfrågorna i större utsträckning 

får allt mer utrymme i media och att det är svårt att undvika reportagen. Två tydliga reportage 

i vår närtid som hjälpte till att cementera vårt intresse för ämnet var dels ett reportage i 

Sydsvenskan i februari. Under rubriken “Lund ska åter rusta för krig” så redogörs det att 

Lunds kommun varken har materiel, lokaler eller kompetens att bedriva civilförsvar. De 

skyddsrum som tidigare skulle nyttjas för ledning av kommunen i kris och krig är sedan länge 

en vilande installation (Ström Melvinger, 2017).  

 

I mars så sändes ett inslag i nyheter på SVT från Trelleborgs kommun där tjänstemannen som 

ansvarar för beredskapsfrågor var väldigt konfunderad då kommunen hade fått ett brev av 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) där man avrådde från avyttringar av 

kommunala skyddsrum och liknande anläggningar. Tjänstemannen visar i inslaget en 

kommunal ledningscentral som kommunen hade tänkt att avyttra, men där de följt MSB:s 

rekommendationer och stoppat avyttringen. Tjänstemannen förklarar att hon inte vet om vad 

för typ av ledningscentral kommunen behöver. En sak är hon däremot säker på. Köket i 

skyddsrummet är inredd i 70-talsstil (Nyheter Skåne, 2017). 

 

Vår problemformulering 

 

Vår huvudfråga är “Hur är svenska primärkommuners beredskap?” för att besvara den frågan 

har vi ett antal underfrågor: 

 

- Hur upplever kommunerna sin krisberedskap? 

-                    Vad har kommunerna för materiell krisberedskap? 

- Hur ser kommunernas relation till MSB och andra aktörer ut? 

- Hur bra och tillgängliga planer har kommunerna? 

-                    Hur övar kommunerna? 
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Historisk bakgrund 
 

Nu gällande lagstiftning är tämligen ung och tillkom bara för elva år sedan, Lag (2006:544) 

om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap. Den ersatte i sin tur en väldigt kortvarig lagstiftning, Lag (1994:1720) om 

civilt försvar. 

 

Före SFS 1994:1720 så rådde Lag (1964:63) om kommunal beredskap. En lag som således 

rådde under merparten av kalla kriget.  

 

Utöver lagstiftningen gällande kommunal beredskap fanns det även omfattande lagstiftning 

om civilförsvar där kommunen var en viktig del. Detta var främst reglerat i Civilförsvarslag 

(1960:74). Den lagen kom precis som tidigare lagar att ersättas efter kalla kriget. 

Civilförsvarslagen ersattes med Lag (1994:1720) om civilt försvar. En lagstiftning som blev 

tämligen kortvarig och ersattes med Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 

inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

 

Så kortfattat så ersattes de två lagarna som under kalla kriget reglerade kommunal beredskap 

och civilt försvar med en mindre lagstiftning. Den lagen ersattes 2006 av en ihopslagen 

lagstiftning. Den lagstiftningen är nu den primära lagstiftningen för kommunens 

beredskapsarbete.  

 

 

Skillnader i dagens kontra kalla krigets lagstiftning 
 

Att det skulle föreligga skillnad i lagstiftning från kalla kriget och lagstiftning som kom till på 

2010-talet förvånar nog ingen. Dock så vill vi här redogöra för några av de skillnader som vi 

upplever som mest markanta. 

 

Olikheter avseende planer och förberedelser 

 

Både dagens lagstiftnings såväl som de två kalla kriget-lagarna ställer krav på vad kommunen 

skall ha planer för. Där slutar likheterna. De två kalla kriget-lagarna kravstället en större 

mängd planer.  

 

I SFS 1964:63 så återfinns krav på följande planer: 

- Gasförsörjningen 

- Vattenförsörjningen 

- Elektricitetsförsörjningen 

- Beredskapsplan 

 

 

I SFS 1960:74 så återfinns krav på följande planer: 

 

- Samordning för civilförsvar mellan kommunerna 

- Ledningsplan 

- Informationsplan 

- Räddningsplan 

- Personal- och underhålltjänstsplan 
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I den samtida lagstiftningen, som ska motsvara båda de tidigare lagstiftningarna, SFS 

2006:544 så återfinns krav på följande planer: 

 

- Plan för extraordinära händelser. 

 

Numera så finns det i nuvarande beredskapslagstiftning alltså bara krav på en plan. 

Planen skall innehålla planering inför extraordinära händelser som ska ta sin 

utgångspunkt i en risk- och sårbarhetsanalys som kommunen själv gör. 

 

Revision av planer 

 

Hur skiljer sig då dagens lagstiftning med kalla krigets avseende revisioner av dem? I 

dagens lagstiftning så har kommunerna ett ansvar att informera den av regeringen 

utsedda myndigheten om kommunens planer. Det finns idag inte ett ansvar för den 

utsedda myndigheten att kontrollera om kommunens planer är tillräckliga och därmed 

inget mandat att ge kommunen i uppdrag att revidera sina planer. 

 

I den tidigare lagstiftningen, SFS 1964:63, så hade länsstyrelserna möjlighet att 

förordna kommuner att revidera sina planer. En möjlighet som alltså idag inte finns. 

Idag uppfyller kommunerna lagkravet så länge som det finns en plan, oaktat innehållet. 

 

Metod och material 
 

För att svara på vår frågeställning om hur god svenska kommuners beredskap är så finns det 

flera olika sätt man kan gå till väga. För det första så skulle vi kunna utgå från tidigare 

framtaget material i ämnet. Det finns en mängd information att hämta från Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, Sveriges kommuner och landsting och kommunerna själva. 

Utöver det finns det också tidigare avhandlingar (Karlsson 2015) som berör ämnet. 

Problematiken med att välja ett förfarande där vi utgår från denna redan tillgängliga 

information är att vi kan missa intressanta och viktiga aspekter som vi finner relevanta. Vi vill 

till exempel få reda på hur kommunerna själva uppskattar sin förmåga och sin krisberedskap, 

och det är svårt att ta reda på via kommunstyrelseprotokoll eller 

kommunfullmäktigeprotokoll. I dessa handlingar framgår endast vad kommunerna har för 

förmågor, eller avsaknad av förmågor.  

 

 

Vi gjorde också bedömningen att det skulle ta alldeles för mycket tid i anspråk att leta fram 

den mängd protokoll som behövs och därefter läsa igenom dessa, för att svara på våra frågor. 

Att titta på protokoll där svar på de frågor vi söker finns hade gett en klar bild, svart på vitt, av 

vad kommunerna har för materiel och vad dom har gjort. Men vi menar att dessa handlingar 

kanske inte alltid speglar den verkliga beredskapen. En kommun kan exempelvis ha en 

nödvattenplan som antagits 2015, men att avgöra om denna plan är bra eller inte skulle kräva 

att man läser igenom hela planen. Eller åtminstone stora delar av den. Att sedan multiplicera 

detta med de 39 kommuner som vi har intervjuat skulle innebära många timmars arbete, bara 

för att avgöra kvalitén på kommunernas nödvattenplan. För att dra det vidare, bara för att en 

kommun har en bra nödvattenplan så betyder inte det att den går att använda. Det kan 

exempelvis av planen framgå att kommunen skall placera ut vattentankar på en kubikmeter på 
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platserna X och Y i kommunen. Det låter ju mycket bra, tänker man initialt. Men om 

kommunen inte har övat på planen, hur effektiv kommer den då vara på att verkställa planen?  

 

 

Detta resonemang går att dra ytterligare flera led och gäller givetvis även andra aspekter i 

beredskapsplaneringen. Vi pratade till exempel med en kommun som övade på att ett 

äldreboende började brinna kraftigt, mitt i övningen upptäckte kommunen att det inte fanns 

någon evakueringsplan för äldreboenden i kommunen. Hur skulle vi fått reda på det om vi 

utgått från skriftliga källor? Det är stor sannolikhet att vi skulle ha missat sådan information i 

det fallet. Utöver att ta reda på om kommunerna har nödvattenplaner så vill vi veta om 

kommunerna har satellittelefon, vilka ideella organisationer kommunerna samordnar sitt 

beredskapsarbete med och så vidare. Detta gör tillvägagångssätt att nyttja skriftliga källor 

ohållbart givet de tidsramar vi har att förhålla oss till. Därför avfärdade vi vår första spontana 

tanke att genomföra informationsinhämtningen via protokoll och statistik från offentligt håll.   

 

 

När vi har uteslutit skriftliga källor som det primära materialet (Esaiasson mfl 2017, s.296-98) 

för informationsinhämtning kvarstår intervjuer som alternativ. Först tänkte vi genomföra 

intervjuer på plats hos alla skånska kommuner. Vi avsåg också intervjua kommunstyrelsernas 

ordförande, eftersom denne person är högsta ansvariga politiker och som regel även 

krisledningsnämndens ordförande. Vi ansåg att det finns en poäng med att ta reda på ansvarig 

politikers kunskaper, eftersom denne person i ett skarpt läge ska leda beslutsfattandet i de fall 

där tjänstemän och staber inte själva kan ta beslut, utan situationen kräver politiskt beslut. Det 

kan i värsta fall handla om prioriteringar som leder till att invånare i kommunen tar skada 

eller förlorar livet. Med tanke på det tunga ansvar som vilar på krisledningsnämnden så ville 

vi söka svar på omfattningen av krisledningsnämndens ordförandes kunskaper.  

 

För att få ett representativt underlag (Esaiasson mfl 2017, s.268-84) insåg vi efter konsultation 

med vår handledare att alla skånska kommuner kanske inte är representativa nog för 

riksgenomsnittet. Länsstyrelsen i Skåne kan ju exempelvis vara bättre eller sämre på 

krisplanering än övriga svenska länsstyrelser. Likaså kan de skånska kommunerna av någon 

anledning vara bättre eller sämre än övriga svenska kommuner, eftersom förutsättningarna 

skiljer sig åt. Sannolikt har ju kommuner i torra delar av landet, som Kalmar län, bättre 

planering vad gäller nödvatten än skånska kommuner. Kommuner i Norrbotten har sannolikt 

också en bättre beredskap inför kraftig nederbörd än vad skånska kommuner har. Således 

valde vi att ta fram ett större och mer diversifierat underlag än enbart skånska kommuner.  

 

 

Vi bestämde oss för att intervjua alla Sveriges kommunstyrelseordföranden. Underlaget skulle 

då vara heltäckande. Helt genomförbart tänkte vi när vi räknade på det. Vi uppskattade att 

varje intervju skulle ta runt 25 minuter att genomföra, och att det i genomsnitt skulle ta 20 

minuter att få tag på varje kommunstyrelseordförande (KSO). Detta gav oss 109 timmars 

intervjutid per person, varpå vi skulle ha ungefär två veckor på oss att koda statistiken och 

genomföra analyser baserat på det insamlade materialet. Efter några dagar insåg vi att detta 

förfarande inte var hållbart. I genomsnitt tog det drygt 4 timmar att få tag på varje KSO. Med 

den takten hade vi inte varit klara förren långt in på sommaren. Vi valde då att skala ner 

kommunerna till ett mindre antal. Totalt skulle vi intervjua 48 kommuner istället, vilket skulle 

ta oss 96 timmar per person. Men när vi påbörjade detta arbetet så sjönk svarsfrekvensen 

ytterligare och hamnade på 5 timmar per genomförd intervju, och vi valde helt enkelt att tänka 

om fullständigt för att bli klara i tid och dessutom få ett representativt urval.  
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Slutligen bestämde vi oss för att intervjua ansvariga tjänstemän istället. Vi gjorde också ett 

grundligare urval av de kommuner vi skulle vända oss till. Fram tills detta läget var vår tanke 

att intervjua kommuner någorlunda jämnt fördelat över länen, och inkludera ett antal 

kommuner med militära garnisoner, eftersom vi specifikt var intresserade av att se om det 

finns någon korrelation eller skillnad mellan kommuner med en garnison och kommuner utan 

en garnison. Men eftersom skillnaderna mellan kommunerna torde vara störst baserat på 

folkmängd då det har en direkt avgörande roll för skatteunderlaget och därmed resurserna 

kommunen har att disponera så valde vi att använda befolkningsstorlek som vårt främsta 

kriterium.  

 

 

För att urvalet inte skulle bli helt godtyckligt övervägde vi ett antal alternativ. Ett alternativ vi 

hade uppe för diskussion var att välja de 10 största kommunerna befolkningsmässigt, de tio 

kommuner som ligger närmast medianen avseende kommunal befolkningsmängd och de tio 

minsta kommunerna befolkningsmässigt. Detta alternativ hade dock lett till en otrolig 

snedfördelning eftersom medianen befolkningsmässigt ligger på runt 15,000 personer. Med 

ett sådant underlag hade vi helt missat alla de kommuner som har en “medelstark” ekonomisk 

bärkraft, såsom exempelvis Växjö, Kalmar och Karlstad. Vi hade också bara fått de allra 

minsta kommunerna, som sannolikt inte kan vara representativa för den genomsnittliga 

småkommunen. De kommuner som hamnat i mitten av spannet skulle vara för små för att 

kunna representera alla de kommuner som låg mellan dessa och de största kommunerna, då 

den elfte största kommunen har åtta gånger större befolkning än mediankommunen. Detta 

alternativ var alltså inte aktuellt. 

 

Alternativ två var att välja den genomsnittliga kommunen, men liknande problematik finns 

även med detta alternativ. Vi hade missat många kommuner som inte alls hade varit 

representativa för de kommuner vi valt. Detta alternativ åkte alltså också i papperskorgen. 

Vårt tredje alternativ var att börja på den största kommunen och därefter plocka ut var sjätte 

kommun efter befolkningsmängd hela vägen ner till den minsta kommunen. Men detta hade 

inte heller varit representativt, eftersom kommunerna hade blivit onormalt fördelade på länen, 

huruvida dom låg vid kusten eller i inlandet och en mängd andra parametrar. Även detta 

alternativ avskrev vi. 

 

Det urval vi i slutändan bestämde oss för att använda följer SKLs kommungruppsindelning 

för 2017 daterad 161121 (SKL 2016). Detta val av underlag underlättar för oss i flera 

avseenden. För det första har en annan part redan gjort en kategorisering av kommuner som är 

allmänt vedertagen som en riktig kategorisering. För det andra är urvalet av kommuner som vi 

eftersöker redan indelat, och går att använda rakt av. För det tredje slipper vi av denna 

anledning att godtyckligt välja ett antal kommuner och sedan motivera våra val, som 

dessutom i ett senare skede hade kunnat visa sig vara ett mindre lyckat urval av kommuner.  

 

För att få så stor bredd på kommunerna som möjligt har vi valt att ringa till kommunerna i 

SKLs kategorier A1, vilket är Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har också ringt till 

kommuner i kategori B3, vilket är större kommuner med minst 40,000 och som mest 200,000 

invånare i kommunens största tätort. Vi har ringt till kommuner i kategori C6, vilket är 

kommuner med en största tätort som har en befolkning mellan 15,000 och 40,000. Slutligen 

har vi också valt att ringa till kommuner i kategori C8, vilket är landsbygdskommuner med 

mindre än 15,000 invånare i kommunens största tätort. Detta gör att vi fyller hela spektrat av 



920320-2339 

881202-0330  STVA22/Uppsatskurs 

  Erik Ringmar 

 8 

kommuner, från i stort sett Sveriges minsta kommun till Sveriges största kommun. Det 

slutgiltiga resultatet blev också att vi täckte in 15 av Sveriges 21 län, förhållandevis jämnt 

fördelade över hela Sveriges yta. De antal intervjuer vi lyckats genomföra är 12 stycken i 

kategori B3, 14 stycken i kategori C6 och 13 stycken i kategori C8. Vi valde att stryka en 

kommun i kategori C6 och stryka de kommuner som föll utan kategorierna B3, C6 och C8 

som vi lyckats genomföra intervjuer med innan vi kom fram till att vi skulle använda detta 

urvalet. Detta för att få datan så representativ som möjligt. Med andra ord så ingår 12 

kommuner i kategori B3, 13 kommuner i kategori C6 och 13 kommuner i kategori C8 i 

underlaget som vi baserat våra analyser på. I kategori B3 finns sammanlagt 21 kommuner, i 

kategori C6 finns 29 kommuner och i kategori C8 finns 40 kommuner. Det betyder att vi har 

intervjuat över hälften av kommunerna i B3, nästan hälften i kategori C6 och ganska exakt en 

tredjedel av kommunerna i kategori C8 (32,5%). Vi insåg efter de första kontaktförsöken att 

det skulle vara svårt att få rätt personer att gå med på intervjuer om vi inte utlovade 

anonymitet. Det kan visserligen göra analysen svårare att förstå, eftersom vi inte kommer att 

kunna uppge vilken kommun som har svarat vad (Esaiasson mfl 2017, s.266-68). Men vi 

gjorde bedömningen att ett brett underlag är bättre än ett smalt underlag.  

 

Operationalisering 
 

Vi har genomfört insamlingen av vårt material genom att ringa till kommunernas växel och be 

att få bli kopplade till “den person i kommunen som är ansvarig för krisberedskapsfrågor”. Vi 

valde att försöka intervjua den person i kommunerna som är ansvarig för krisberedskapen 

eftersom denne person med största sannolikhet besitter störst kunskap och då kan ge de mest 

riktiga svaren (Esaiasson mfl 2017, s.267f). 

 

När vi påbörjade intervjuerna så visste vi inte säkert vad för information och vilka trender vi 

skulle stöta på. Vi valde därför att ta fram ett stort antal frågor för att fånga in så mycket 

information som möjligt och i ett senare skede välja ut vilken information vi ska gå vidare 

med i vår analys. Totalt ställde vi 50 fasta frågor till kommunerna, och givetvis efter 

situationen anpassade följdfrågor. Hade vi ställt olika frågor till kommunerna hade vi inte fått 

ett gott underlag av data (Esaiasson mfl 2017, s.249-58).  

 

Eftersom bredden på och antalet frågor utökades en aning då vi avskrivit möjligheten att 

intervjua kommunernas KSO så förlängdes den genomsnittliga intervjutiden till ungefär 37 

minuter. Sammanlagt tog det inkluderat tiden det tog att få kontakt med tjänstemännen drygt 

150 timmar att genomföra samtliga intervjuer. Vår lärdom från detta är att aldrig mer 

underskatta tiden det kan ta att få tag på och genomföra intervjuer med önskade personer.  

 

Frågorna vi ställde delade vi in i sju olika kategorier. Dessa kategorier var (1) Allmänna 

frågor, som mest handlade om självskattning där intervjupersonen bads uppskatta kommunens 

beredskap och redogöra för relationen till MSB. (2) Ledning, där vi ställde frågor om hur 

kommunens staber och politiska ledning inför och under en kris är organiserat, samt frågor 

kring ledningsplatser och kommunikation. (3) Samverkan, där vi ställde frågor om vilka 

myndigheter, kommunala bolag, privata företag och ideella föreningar kommunen samverkar 

med. (4) Planering, där vi ställde frågor om olika kommunala planer och hur dessa förvaras. 

(5) Utbildning och övning, där vi ställde frågor om utbildningsgraden i krishantering hos 

tjänstemän. (6) Övrigt, där vi ställde frågor om exempelvis livsmedelslager, och reservkraft. 

(7) Avslutande frågor, för att samla information som potentiellt kan ge utslag i statistiken. 
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Exempelvis en fråga om hur länge nuvarande och föregående kommundirektör haft sin tjänst, 

då vi på förhand antog att det skulle kunna finnas ett samband mellan en rutinerad 

kommundirektör och god krisberedskap. 

 

Samtliga intervjuer utom två har spelats in i sin helhet, då det har gett oss möjlighet att lyssna 

igenom och kontrollera saker som sagts där vi har varit otydliga i anteckningarna. De två 

intervjuer som inte är inspelade beror på att intervjupersonerna på frågan om det är okej att vi 

spelar in samtalet svarade nej. Vi har alltså även nedtecknat svaren i samtliga intervjuer.  

 

Baserat på de svar vi har fått in genom intervjuerna har vi sedan skapat en Excel-fil med 

koder för olika typer av svar på olika frågor. Svarar en kommun 2015 på frågan “När övades 

kommunens krisledningsnämnd senast” så resulterar det i koden 3 i vårt Excelark, för att ta ett 

exempel. För att vi ska få statistik som över huvud taget går att använda så har vi valt att 

skapa en kodbok där alla kommuners svar fördelas i kategorisvar. På frågan “Vilken typ av 

scenario behandlade den senaste övningen?” har vi fått ett 20-tal olika svar. En kommun 

övade på höga flöden till följd av regn, en annan kommun på värmebölja och en tredje på 

extrem kyla. För att göra datan begriplig har vi valt att använda kategorin “Väderrelaterad 

övning” i just detta fallet. Samma logik har vi använt vid alla frågor där det har krävts för att 

få fram överskådliga och användbara data.  

 

Själva kodningen in i Excel tog ungefär 25 timmar. Efter att denna kodning var klar har vi nu 

tillgång till begriplig statistik som går att översätta till ett stort antal kvantitativa slutsatser 

med hjälp av kodboken (Esaiasson mfl 2017, s.204-9). Men det går också att göra djupare 

analyser och hitta samband som är större än svaren på enskilda frågor. Exempelvis kan man 

hitta samband mellan vilka styrkor kommunerna anser sig ha, tillsammans med 

befolkningsmängd och huruvida kommunen haft en kommundirektör som suttit i 8 år eller 

längre i närtid. Vi kommer tyvärr inte ha tid att djupdyka i alla sådana här möjliga analyser, 

utan gör ett urval som vi själva finner intressant, och som fokuserar på att ge svar på vår 

frågeställning. Alla grafer och diagram som går att hitta i uppsatsen har vi skapat baserat på 

det datablad vi har sammanställt. 

 

 

Uppfyllelse av lagkrav 

 
I vårt intervjumaterial har det framkommit att en absolut majoritet av intervjuade kommuner 

anser sig uppfylla lagkrav avseende krisberedskap. Detta i sig är måhända inte förvånande 

med utgångspunkten att lagkraven inte är särskilt omfattande. Det som kanske är märkvärdigt 

att 10% av de kommuner vi intervjuat faktiskt anser sig inte uppfylla lagkraven. 
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Svagheter 

 

Trots att det endast är 10% som anser sig uppfylla lagkravet så rapporterar många kommuner 

brister och svagheter inom sin egen beredskap. När vi har bett kommunerna berätta vad de 

anser är sina svagheter i beredskapen så framkommer vad som, beroende på situation, kan 

anses vara allvarliga brister. 

 

 
 

Förbättringar 

 

Trots att de rapporterat in brister till oss så framhåller en majoritet att de uppfyller lagkraven 

och när vi då har frågat dem om det finns områden där de anser att deras beredskap är 

avsevärt bättre än för 10 år sedan så framhåller de ett antal avgörande saker. 
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Hur går det ihop? 

 

Flera saker i dessa svar i kombination med varandra ger underlag till flertalet funderingar, 

eventuella motsägelser samt slutsatser. 

 

 

Laguppfyllnad i relation till svagheter 
 

Om vi först jämför svaren i diagrammet med laguppfyllnad och diagrammet med svagheter 

med varandra så skulle det kunna uppfattas som en enorm konflikt mellan att påstå sig 

uppfylla lagkraven samtidigt som kommunerna anser sig av brister i övningsverksamhet, dålig 

materiel, bristande resurser, dålig planering m.m. Dock kan svaren på kommunernas 

svagheter tolkas på olika vis. De två tolkningar som vi uppfattat som de främsta är först och 

främst svagheter med lagkraven som utgångspunkt. Den andra tolkningen är de facto 

svagheter utifrån troliga scenarion eller eventuella uppfattningar om hur bra kommunen bör 

vara.  

 

Den första tolkningen med lagkraven som utgångspunkt bör vara att svagheterna är kopplade 

till vad kommunerna anser är behoven som framkommit i sin risk- och sårbarhetsanalys 

(RSA) enligt 2 kap. 1 § SFS (2006:544). Det innebär att kommunens uppfattade brister utgår 

ifrån kommunens uppfattade behov. Dessa uppfattade behov utgår ifrån vad kommunen 

uppfattar som sårbarheter. Om denna tolkning är med verkligheten överensstämmande så 

skulle det isåfall innebära att kommuner vågar identifiera brister och erkänna att dem finns. 

För rent faktiskt skulle en kommun som önskar framstå som välrustad kunna göra en analys 

med ambitionen att kommunen inte ska framstå som oförberedd och därmed inte ha några 

svagheter. Med denna tolkning som utgångspunkt så kan kommunerna tillskrivas att de 

faktiskt ägnar sig åt att identifiera brister. 

 

Den andra tolkningen skulle kunna anses ha högre relevans. Detta då de uppfattade 

svagheterna kan vara i förhållande till vilka förmågor ansvarig tjänsteman anser att 
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kommunen bör ligga. Det vill säga att en kommun kan exempelvis ju i sin RSA utgå från 

empiriska fall i kommunen och bygga sin beredskap därefter. Om en kommun gör det så är 

den aldrig beredd på sådant den aldrig upplevt. Det kan argumenteras för att beredskap både 

bör syfta till sådant som har skett tidigare och sådant som kommunerna kan utgå från som 

troliga scenarion utan att för den sakens skull ha upplevt dem själva. Stormen Gudrun kan 

anses vara ett exempel där beredskapen inte var redo för ett scenario som hade kunnat 

planerats för även om det inte var sannolikt.  

 

Om beredskapsplanering bara utgår från faktiska händelser i närtid så kommer beredskapen 

kunna uppfattas som bristfällig. Därför kan svagheterna som kommunerna uppfattar att de har 

måhända inte vara kopplade till lagkraven utan till scenarion som sträcker sig bortom de mest 

sannolika. Med de tidigare lagkraven på skyddsrum, 6 kap. § 40 SFS 1960:74, så är det ju ett 

krav knappast kunde baserats på att det fanns empiri som visade på att svenska kommuners 

ledningar blir bombade i krig. Detta med tanke på den långvariga svenska freden. Utan det 

kan ses som exempel på krav som snarare utgick bortom det empiriskt sannolika och 

fokuserade mer på deduktiv sannolikhet. Måhända kan det tänkas att dagens kommunala 

tjänstemän fortfarande resonerar utifrån vad de deduktivt anser att kommunen behöver snarare 

än de mer empiriskt driva RSA:erna visar. 

 

Svagheter i relation till upplevda förbättringar 

 

Det som är det mest iögonfallande med diagrammen över svagheter och förbättringar kan 

anses vara frågan om övningar. I diagrammet över svagheter är övningar på en delad första 

plats. Så är även fallet i diagrammet över förbättringar. En av de slutsatser som vi drar av 

detta är en ökande självinsikt bland kommunerna där de genomför ett förbättringsarbete, men 

fortfarande är självkritiska mot sina egna övningar. Om fallet är att de bedriver ett självkritisk 

förbättringsarbete så är detta något som bör kunna anses i sig bra. 

Krisledningsnämnden 

 

En krisledningsnämnd är en kommunal nämnd som vid en extraordinär händelse ska ta de 

politiska beslut som krävs i kommunens eller landstingets krishantering (SFS 2006:544). 

Eftersom krisledningsnämnden kan överta ansvaret från vilken nämnd som helst och i den 

omfattning som krisledningsnämnden själv avgör så har ledamöterna i nämnden ett mycket 

stort ansvar.  

 

2 § I kommuner och landsting skall det finnas en nämnd för att 

fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid 

(krisledningsnämnd). Närmare bestämmelser om 

krisledningsnämnden finns i detta kapitel. I övrigt tillämpas 

kommunallagens (1991:900) bestämmelser. 

 

3 § Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär 

händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i 

sådana fall att så skall ske. 

Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut 

skall därefter snarast anmälas till nämnden. Har ordföranden i 
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krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden i dennes 

ställe. 

 

4 § Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller 

delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller 

landstinget i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den 

extraordinära händelsens art och omfattning. 

 

Resultatet av våra intervjuer pekar på att i en överväldigande majoritet av kommunerna så 

utgör Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) krisledningsnämnd. I tre kommuner utgör 

kommunstyrelsen i sin helhet krisledningsnämnd. I lagen går det vidare att läsa 

 

2 § Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen 

av den del av det civila försvaret som kommunen skall bedriva. 

 

Paragrafen ovan har tre av kommunerna där kommunstyrelsen i sin helhet utgör 

krisledningsnämnd tolkat som att lagen kräver att det ska vara kommunstyrelsen och ingen 

annan konstellation som utgör krisledningsnämnd. Uppenbarligen råder delade meningar 

kommunerna emellan. Det kan sannolikt härledas till ett annat stycke i samma lag som säger  

 

6 § Kommun respektive landstingsstyrelsen får, när 

krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den 

extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten 

skall upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de 

verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till 

ordinarie nämnd. Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens 

verksamhet skall upphöra kan även fattas av fullmäktige. 
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Det stycket i lagen går att tolka som att det inte nödvändigtvis behöver vara kommunstyrelsen 

som utgör krisledningsnämnd, eftersom kommunstyrelsen kan fatta beslut om att upplösa 

krisledningsnämnden. Detta talar för att krisledningsnämnden kan utgöras av en konstellation 

bestående av andra än eller bara delar av kommunstyrelsens samtliga ledamöter. 

 

Eftersom höjd beredskap och förhållanden i krig ska vara dimensionerande för krisberedskapen 

(Försvarsmakten och MSB 160610, bilaga 1, s.8), och att kommunstyrelsen i sin helhet enligt 

lagen är ansvarig i ett sådant läge, så är vår slutsats att det är önskvärt att kommunstyrelsen i sin 

helhet även utgör krisledningsnämnd. Fem kommuner har även uppgett att det är någon eller 

några andra personer än krisledningsnämndens ordförande som tar beslut om när 

krisledningsnämnden skall träda i funktion. I lagen står det tydligt att det är nämndens 

ordförande ensam som ska ta beslut om när nämnden ska träda i funktion, alltså följer inte dessa 

kommuner lagstiftningen.  

 

Vår slutsats är att tydlighet från högre instans krävs. Klara direktiv om vilken konstellation som 

ska utgöra krisledningsnämnd i kommunerna behövs. I ett läge av oordning och kaos som lätt 

uppstår vid en extraordinär händelse är förutsägbarhet sannolikt en väg till framgång. Även om 

länsstyrelsen känner till vilken konstellation som utgör krisledningsnämnd i kommunerna så 

kanske inte alla myndigheter har den kunskapen, och då kan förutsägbarhet om vem i 

kommunen en myndighet ska ta kontakt med att underlätta om snabb kontakt är av vikt i det 

enskilda fallet. 
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Övning och utbildning 

 

En stor majoritet av de kommuner vi intervjuade uppgav att krisledningsnämnden hade har 

övat någon gång under 2017 eller 2016. Knappt hälften av kommunerna har alltså övat 

krisledningsnämnden någon gång det senaste halvåret, vilket är mycket bra. De två vanligaste 

scenarierna för övningarna har varit väderrelaterade problem eller scenarier som handlat om 

infrastruktur som vattenförsörjning eller elförsörjning. Då detta enligt intervjupersonerna är 

de vanligaste kriserna som drabbar kommunerna är det förståeligt att tonvikt läggs på sådana 

scenarier. Två kommuner uppgav däremot i våra intervjuer att krisledningsnämnden övades 

senast under förra mandatperioden, och två kommuner uppgav att krisledningsnämnden inte 

har övats efter 2010. Sannolikt var dessa övningarna enligt intervjupersonerna längre tillbaka i 

tiden än 2010.  
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I lagen om extraordinära händelser (SFS 2006:544) går följande att läsa 

 

8 § Kommuner och landsting skall ansvara för att förtroendevalda och 

anställd personal får den utbildning och övning som behövs för att de 

skall kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid.  

 

Vi ställer oss frågande till att de kommuner där krisledningsnämnden inte har övat på flera år 

uppfyller lagkravet ovan. Särskilt med tanke på att politiker som bekant tenderar att bytas ut 

minst vart fjärde år, och att det i två kommuners fall har gått minst två val sedan senaste 

övningen.  

 

Vi kan också konstatera att av de fyra kommuner som inte har övat krisledningsnämnden efter 

förra mandatperioden eller tidigare så svarar tre av dom att dom anser sig uppfylla lagkraven 

på krisberedskap (SFS 2006:544). Då undrar vi vad som föranleder att kommunerna anser sig 

uppfylla lagkraven på krisberedskap. En anledning skulle kunna vara att kraven på 

krisberedskap har avreglerats mycket sedan kalla kriget, och att kommunerna idag själva 

bedömer om deras krisberedskapsplan är fullgod eller inte, eftersom den baseras på risk och 

sårbarhetsanalysen som kommunerna själva tar fram. Till detta kan kopplas påståendet från ett 

par kommuner att det är lätt att “fuska” sig till en god krisberedskap (Se 2.4?).  

 

 

Samverkan med andra aktörer 
 

I lagen (SFS 2006:544) står det att 

 

7 § Kommuner skall inom sitt geografiska område i fråga om 

extraordinära händelser i fredstid verka för att 
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1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i 

planerings och förberedelsearbetet, 

2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan 

händelse samordnas, 

 

Detta betyder att kommunen är ansvarig för att inom kommunens geografiska område 

arrangera eller vara medarrangör i någon form av forum för att samordna krisplaneringen för 

samhällsviktiga aktörer som exempelvis vårdcentraler, vattenbolag, polis och privat 

hemtjänst. En överväldigande majoritet av de kommuner vi har intervjuat uppger att dom har 

ett sådant samverkansorgan. Antingen via länsstyrelsen, där aktörerna från den egna 

kommunen ingår, eller via ett eget kommunalt forum. En del av dessa har ett informellt 

samarbete genom samtal och möten, men inga skrivna avtal med aktörerna. Lagen stipulerar 

inte vilken form samarbetet ska följa, alltså har vi själva bedömt en samordning som sker 

genom samtal, informationsutbyte och möten som okej. Majoriteten av kommunerna vi har 

pratat med har haft en Frivillig resursgrupp, samtal med någon eller några av de frivilliga 

försvarsorganisationerna och samtal med stora företag inom kommunen. Vissa kommuner har 

även lokala avtal med drivmedelsföretag och livsmedelsföretag. Det enligt vår bedömning 

typiska samverkansforumet är en grupp med kommunala representanter som träffar privat och 

ideell sektor och diskuterar krisberedskap minst en gång per halvår. I ett par kommuner har 

detta skett så ofta som en gång i månaden.  

 

Vi har i våra intervjuer stött på en kommun som uppger att dom inte samverkar med någon 

överhuvudtaget. Den enda samverkan som finns är att kommunen skickar in sin RSA och 

krisberedskapsplan till Länsstyrelsen och MSB när dessa ska skickas in, men i övrigt sker inte 

ens samtal med länsstyrelsen i ordnad och regelbunden form. Detta tolkar vi som att 

kommunen i fråga inte följer lagstiftningen (Karlsson 2015, s.73). Denna kommunen har dock 

uppgett att den inte anser sig uppfylla lagkraven för krisberedskap, så insikten finns i 

kommunen. 

 

Sex kommuner har uppgett att dom enbart krisplanerar gemensamt med länsstyrelsen och 

andra myndigheter eller delar av den offentliga sektorn, men inte har någon form av utbyte 

med privata företag eller ideell sektor. Detta föranleder oss att ifrågasätta om kommunerna i 

fråga tar sitt geografiska områdesansvar, som ju lagen säger att dom ska göra. Sen kan man 

fråga sig om det inte är så att det handlar om kommuner som inte har några privata eller 

ideella samhällsviktiga aktörer inom sitt geografiska område. Det kan vi utan att avslöja vilka 

kommuner det är, direkt svara på att så är inte fallet. Två av kommunerna är bland Sveriges 

absolut största kommuner. Ytterligare en av dessa sex kommuner är en medelstor kommun 

ligger väldigt känsligt till, rent geografiskt, om man ser till totalförsvaret. Ett alternativ för att 

se till så att kommunerna uppfyller sitt geografiska områdesansvar är att länsstyrelserna 

genom politiskt beslut ges mandat att ålägga kommuner som inte har ett sådant forum att 

betala vite.  

 

Tillgång till RSA och planer 
 

I lagen (SFS 2006:544) står det att kommunerna ska ta fram en risk och sårbarhetsanalys 

(RSA) där man analyserar vilka extraordinära händelser som kan drabba kommunen i fredstid. 

Utifrån RSAn ska kommunen ta fram en plan för hur man ska hantera olika händelser, och hur 

kommunens arbete ska organiseras, i händelse av att någonting extraordinärt inträffar. 

Exempel på extraordinära händelser kan vara terrorattacken i Stockholm i april 2017 eller 

stormen Gudrun 2005. För att möta sådana här typer av händelser på ett bra och effektivt sätt 
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underlättar det givetvis om kommunerna redan på förhand, precis som lagen stipulerar, har 

tagit fram planer. Samtliga kommuner vi har intervjuat har RSAer och krishanteringsplaner, 

även om vissa kommuner uppgett att dessa är föråldrade eller på annat sätt bristfälliga. I det 

avseendet följer alltså kommunerna lagkravet.  

 

Däremot har 13% av de kommuner vi har intervjuat svarat att deras tillgång till sina 

krishanteringsplaner är beroende av internetuppkoppling. Dessa kommunerna har alltså inte 

något fysiskt exemplar av sin krishanteringsplan i krisledningscentralen, eller någon annan 

[känd] plats i kommunen. Samma kommuner saknar tillgång till kartor över kommunen, med 

förbehåll för att kommunernas stadsbyggnadskontor [eller motsvarande] kan ha det. Om 

stadsbyggnadskontoren har tillgång till kartor utan internetuppkoppling kunde kommunerna 

däremot inte svara på.  

 

Sannolikheten att det i en kris där internetuppkopplingen försvinner ändå finns någon 

tjänsteman eller politiker i kommunen som har sparat krishanteringsplanen på ett sådant sätt 

att det går att få tillgång till den är såklart stor. Men risken finns att det kan ta ett tag att 

lokalisera planen och börja arbeta med den. Beroende på vilken kris en kommun utsätts för är 

det givetvis olika bråttom att få fram krishanteringsplanen. Kommunerna i sydöstra Sverige 

som kan drabbas av en kris baserad på låg grundvattennivå är givetvis medvetna om detta, 

och en sådan kris kommer inte plötsligt. Däremot kan en kris i stil med kärnkraftsolycka eller 

terrorattack ha ett betydligt snabbare förlopp, och då är det av större vikt att snabbt hitta 

krishanteringsplanen med bilagor. Om en sådan händelse inträffar i en kommun som av en 

händelse samtidigt eller som en orsak av den extraordinära händelsen är utan 

internetuppkoppling kommer en del friktioner sannolikt att uppstå i krisledningen.  

 

Återigen ska totalförsvaret och krig vara dimensionerande för den civila krisberedskapen. I 

händelse av krig kommer sannolikt stora delar av landets IT-system att bli utslagna, och då är 

5; 13%

27; 71%

5; 13%
1; 3%

Hur välutrustade är kommunens krisledningscentraler?

Reservkraft, Rakel & WIS, planer & relevanta kartor i pappersformat eller digitalt. Kommunen har också en
eller flera extrafunktioner som exempelvis mat för några dygn, vattenrening, extra kommunikationsmtrl
som exv kortvågsradio eller sattelittelefon.
Kommunen har tillgång till reservkraft, sambandsutrustning som Rakel och WIS samt olika planer och
relevanta kartor i pappersformat eller digitalt format

Kommunen har tillgång till reservkraft, sambandsutrustning som Rakel och WIS men kan inte nå kartor eller
planer utan internetuppkoppling

Kommunen uppger sekretess
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kommunerna utan tillgång till internetbaserad krishanteringsplan extra sårbara (Neretnieks 

red. 2016). En åtgärd dessa kommunerna skulle kunna vidta för att minska sin sårbarhet för 

kriser är att skriva ut ett exemplar av RSAn och krishanteringsplanen och förvara dessa på 

krisledningsplatserna, precis som övriga kommuner har gjort. Ett annat exempel är en 

kommun som har en speciell krishanteringsapp där alla planer, kartor och annat finns och 

automatiskt uppdateras och laddas ner så fort ändringar görs i dessa. Så länge 

krisledningsorganisationen i den kommunen har tillgång till elektricitet för att ladda sina 

läsplattor, datorer och telefoner så har dom tillgång till krishanteringsplanerna. Eftersom dom 

finns sparade går dessa också att skriva ut efter behov. 

 

Kommunikationsutrustning 
 

Genom våra intervjuer har vi kommit fram till att 78% av kommunerna enbart har Rakel och 

WIS att nyttja som kommunikationsmedel med andra myndigheter om man inte har tillgång 

till E-post eller mobiltelefoni. Då WIS är ett kommunikationsmedel som är beroende av 

uppkoppling mot internet för att kunna fungera så återstår Rakel som enda 

kommunikationsmedel för kommunerna om internetuppkoppling och det vanliga GSM-nätet 

för mobiltelefoni skulle sluta fungera. Rakel är ett krypterat radiosystem som fungerar 

ändamålsenligt under normala omständigheter (egen erfarenhet). Däremot är det inte 

fullständigt riskfritt. Rakel är ett främst handburet radiosystem som är beroende av relä-

stationer för att vidarebefordra en signal från exempelvis Västervik (A) till Stockholm (C). 

Brister kedjan av relästationer någonstans på vägen, säg vid Nynäshamn (B), så bryts 

kopplingen och därmed kontaktmöjligheten mellan punkt A och punkt C (MSB 2012).  

 

Detta betyder att kommunerna är beroende av en obruten kedja med upp till hundratals 

knutpunkter för att kunna tala med en myndighet i Stockholm med hjälp av Rakel i händelse 

78%

11%

8% 3%

Vilken kommunikationsutrustning utöver mobiltelefoni 
och mail har kommunen för att kunna samverka med 

andra myndigheter?

Kommunen har bara Rakel och WIS

Kommunen har Rakel, WIS och minst ett annat kommunikationssätt som fast kopparlina,
sattelittelefon, kortvågsradio eller annat system.

Kommunen har en stor mängd olika kommunikationsmedel utöver Rakel och WIS

Kommunen uppger sekretess



920320-2339 

881202-0330  STVA22/Uppsatskurs 

  Erik Ringmar 

 20 

av kris. Sårbarheten mot systemet är således stor. Förstörs “fel” basstationer i kedjan på grund 

av sabotage, tekniskt fel eller olycka så försvåras eller bryts kommunikationen.  

 

I instruktionerna för totalförsvaret till kommunerna (Försvarsmakten och MSB 160610, bilaga 

1, s.7, 9) är det bestämt att kommunerna måste kunna kommunicera med andra myndigheter 

på ett hemligt sätt, alltså att sekretess gäller. Försvarsmakten har i Handbok Totalförsvarets 

Signalskyddstjänst (2007 s.24) skrivit att Rakel inte är godkänd för att skydda hemliga 

uppgifter.  

 

Med andra ord har kommunerna vid bortfall i vanliga kommunikationsvägar baserade på 

mobiltelefoni och internet endast Rakel att tillgå, och Rakel har vi visat på är både bristfälligt 

i driftsäkerheten (Hjorth 2009) och av Försvarsmakten icke godkänd att nyttja för hemlig 

information, och kommunerna är skyldiga att kunna skicka information hemligt. 

Försvarsmakten och MSB trycker även på den mängd andra friktioner i sambandet som kan 

uppstå i krig. Inte minst med anledning av att en motståndare kommer att ha som avsikt att 

störa vår kommunikation på olika sätt (160610, s.7-10). 

 

Det finns kommuner som redan idag har tagit initiativ till att vidmakthålla andra 

sambandsmedel, eller införskaffa nya sådana. Bengtsfors kommun är ett sådant exempel. 

Kommunen har tillsammans med andra kommuner i Dalsland och i samarbete med Frivilliga 

radiorganisationen byggt upp ett alternativt analogt radionät som sänder på kortvåg. Enligt 

uppgift kan kommunen samverka direkt med Stockholm och andra myndigheter utan att gå 

via länsstyrelsen, som i egenskap av bevakningsansvarig myndighet ska ha skyddade och 

redundanta kommunikationssystem (Försvarsmakten och MSB 160610, bilaga 1). Vi har 

ytterligare ett par exempel på kommuner som har samma förmåga, men som vi på grund av 

anonymitet inte kommer nämna vid namn. Bengtsfors kommun får utgöra ett exempel för alla 

de kommuner som på olika sätt ligger på förhand i krisberedskapsarbetet. För att uppfylla 

kraven på driftsäker och skyddad kommunikation till och från kommunerna, med 

totalförsvarets krav som dimensionerande så bör fler kommuner göra som Bengtsfors och 

investera i kortvågsradio eller annat system som uppfyller kraven.  

 

Nödvatten i kommunerna 
 

I den nationella strategin för dricksvatten (Livsmedelsverket 2014, s.11-12) framgår att 

Livsmedelsverket har materiel för att förse 350,000 personer med nödvatten enligt 

miniminivån på 3-5 liter per person och dygn. Denna materiel finns lagrad i containrar på sju 

olika platser i landet. Eftersom myndigheten inte har materiel nog att stötta alla kommuner, 

eller för den delen ens de större kommunerna fullt ut enskilt, så är det av vikt att kommunerna 

har egna planer och egen materiel för att kunna förse invånarna med nödvatten. Detta lyfter 

både Riksrevisionen (2008:8), Livsmedelsverket själva (2014) och slutbetänkandet av 

dricksvattenutredningen (SOU 2016:32). I den nationella strategin för dricksvattenförsörjning 

under korta kriser (2014 s.29) framgår det att 55% av Sveriges kommuner har en 

nödvattenplan. I vår egen undersökning har vi kommit fram till att 76% av kommunerna har 

en nödvattenplan. Vår undersökning är gjord fem år efter Livsmedelsverkets egen 

undersökning (2012, finns i strategin ovan) och det kan vara så att flera kommuner har tagit 

fram en nödvattenplan efter att strategin togs fram, eftersom det var ett av syftena med 

strategin. I själva verket var det flera kommuner som uppgav att de tagit fram en 

nödvattenplan de senaste åren. Men vår data som visar på att 21 procentenheter fler 

kommuner nu har en nödvattenplan än 2012 kan också bero på ett mätfel då vårt underlag på 

39 kommuner är mindre omfattande än livsmedelsverkets underlag.  
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Faktum kvarstår däremot att minst 16% av Sveriges kommuner kommer ha mycket svårt att 

förse kommuninvånarna med tjänligt dricksvatten utan stöd från tredje part om dessa 

kommuner drabbas av en kraftig störning i vattendistributionen. Vi har ingen lagstiftning som 

stipulerar vilken mängd vatten en huvudman är skyldig att tillgodose kunderna (SOU 2016:32 

s.588-89). Det finns bara lagstiftning som reglerar kvalitén på vattnet. Däremot finns det i 

Lagen om extraordinära händelser (SFS 2006:544) en paragraf som lyder såhär 

 

3 § Kommunen skall under höjd beredskap eller när 

ransoneringslagen (1978:268) i annat fall tillämpas, i den omfattning 

som regeringen i särskilda fall beslutar, 

1. vidta de åtgärder som behövs för försörjningen med nödvändiga 

varor, 

2. medverka vid allmän prisreglering och ransonering, och 

3. medverka i övrigt vid genomförandet av åtgärder som är viktiga 

för landets försörjning. 

 

Eftersom kommunen är skyldig att vidta åtgärder för att trygga försörjningen av nödvändiga 

varor, som vi anser att dricksvatten är, vid höjd beredskap så kan man fråga sig varför detta 

inte gäller vid en kris som är av lägre grad än höjd beredskap? Vi konstaterar att lagarna är 

motstridiga. Således vore ett alternativ för att säkra vattendistribution i kris genom 

nödvattenförsörjning att återgå till det tidigare lagkravet kring vilken mängd tjänligt vatten 

som huvudman är skyldig att under alla förutsättningar kunna tillgodose sina kunder med. Det 

skulle i praktiken även tvinga de kommuner som inte ens har en plan för hur de ska förse 

invånarna med dricksvatten vid en kris att även ta fram sådana planer.  

 

Kommunernas relation till MSB 
 

Det skrivs i flera offentliga planer, regeringsbeslut och överenskommelser att MSB har som 

ansvar att stötta kommunerna i deras arbete med krisberedskap, där totalförsvaret i en 

krigssituation skall vara dimensionerande (Försvarsmakten och MSB 160610, bilaga 1, s.8). 

66%
8%

10%

16%

Har kommunen en nödvattenplan?

Har nödvattenplan
Har nödvattenplan i praktiken, men inte formellt
Har nödvatenplan, men mycket bristfällig sådan
Har inte nödvattenplan
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Ändå upplever många av de kommuner som vi har intervjuat att MSB inte ger kommunerna 

stöd, eller i övrigt agerar så som kommunerna förväntar att MSB ska agera inom ramen för 

MSBs uppdrag. 57% av kommunerna är helt nöjda med MSBs arbete och har inga 

anmärkningar, 20% upplever att MSB stöttar när det behövs, men att MSB på annat sätt är 

otydliga. 23% av kommunerna upplever att MSB helt övervägande gör fel saker. Det innebär 

inte enbart att dessa kommuner vill ha större medel eller upplever för omfattande krav från 

myndigheten, en del av kommunerna var istället besvikna på att MSB håller ett för lågt tempo 

och är otydliga med vad kommunerna förväntas vidta för åtgärder. Viktigt att påpeka är att det 

inte enbart var landsbygdskommuner med snävare ekonomiska förutsättningar som upplevde 

detta, utan även större kommuner i kategori C6 och B3 i SKLs kommungruppsindelning 

(2017) upplevde samma sak.  

 

 

Den anmärkning som riktades mot MSB av flest kommuner är att MSB är otydliga. Alla 

kommuner förutom en som hade någon form av kritik mot MSB lyfte otydlighet. Det handlar 

främst om att kommunerna inte vet hur dom ska agera kopplat mot den information som  

 

MSB skickar ut till kommunerna. Känslan av osäkerhet var tydlig och man kan sammanfatta 

osäkerheten i att MSB skickar ut information A, men inga anvisningar om kommunen ska 

genomföra åtgärden X eller åtgärden Y, eller för den delen om kommunen vid åtgärd X skall 

investera i V eller Z. Ett konkret exempel handlar om den nya civila beredskapen inför höjd 

beredskap, fyra kommuner efterlyste riktlinjer och i minsta laget en vag hint om vad 

kommunerna förväntas genomföra de kommande åren. Men MSB beskrivs som en helt sluten 

myndighet som “lever i sin egen bubbla” och först släpper information genom att öppna hela 

dammluckan på en gång. En annan återkommande kritik var att “MSB borde peka med hela 

handen” på åtgärder som kommunerna ska genomföra. Exempelvis ge direktiv om att alla 

kommuner ska ha minst en skyddsrumsklassad ledningsplats.  

 

Kopplat till kritiken om otydlighet från MSB lyftes omfattande kritik mot att MSB arbetar för 

lite operativt. Med det menas att kommunerna anser att MSB istället för att “skicka ut 72-

sidiga dokument” aktivt ska bege sig ut i kommunerna och arbeta tillsammans med dessa mer 

57%
23%

20%

Beskriv hur kommunens relation till MSB ser ut idag

Upplever inga motsättningar över huvud taget, kommunen får stöd när och i den omfattning som behövs

Upplever att MSB har för mycket storstadsfokus, att dom är otydliga, inte stöttar vid behov eller arbetar
på "fel" sätt

Upplever att MSB stöttar kommunen när behov finns, men att dom samtidigt är otydliga eller på annat
sätt inte gör rätt saker

6

12

3

9

3

0

20

Kommunernas synpunkter på MSB

Negativa anmärkningar på MSB från kommunerna

MSB har för mycket storstadsfokus, deras instruktioner och information tar inte mindre kommuner i
beaktande
MSB är för otydliga / MSB är för långsamma med att ge ut information / MSB lever i sin egen bubbla / MSB
borde peka med hela handen / MSB gör för tvära kast.
Det är för mycket information som kommer nedåt i röret för att vi ska hinna omsätta den

MSB arbetar för lite operativt, dom borde vara ute i kommunerna och visa och ge instruktioner och följa
upp istället för att skicka ut massor av dokument med otydliga riktlinjer
MSB stöttar inte när vi har frågor eller behöver stöd
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interaktivt, och även följa upp åtgärder aktivt. Ett exempel som lyftes var att MSB borde åka 

ut i kommunerna och på plats gå igenom ledningscentraler och annan krisberedskap. Två 

kommuner berättade hur enkelt det är att skicka in Risk- och sårbarhetsanalyser, 

Krisberedskapsplaner och vid andra kontroller bli ”godkänd” i de krav som MSB och 

Länsstyrelser ställer på kommunerna. “Det är lätt att fuska” sa en person vi intervjuade, och 

syftade på att saker kan se bra ut på pappret även om det inte är så bra i verkligheten. Givetvis 

är detta kanske inte fullt ut representativt för alla länsstyrelser, men att det över huvud taget 

finns möjlighet att “fuska” sig till en formellt godkänd krisberedskap är uppseendeväckande.  

 

Sex kommuner sa att MSB har för mycket storstadsfokus, och att de instruktioner, 

handledningar och riktlinjer som skickas ut från myndigheten till kommunerna inte tar hänsyn 

till olika ekonomiska, demografiska eller andra skillnader mellan kommunerna. Tre 

kommuner svarade ett rakt nej på följdfrågan om dom upplever att kommunen får stöd eller 

svar på frågor när kommunen behöver stöd eller eftersöker svar hos MSB. 

I överenskommelsen mellan SKL och MSB från 2012 går att läsa följande (MSB och SKL, 

s.6). 

 

MSB ska lämna generella metodstöd m.m. för kommunernas 

arbete med uppgifterna enligt LEH. MSB ska t.ex. ta fram 

utbildningsmateriel, handböcker och metoder för kommunernas 

krisberedskap. 

 

Med andra ord faller det på MSBs ansvar inte bara genom deras uppdrag utan också genom 

ingången överenskommelse med SKL att stötta kommunerna. Att många kommuner då 

upplever att relationen till MSB ändå inte fungerar som den borde göra eller att dom inte får 

det stöd dom ska ha kan vara en förklaring till de brister vi har hittat i kommunernas 

beredskap. MSBs förmåga att snabbt få en robustare krisberedskap på plats kan också vara 

beskärd av den svenska decentraliseringen med kommunalt självstyre och kultur av att inte 

implementera politiska ambitioner förhastat (Pollitt och Bouckaert 2011, s.309-10). Vi menar 

ändock att den befintliga direktiv trots möjligheten att tolka dessa någorlunda flexibelt inte 

borde föranleda något tvivel om huruvida MSB faktiskt ska bistå kommunerna. I Lagen 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap går följande att läsa 

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela närmare föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser samt 

planer för hanteringen av extraordinära händelser. 

 

Således har MSB möjlighet att utfärda tydliga riktlinjer för hur kommunerna skall agera, i 

egenskap av regeringens utedda myndighet i arbetet med att stärka krisberedskapen både i 

fredstid och inför höjd beredskap. Eftersom just höjd beredskap och förutsättningarna vid krig 

ska vara dimensionerande (Försvarsmakten och MSB 160610, bilaga 1, s.8) och 

påfrestningarna vid en så allvarlig samhällsstörning som krig utgör är omfattande, så har vi 

inte funnit någonting som tyder på att kommunerna inte har fog för sin kritik om otydlighet 

från MSB.  

 

Exemplet Karlshamns kommun 

 

En kommun som förekommit i media under våren är Karlshamns kommun. 

Nyhetsbevakningen har främst kretsat kring affären en affär där ena parten är det kommunala 
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bolaget Karlshamns Hamn. Affären syftar till att lagra rör till bygget av den ryska 

gasledningen Nordstream 2 (Svenska dagbladet 2016). 

 

Karlshamns kommun stack i vår undersökning ut genom att ansvarig tjänsteman i intervju gav 

många svar som vi tycker är intressanta att lyfta fram. Detta då Karlshamn efter att ha stått i 

säkerhetspolitiskt fokus var en kommun som därför kanske skulle kunde ha tänkt lite mer på 

beredskapsfrågor än kommuner som står längre från den säkerhetspolitiska diskursen. 

Karlshamn är också ett exempel där tjänstemannens uttalanden lämpar sig för reflektioner om 

tjänstemännens roll i en kommun. 

 

På en frågeställning avseende huruvida tjänstemannen anser att finansieringen för 

beredskapen svarar ansvarig tjänsteman: 

“Finansiering är ointressant [...] Dom sakerna man kan använda i krig kan man även använda 

i fred”(Melander 2017, telefonintervju). 

 

På frågor om vad han anser är de främsta svagheterna i kommunens beredskapsarbete nämner 

han att bland annat att sitt eget ledarskap är undermåligt. Han förklarar vidare att han anser att 

det finns en “nästan överdriven krismedvetenskap” i samhället just nu (Melander 2017, 

telefonintervju). 

 

På frågan om kommunen vidtagit några särskilda åtgärder med exempelvis hänsyn till 

branden i Västmanland eller den oroliga omvärldsutvecklingen i bland annat Östersjön så 

förklarar tjänstemannen att han anser att branden i Västmanland är väsensskild från den 

oroliga omvärlden så tillvida att han anser branden i Västmanland är en faktiskt händelse. 

Däremot hävdar tjänstemannen att han inte kan veta vad som händer med Östersjön och 

Ryssland. Han anser inte att han har förmåga att avgöra vad som är sant eller ej (Melander 

2017, telefonintervju). 

 

På frågan när kommunens krisledningsnämnd övade senast så förklarar tjänstemannen att han 

är emot att hålla övningar med krisledningsnämnden (Melander 2017, telefonintervju). 

 

Inte bara i intervjun med tjänstemannen i Karlshamn utan i många andra kommuner så väcks 

tankar om tjänstemannens roll. I mindre kommuner där mängden tjänstemän som jobbar med 

frågorna så är makten mer koncentrerad. I Tjänstemän i poliken av Hysing och Olsson så 

beskrivs en policyprocess i fem steg. Steg 1: Initativ och agendasättande, steg 2: 

Policyformulering, steg 3: Prioritering och beslut, steg 4: Genomförande och steg 5: 

Utvärdering och granskning. I dessa processer så anses tjänstemän ha olika typer av makt i de 

olika stegen. I första steget initativmakt, i andra steget formuleringsmakt, i tredje steget 

prioriteringsmakt, i fjärde steget genomförandemakt och i det sista femte steget utvärderings- 

och granskningsmakt (Hysing & Olsson, 2012:20-22). 

 

Enskilda tjänstemän har enligt Hysing och Olsson stort inflytande eller makt över policys.  

I vårt fall med Karlshamn så innebär att en tjänsteman som anser sig ha bristande ledarskap, 

oförmåga att bedöma omvärldsläget och inte tror på övningar för kommunens politiska 

ledningen ett inflytande över samtliga steg i kommunens policyarbete gällande den 

kommunala beredskapen. 

 

Även i det tidigare fallet med Bengtsfors kommun där ansvarig tjänsteman genomdrivit arbete 

med egna radionät visar på att den enskilde tjänstemannen spelar en avgörande roll för den 

kommunala beredskapen. Något som kan vara en källa till både tillförsikt och oro. 
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Sammanfattning 

 

Arbetet med denna uppsats har varit väldigt lärorikt och många av våra frågor har besvarats, 

men ofta väckt nya frågor. De flesta av lärdomarna kan sammanfattas i två kategorier: Legala 

aspekter och realpolitiska aspekter. Vi kan också sammanfatta vår nya kunskap med att 

kommunernas krisberedskap, trots sina brister, är bättre än vad vi trodde när vi påbörjade 

arbetet. 

 

Legala aspekter 

 

I arbetet med uppsatsen började vi med att anskaffa primärmaterial att läsa in oss på den 

relevanta rådande lagstiftningen. Vi drog få slutsatser av den läsningen men kunde utforma 

frågeställningar som föranledde att vi kunde bedriva intervjuverksamhet.  

 

När vi efter ett tag kom till fasen då vi läste in oss på de lagverk som rådde under kalla kriget 

så började vi se dagens lagverk i ett helt annat ljus. Dagens lagverk framstod som urvattnat. 

Detta på det vis att dagens lagstiftning överlag kan upplevas mindre detaljrikt och mindre 

precist i sin styrning. Dessutom var något som så grundläggande som kontrollfunktioner helt 

frånvarande. Med kontrollfunktioner avses att länsstyrelse (eller annan myndighet) har ett 

ansvar att tillse att kommunernas planer faktiskt fungerar eller är relevanta. Här har 

kommunerna fått en utökad självständighet i frågor som inte endast är kommunalt viktiga. Det 

vill säga att statliga myndigheter är verksamma i en kommunal geografi och där 

kommunernas planer kan vara avgörande för myndigheternas egna funktioner. Den tidigare 

revisionen som länsstyrelserna genomförde av de kommunala planerna är inte längre 

existerande. Kvar är att kommunerna ska skicka planerna till länstyrelserna, dock utan någon 

typ av uppföljelse- eller revisionsansvar från länstyrelsens del. 

 

Vi gick in i uppsatsarbetet med förväntningen att dagens lagverk var mindre omfattande än 

under kalla kriget. Dock blev vi mycket förvånande över frånvaron på kontrollfunktioner på 

den lagstiftning som faktiskt finns.  

 

Realpolitiska aspekter 
 

Med realpolitiska aspekter så avser vi hur arbetet faktiskt sker i kommunerna. I alla våra 

intervjuer så har vi upptäckt en stor variation av hur de olika kommunerna jobbar med 

beredskapsfrågorna, inte minst genom variationerna mellan vilka som utgör 

krisledningsnämnd och hur mycket dom övar. Måhända är det då vi endast talat med 

tjänsteman men i våra intervjuer så har vi fått intrycket om att i få kommuner är 

beredskapsfrågorna politiskt drivna utan är områden som till stor del överlåts med tämligen 

fria tyglar till tjänstemän. Detta medför att i de kommuner där det finns driva tjänstemän så 

kan ambitionsnivåerna vara omfattande. Så som exempelvis Bengtsfors kommun som i sitt län 

bygger upp egna radionät, men även så finns det kommuner där ambitionsnivån är mycket 

låg. 
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Framtiden 

 

Om tanken är, vilken den verkar vara, att kommunal beredskap och civilförsvar överlag ska 

byggas upp igen så uppfattar vi främst att bristen är att lagstiftningen i för låg utsträckning 

ställer krav på kommunerna. Kommunerna får själva definiera vilka situationer deras 

beredskap ska klara av. Det innebär totalt kommunalt självstyre i beredskapsfrågor. Om syftet 

är att den kommunala beredskapen ska vara en komponent i ett nationellt civilförsvar så kan 

en motsättning mellan nationella ambitioner och 290 kommunala ambitioner vara ett hinder. 

 

Om lagstiftningen ska spegla den nationella ambitionen så krävs en översyn av de regelverk 

som idag finns. Även om frågor om materiel, resurser etc kommer följa av en eventuell 

upprustning av civilförsvaret så måste först målsättningen som skall uppnås fastställas. Idag är 

någon sådan målsättning inte existerade i lagstiftningen, utan bara uttryckt i politiska 

ambitioner. 
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