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Abstract 

The Swedish government decided in late 2015 to reestablish the concept of 

“total defense”, the combined effort of civil and military defense, in response 

to a shifting political situation in Europe and around the Baltic sea, after 

decades of disarmament of both civil defense and the Swedish armed forces. 

This paper examines three local municipalities and their ability to handle their 

civil defense responsibilities in a complex modern world with transboundary 

threats and a broader perspective on risks. The study is conducted through 

qualitative interviews with representatives from the three municipalities. The 

gathered material is analyzed through theories of risk society and 

consequences of modernity, with the addition of earlier research in 

emergency management and cooperation. The results show that the decades 

of disarmament have left municipal actors with a knowledge deficit and that 

the complexity of modern society puts a higher strain on the municipalities 

ability to coordinate their work with both local and regional actors. 

Furthermore, the ability to coordinate the civil defense for the municipalities 

is limited by the absence of clear directives from state and county 

government.  

 

 

Keywords: Civil defense, municipal planning, emergency coordination, 

regional coordination, emergency management  
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1. Inledning  

I december 2015 tog regeringen beslut om återupptagen planering för 

totalförsvaret (Justitiedepartementet 2015). Beslutet representerar ett tydligt 

skifte i den försvarspolitik som Sverige har fört de senaste decennierna.  

Politik som präglats avveckling och nedrustning av båda delarna i 

totalförsvaret, civilt och militärt. Anledningen som ges för detta skifte är det 

förändrade säkerhetspolitiska läget (Justitiedepartementet 2015). Vägen hit 

började dock långt tidigare.  

 

Efter Berlinmurens fall i november 1989 sattes politiska och ekonomiska 

processer igång som förändrade Europa i grunden. Sovjetunionen och det 

ständiga militära hotet mot Sverige försvann, den ”eviga fredens tid” var här 

(Försvarshögskolan, 2019). Den enorma apparat som ingick i det svenska 

totalförsvaret under kalla kriget började avvecklas, bergrum murades igen, 

enorma lager med livsmedel och drivmedel såldes av och skänktes bort 

(Försvarshögskolan 2019). Efter millenniumskiftet fortsätter avveckling av 

både det militära och det civila försvaret eftersom bedömningen var att det 

saknades militära hot mot Sverige. Fredstida krisberedskap prioriterades 

istället och det svenska krisberedskapssystemet började se dagens ljus under 

2002. Krisberedskapsmyndigheten (KBM) bildades och ersatte Överstyrelsen 

för civil beredskap, ansvaret på nationell nivå gick över till KBM med en 

tydligare inriktning på fredstida kriser. Det geografiska områdesansvaret 

hamnade i fokus på nationell, regional och lokal nivå (Försvarshögskolan, 

2019).  

 

Samtidigt sker en parallell utveckling i samhället, mot digitalisering och 

informationsteknik. Lagerhållning minskar för de flesta företagen och ”just 

in time” leveranser tar över mer och mer (Stenérus Dover et al., 2017).  

Samhället blir mer komplext, med experter inom snävare och snävare 

områden (Giddens, 1996). Nya sårbarheter uppstår i form av beroenden till 

digitala system som datorer och mobiler. Riskerna som samhället står inför 

blir mer mångtydiga och håller sig inte inom lokala gränser längre (Beck, 

2009).  
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Under 2010-talet börjar det säkerhetspolitiska läget ändras i Europa, 

Rysslands invasion av Krimhalvön och konflikt om landområden i östra 

Ukraina bidrog starkt till det förändrade läget. Slutligen går inte utvecklingen 

att förneka och behovet att stärka Sveriges förmåga både militärt och civilt 

leder fram till regeringsbeslutet om återupptagen planering för totalförsvaret 

i december 2015 (Försvarshögskolan, 2019).  

 

Regeringsbeslutet får inte minst betydelse för svenska kommuner, som 

gradvis hade fått ett större ansvar i det gamla totalförsvaret och inom 2000-

talets krisberedskap (Johansson et al., 2017). En krisberedskap som är 

uppbyggd kring tanken att involverade aktörer ska samverka med varandra, 

detta framträder tydligt i det geografiska områdesansvaret som alla 

kommuner har på lokal nivå. Om kriget eller krisen kommer skall 

”kommunerna verka för att den verksamhet som bedrivs i kommunen av olika 

aktörer samordnas och för att samverkan kommer till stånd mellan dem som 

bedriver verksamheten” (SFS 2006:544). Kommunerna är även ansvariga för 

räddningstjänst, samordning av information till allmänheten och, enligt 

ansvarsprincipen ansvariga för den verksamhet som kommunen bedriver 

under normala förhållanden ska kunna fortsätta bedrivas under höjd 

beredskap (Johansson et al., 2017). 

 

Med ett mer komplext samhälle och nya sårbarheter ska kommuner runt om i 

Sverige återigen planera för höjd beredskap och ett civilt försvar. Alla 

kommuner blir återigen en del i ett totalförsvar som ska byggas upp under 

moderna förutsättningar, där gamla hot finns kvar och får sällskap av nya. Ett 

totalförsvar som kräver av svenska kommuner återtagande av tidigare 

kunskap och utveckling av ny.  
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1.1 Syfte & Frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tre svenska kommuner 

anpassar sig till det nya totalförsvaret, samt undersöka kommunernas 

möjlighet att hantera samverkan avseende det geografiska områdesansvaret.  

 

För att besvara syftet har följande frågeställningar formulerats.  

 

- Hur arbetar de tre valda kommunerna med att anpassa sig till ett nytt 

totalförsvar? 

 

- Hur ser de tre valda kommunernas förutsättningar för samverkan 

avseende det geografiska områdesansvaret ut?  

 

1.2 Avgränsningar och begränsningar 

Syftet med uppsatsen är som tidigare nämnt att undersöka hur kommuner 

anpassar sig till återupptagen planering för totalförsvaret och hur 

förutsättningarna är för att kommunerna återigen ska planera för höjd 

beredskap. Med ett särskilt fokus på deras möjlighet att hantera den 

samverkan som krävs för att upprätthålla deras geografiska områdesansvar. 

Studien är avgränsad till att enbart studera kommunernas perspektiv och ej de 

aktörer de förväntas samverka med. En begränsning med ämnesvalet gäller 

bristen på tidigare forskning kring det civila försvaret och totalförsvaret, som 

medför att det inte finns mycket teoretisering kring totalförsvaret. På grund 

av detta analyseras det insamlade materialet med stöd av tidigare forskning 

kring samverkan mellan olika aktörer i både krisberedskap, krishantering och 

klimatplanering.  
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1.3 Begrepp 

Höjd beredskap 

Skulle Sverige stå inför krig eller krigsfara kan regeringen besluta att höja 

beredskapen, till antingen skärpt eller högsta beredskap (SFS 1992:1403). 

Höjd beredskap är samlingsnamnet för både skärpt och högsta beredskap 

och är inte en beredskapsgrad i sig. Skillnaden mellan skärpt och höjd 

beredskap är inte exakt definierad, för att ge tolkningsutrymme och 

flexibilitet till regeringen. Ordinarie samhällsverksamhet ska så långt som 

möjligt fortsätta bedrivas under skärpt beredskap, medan högsta beredskap 

innebär att totalförsvar är all samhällsverksamhet som ska bedrivas. 

Befinner sig Sverige i krig råder automatiskt högsta beredskap 

(Försvarshögskolan, 2019). Under höjd beredskap träder en rad olika lagar i 

kraft, de så kallade ”fullmaktslagarna” som möjliggör bland annat 

förfogande av egendom och ransonering med syfte att tillgodose eventuella 

behov till totalförsvaret eller ”folkförsörjningen” (Försvarshögskolan, 

2019).  

 

Totalförsvar 

Det svenska totalförsvaret består av två delar, militärt och civilt försvar 

(Norén, 2015). Lagen om totalförsvar och höjd beredskap (1992:1403) 

fastställer att totalförsvaret är den ”verksamhet som behövs för att förbereda 

Sverige för krig” (SFS 1992:1403) och att ”under högsta beredskap är 

totalförsvar all samhällsverksamhet som då skall bedrivas” (SFS 

1992:1403).  

 

Civilt försvar 

Enligt den försvarspolitiska propositionen är civilt försvar ”den verksamhet 

som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att 

hantera situationer då beredskapen höjs” (Försvarsdepartementet, 2014). 

Det civila försvaret är inte en enskild organisation, utan det är den 

verksamhet som bedrivs av kommuner, landsting, länsstyrelser, privata 

aktörer, frivilliga och statliga myndigheter (Försvarsdepartementet, 2014).  
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Militärt försvar 

Försvarsmakten är den myndighet som är ansvarig för det militära försvaret. 

Med de huvudsakliga målen att ”försvara Sverige och främja vår säkerhet 

[…] ” (Försvarsdepartementet, 2014). I detta ingår bland annat att ”hävda 

Sveriges suveränitet, […] förebygga och hantera konflikter och krig […] 

skydda samhället och dess funktionalitet i form av stöd till civila 

myndigheter” (Försvarsdepartementet, 2014). 

 

Krigsplacering  

Krigsplacering innebär att en person som är krigsplacerad, exempelvis en 

polis eller tjänsteman på länsstyrelsen, har en skyldighet att tjänstgöra under 

höjd beredskap. Regleras enligt lagen om totalförsvarsplikt (SFS 

1994:1809).  

 

Rakel 

Rakel är ett kommunikationssystem för krypterad kommunikation utvecklad 

och underhållet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Används 

av statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, och flertalet andra aktörer 

involverade i olika former av samhällsviktig verksamhet (MSB 2019).  
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2. Bakgrund  

2.1 Totalförsvarets historia  

Efter erfarenheter från andra världskriget ”totala krig” där även det civila 

samhället blev en vital del av krigsinsatsen i många länder, lades grunden till 

vad som blev det svenska totalförsvaret genom totalförsvarsbeslutet 1948. 

Beslutet samordnade det militära försvaret med det civila och fastslog att det 

civila försvaret skulle vara en statlig verksamhet (Johansson et al., 2017). 

Under kalla kriget upprätthålls mycket av totalförsvaret och fokus under 50 

och 60-talet ligger bland annat på att hantera ett större kärnvapenanfall och 

hur civilbefolkningen skulle skyddas. Beredskapen omfattade det civila 

försvaret, bland annat infördes så kallade ”civila befälhavare” under 50-talet, 

som var utvalda från länens landshövdingar. De fick då ansvar för ett särskilt 

geografisk område som benämndes som ”civilområden”. Sverige var 

uppdelat i fem civilområden och den civila befälhavaren hade regionalt 

ansvar för bland annat elförsörjning, evakuering, livsmedelsförsörjning och 

järnvägstransporter. Nationellt ansvar för det civila försvaret på central nivå 

hade under denna tid ”Civilförsvarsstyrelsen”. (Försvarshögskolan, 2019)  

 

Under 50-talet skapades en ”beredskapsnämnd för psykologiskt försvar” och 

senare under 60-talet även ”totalförsvarets upplysningsnämnd” för att 

utveckla det psykologiska försvaret i Sverige, för att kunna motverka 

exempelvis propaganda och desinformation. Bland annat var det 

upplysningsnämnden som började med att publicera broschyren ”om kriget 

kommer” i de svenska telefonkatalogerna. Denna broschyr hade tidigare 

delats ut vid två tillfällen, 1943 och 1961 (Försvarshögskolan, 2019).  

 

Under slutet av 60-talet börjar försvarsanslagen sjunka, något som fortsätter 

även på 70-talet, ambitionen med totalförsvaret är fortsatt att försvara Sverige 

mot en militär invasion. Under 1960-talet börjar mer och mer ansvar för det 

civila försvaret läggas över på kommunerna, i och med lagen om kommunal 

beredskap 1964 (Johansson et al., 2017). Under 80-talet ökade spänningarna 

mellan världens två supermakter, här sker även ett skifte i totalförsvarets 

inriktning där fredstida kriser får ett större fokus. Det sker en större 
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omorganisation av totalförsvaret, ”Överstyrelsen för civil beredskap” (ÖCB) 

bildades 1986 och fick övergripande ansvar för att samordna arbetet inom det 

civila försvaret och bland annat förvalta de stora beredskapslagren som fanns 

utspridda i landet. Där allt från kaffe till drivmedel fanns i reserv, utifall 

Sverige skulle bli avskurna från omvärlden (Försvarshögskolan, 2019).  

 

Under 80-talet läggs återigen mer ansvar över på kommunerna, i och med 

totalförsvarsbeslutet 1982 som fastställde bland annat att kommunerna tog 

över ansvaret för ledning av civilförsvarsverksamheten på lokal nivå och att 

lokala skyddsplaner skulle upprättas av kommunerna (Försvarsdepartementet 

1983). Detta till trots låg fortfarande huvudansvaret kvar hos staten, som gav 

ekonomisk ersättning till kommunerna för deras utökade arbete (Johansson et 

al., 2017). När Berlinmuren tillslut föll 1989 blev det början på en process 

som slutade med Sovjetunionens upplösning och kalla krigets avslutning. För 

Sverige innebar denna utveckling stora förändringar i totalförsvarets 

inriktning. Borta var nu hotet om en större militär invasion, fokus lades 

därefter på att hantera fredstida hot och störningar av samhällsviktig 

verksamhet (Försvarshögskolan, 2019). 

 

När lagen om civilt försvar (SFS 1994:1720) träder i kraft 1995 innebar det 

att kommunerna i händelse av höjd beredskap blev den högsta civila 

totalförsvarsmyndigheten på lokal nivå, det innebar också att den statliga 

organisationen Civilförsvaret avskaffades. Kommunerna var nu fullständigt 

ansvariga för civilförsvaret på den lokala nivån (Johansson et al., 2017; 

Försvarshögskolan, 2019). Skiftet mot krisberedskap börjar ta form under 

slutet av 90-talet, hotbilden breddas till att inkludera fredstida kriser och det 

tas beslut om att resurserna inom totalförsvaret ska kunna användas även 

under kriser och inte bara under höjd beredskap. De civila befälhavarnas 

funktion upphörde år 2000 samtidigt som det militära invasionsförsvaret 

avvecklades, försvarsmakten skulle istället omvandlas till ett insatsförsvar 

med avsevärt mindre storlek och möjlighet till internationella insatser 

(Försvarshögskolan, 2019). Det var det goda säkerhetspolitiska läget som gav 

upphov till dessa förändringar, avsaknaden av reellt ett militärt hot mot 
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Sverige medgav att planeringen för höjd beredskap i princip upphörde 

(Johansson et al., 2017).  

 

2.1.1 Svenska krisberedskapen 

När Sårbarhets- och säkerhetsutredningen lämnades in 2001 

(Försvarsdepartementet, 2001) uppdagades brister i det civila försvarets 

förmåga att hantera en bredare ”modern” hotbild, med särskilda brister i 

krisberedskap på nationell nivå. Detta ledde slutligen till att en ny myndighet 

inrättades, Krisberedskapsmyndigheten ersatte ÖCB och blev det första steget 

till det moderna svenska krisberedskapssystemet. Fokus hamnade på 

ansvarsprincipen och det geografiska områdesansvaret på lokal, regional och 

nationell nivå. I lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap fastställs det ”att 

kommunerna ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga 

att hantera krissituationer i fred” (SFS 2006:544). Det fastställs även att 

kommunernas geografiska områdesansvar i fredstid innefattar att de ska verka 

för att ”olika aktörer i kommunen samverkar” […] (SFS 2006:544)  i 

planeringsarbetet, samt att det geografiska områdesansvaret under höjd 

beredskap innebär ” Kommunstyrelsen skall under höjd beredskap verka för 

att den verksamhet som bedrivs i kommunen av olika aktörer samordnas och 

för att samverkan kommer till stånd mellan dem som bedriver verksamheten.” 

(SFS 2006:544). Samverkan är en central del av den svenska krisberedskapen 

och ansvaret för att uppnå samverkan på lokal nivå ligger på de svenska 

kommunerna (Johansson et al., 2017).  

 

Det rådande krisberedskapssystemet i Sverige tar slutligen form när 

Myndighet för samhällsskydd och beredskap (MSB) bildas 2009, för att få 

bättre samordning i arbetet med krisberedskap och krishantering på central 

myndighetsnivå. MSB ersatte KBM, Styrelsen för psykologisk försvar och 

Statens räddningsverk som alla lades ner. MSB innehar det nationella 

ansvaret för krisberedskap och det inkluderar att stödja alla aktörer 

inblandade i krisberedskapen (Försvarshögskolan, 2019). 
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Rysslands illegala annektering av Krim 2014 cementerar ett skifte i det 

säkerhetspolitiska läget och var en bidragande faktor till att den svenska 

försvarspolitiken ändrar form igen. Värnplikten återinförs, försvarsmakten 

riktar återigen in sig på territorialförsvar och regeringen tar beslut om 

återupptagen totalförsvarsplanering (Försvarshögskolan, 2019).  

 

2.1.2 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt 

försvar 

Överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fastställer målen för 

kommunernas arbete med det civila försvaret under perioden 2018-2020, 

samt hur ersättningen till kommunerna ska regleras. Överenskommelsen 

framhäver även att krisberedskapen är grunden för arbetet med civilt försvar. 

De tre mål som läggs fram för 2018-2020 är kommunerna ska ”värna 

civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra 

till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig”, samt att 

prioriterade uppgifter är ”Kompetenshöjning gällande totalförsvar, 

säkerhetsskydd och krigsorganisation och krigsplacering” (MSB, SKL 

2018). 
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3. Teori och tidigare forskning 

För att besvara uppsatsens syfte om att undersöka hur kommuner anpassar sig 

till återupptagen totalförsvarsplanering, hur de hanterar deras geografiska 

områdesansvar och samverkan har ett teoretiskt ramverk tagits fram. 

Ramverket är uppdelat i två delar och den första delen består av teorier kring 

modernitetens komplexitet och det moderna risksamhället, för att behandla 

den anpassning som krävs av kommunerna när de återigen ska planera för 

civilt försvar med nya förutsättningar. Tidigare forskning kring samverkan 

utgör den andra delen av ramverken och används för att beskriva och 

analysera empirin som behandlar samverkan och geografiska 

områdesansvaret. 

 

3.1 Risksamhället och modernitetens komplexitet 

Dagens moderna städer och samhällen erbjuder i stort en bekvämare tillvaro 

än tidigare förmoderna samhällen, där vi åtnjuter bekvämligheter och 

möjligheter som tidigare generationer knappast kunnat föreställa. Saker som 

ofta tas för givet, tillgång till rinnande vatten dygnet runt och möjligheten att 

handla nödvändiga livsmedel året om. Samtidigt som vi på många sätt har fått 

det bättre idag, lever vi även i ett allt mer komplext samhälle med allt fler 

viktiga beroenden mellan system och verksamheter. Exempelvis kan en 

svensk industri vara beroende av långa produktionskedjor med komponenter 

från olika delar av världen (Dickens, 2011). Anthony Giddens (1996) påpekar 

hur det moderna samhället och dess medföljande globalisering har gjort att vi 

inte längre har samma kontroll, även om verksamheter bedrivs i det lokala 

rummet är de påverkade av globala företeelser. Exempelvis, kan en 

verksamhet som är beroende av importerat drivmedel påverkas av störningar 

som inträffar långt bortom deras geografiska område, samt att den lokala 

livsmedelsbutiken kan påverkas av väderomställningar på andra sidan jorden. 

På samma sätt påverkas kommuner av händelser som kan inträffa långt 

utanför deras geografiska ansvarsområde.  

 

Den ökade komplexiteten leder enligt Giddens (1996) till att människor sätter 

allt mer tillit till ”abstrakta system” eller ”expertsystem”.  System som den 



13 
 

stora massan människor inte har mer än en grundläggande uppfattning om hur 

de fungerar. Exempel på sådana system är bilar, elektricitet, datorer och 

mobiltelefoner. Anledningen till att Giddens (1996) väljer att benämna det 

som expertsystem är just för att det är en relativt få ”experter” som ser till att 

dessa kritiska system fortsätter att fungera. Vi får i brist på andra alternativ 

sätta vår tillit till att dessa experter vet vad de gör. Dessutom blir de områden 

som hanteras av experter allt snävare i moderna samhällen och mer 

specialiserat i moderna samhällen. För den kommuner innebär det att de i 

högre grad behöver ta hjälp av experter eller privata företag för att kunna 

bedriva sin verksamhet och antalet aktörer inblandade i den offentliga 

verksamheten ökar.   

 

Det moderna samhället är alltså en tveeggad företeelse (Giddens, 1996), där 

människor har fått det bättre på många sätt och samtidigt blivit mer sårbara 

för störningar. Som en annan sociolog, Ulrich Beck (2009), uttrycker det så 

lever vi i ett ”Risksamhälle”. I likhet med Giddens menar Beck att det 

moderna samhället producerar risker som är bortom vår kontroll, exempelvis 

är klimatförändringarna en sådan risk, som sprungit ur en allt för 

framgångsrik industrialisering av större delen av världen. Att en enskild 

nationsstat försöker hantera eller lösa ett problem som detta är som Beck 

formulerar det ”som att försöka lösa moderna problem med teknik från 

stenåldern” (Beck 2009, 8). Med andra ord, moderniteten har lett till problem 

som alla står inför men som ingen kan försäkra sig mot. 

 

Enligt Beck (2009) och Giddens (1996) står samhället inför risker relaterade 

till dagens moderna värld, som vi inte längre kan kontrollera på lokal nivå. 

Dessutom är dessa risker och hot mot samhället idag mer omfattande än 

tidigare. De exemplifierar med kärnvapenkrig, klimatförändringar eller 

terrorism. Samtidigt kvarstår det geografiska områdesansvaret för kommuner 

på lokal nivå. Även om kommunerna inte har tillräckliga resurser för att 

hantera alla hot och risker som finns så måste de fortfarande försöka planera 

för dem (Beck, 2009). Det innebär att kommuner måste ha ett annat 

perspektiv idag än tidigare, ett bredare perspektiv för vilka risker som kan 

behöva hanteras.  
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3.2 Tidigare forskning 

Det har ännu inte producerats mycket forskning om det nya totalförsvaret och 

särskilt inte kring kommunernas planering och roll i det civila försvaret. Det 

som finns kommer främst från Försvarshögskolan och Totalförsvarets 

forskningsinstitut. Försvarshögskolan (2019) producerar bland annat en 

rapport om Totalförsvarets förutsättningar varje år. Totalförsvarets 

forskningsinstitut har tagit fram en rapport på uppdrag av MSB som 

behandlar det civila försvarets utgångspunkt i krisberedskapen, där de tar upp 

försörjningsystem och digitaliseringens påverkan på det civila försvaret.  

Flera trender som globalisering, specialisering och 

effektivisering har förstärkts under de senaste decennierna vilket 

har påverkat försörjningssystemets robusthet och möjligheter att 

anpassas efter krigstida förhållanden. Samtidigt har 

digitaliseringen och utvecklingen av nya kommunikationssätt 

påverkat förutsättningarna för informationsöverföring vilket kan 

ha såväl positiva som negativa konsekvenser för 

förutsättningarna för civilt försvar. (Johansson et al., 39, 2017)  

Totalförsvarets forskningsinstitut släppte även nyligen samlingsrapporten 

”Strategisk Utblick 8” (Rossbach et al., 2019), med temat ”Totalförsvarets 

tillväxt- utmaningar och möjligheter” som tar upp strategiska frågor och 

utmaningar relaterade till totalförsvaret. De nämner bland annat hur det nya 

totalförsvaret måste utformas utefter nya förutsättningar.  

Medan det gamla totalförsvaret främst var utformat för att möta 

och hantera ett militärt väpnat angrepp, måste ett modernt 

totalförsvar förbereda sig för en betydligt bredare hotbild där 

angriparen inte alltid går att identifiera. För att kunna möta de 

utmaningar som teknikutvecklingen och det förändra 

säkerhetspolitiska läget för med sig behöver totalförsvaret ha 

ökad motståndskraft, anpassningsförmåga och kapacitet. 

(Bergenwall & Gunnarson, 12, 2019)  

Det finns även material som försvarsberedningens rapporter om den framtida 

inriktningen av totalförsvaret uppdelat i ”Motståndskraft” (2017) om det 

civila försvaret och ”Värnkraft” (2019) för det militära försvaret. Dessa 
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rapporter ligger till grund för det politiska försvarsbeslut som ska tas för 

perioden 2021-2025.  

 

3.2.1 Samverkan 

Gällande samverkan i krisberedskap har en hel del forskning utförts i Sverige. 

Det gäller särskilt om frivilliggruppers roll i den svenska krishanteringen, 

studierna visar på vikten av att koordinera arbetet med frivilliga resurser för 

kommuner, länsstyrelse och räddningstjänst (Roine Johansson et al., 2015). 

En studie kring ett antal kommuners arbete med samverkan och 

informationssystem inom ramen för krisberedskap, visar på att det är ett 

flertal faktorer som påverkar samverkan inom och mellan kommuner. Bland 

annat att mindre kommuner med mindre resurser hade ett större behov för 

samverkan och att ömsesidig förståelse och tradition är något som underlättar 

samverkan (Ramsell, 2010).    

 

Som Roine Johansson med flera (2015) påpekar finns det ingen entydig 

definition av begreppet samverkan. Dock kan det beskrivas som en av flera 

samarbetsformer där samverkan sker över någon administrativ eller 

geografisk gräns, där två eller flera organisationer tillför resurser för att uppnå 

ett gemensamt mål. Samtidigt som de organisationer som samverkar 

bibehåller sina egna befattningar och roller inom sin egen organisation. Den 

gemensamma referensramen används där gränserna korsas mellan 

organisationerna. (Roine Johansson et al., 2015)  

 

Flera studier (Kapucu 2006; Kapucu et al., 2009; McMaster & Baber 2012; 

Ödlund, 2010) kring samverkan har visat på att organisationer och aktörer 

som är bekanta med varandra har enklare att samverka och okunskap om 

varandras organisation kan försämra eventuell samverkan. Studierna visar 

även att organisationer som inte är bekanta har ofta lägre förtroende för 

varandra, vilket kan försvåra eventuell samverkan och kommunikation 

mellan involverade aktörer. Särskilt problematiskt kan detta bli när 

organisationer som företräder olika områden eller funktioner ska samverka, 

exempelvis när det kommer till privata och offentliga aktörer, då skilda 

kulturer och mandat kan leda till olika prioriteringar. Roine Johansson med 
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flera (2015, 15) uttrycker det som ”Sådana olikheter innebär att 

organisationerna fungerar enligt olika logiker […]”.  

 

För att motverka okunskap, skapa förtroende mellan aktörer och 

organisationer och främja samverkan i ett allt mer komplext samhälle med 

ökat antal involverade aktörer föreslår Ödlund (2010) åtgärder som långsiktig 

planering och samövning. Ödlund (2010) framhåller även att ömsesidig 

kunskap och förtroende är särskilt relevant i Sverige där krisberedskapen, 

som är grunden för det civila försvaret, just är uppbyggt kring samverkan och 

samarbete mellan organisationer och myndigheter.  

 

Gränsöverskridande risker som enligt Beck (2009) och Giddens (1996) kan 

ses som en konsekvens av dagens mer komplexa samhälle diskuteras i en 

studie av Ansell med flera (2010), som konstaterar att dessa risker ställer 

större krav på aktörerna som ska hantera dem. En förutsättning för att aktörer 

som exempelvis kommuner och länsstyrelser ska ha en möjlighet att bemöta 

gränsöverskridande risker är en tydlig ansvarsfördelning. För att undvika att 

aktörer avsäger sig ansvar och lägger över detta på en annan aktör (Ansell et 

al., 2010). En annan problematik som kan härstamma från otydlig 

ansvarsfördelning är konkurrens om ansvar ifall flera aktörer gör anspråk på 

samma ansvarsområde (McMaster & Baber, 2012).  

 

Tre studier som behandlar länsstyrelsens roll i krisberedskap, 

nätverksskapande och samordnande för genomförande av strategiska 

klimatplaneringsstrategier lyfter fram vikten av länsstyrelsen som regionalt 

koordinerande myndighet (Wimelius & Engberg, 2015; Olausson & Nyhlén, 

2017; Palm & Thoresson, 2014). Studierna visar även på betydelsen av 

länsstyrelsen som nätverksskapande för aktörer på både lokal och regional 

nivå, samt att tydliga direktiv underlättade för inblandade aktörer att 

samverka. Nätverksskapande inom krisberedskapen ses som särskilt viktigt i 

en svensk kontext, med stort kommunalt självbestämmande, där aktörer 

förlitar sig på att konsensus och samverkan kommer till stånd (Wimelius & 

Engberg, 2015).   
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4. Metod och material 

Det empiriska materialet i denna uppsats består av insamling av primärdata 

genom kvalitativa intervjuer med representanter för tre skånska kommuner. 

 

4.1 Forskningsansats 

För att kunna besvara syftet och frågeställningarna som ligger till grund för 

denna uppsats har en kvalitativ ansats tillämpats. Att använda en kvalitativ 

ansats innebär bland annat att man undersöker och letar efter mekanismer och 

processer (Tjora, 2012). Det kan ses som en lämplig ansats då uppsatsen 

ämnar till att försöka sätta ljus på de processer som sker inom kommunerna 

efter beslutet om återupptagen totalförsvarsplanering togs. Processer som 

inkluderar hur de anpassar sig till att återigen planera för höjd beredskap och 

hur de arbetar för att främja samverkan med aktörer.  

 

Rennstam (2015) uttrycker även hur en kvalitativ inriktning lämpar sig bättre 

för att förstå ”hur” någonting sker, inte minst hur makt utövas och hur beslut 

fattas. Det är relevant för att undersöka just hur en kommun bygger upp och 

hanterar civilt försvar, något som inte är lika lätt att undersöka genom att mäta 

”hur mycket” eller ”hur många” (Rennstam 2015, 13).  

 

För att besvara frågorna som ställs i uppsatsen har semistrukturerade 

intervjuer genomförts. En fördel med semistrukturerade intervjuer är att de 

ger en viss flexibilitet, i form av det finns större möjlighet att ställa följdfrågor 

utefter de frågor informanten anser vara mer betydelsefulla. För att ge 

intervjuerna mer struktur och underlätta analysarbetet utgick dessa från en i 

förväg skapad intervjuguide. Det gör det också lättare att kategorisera 

relevant information från intervjuerna (Lind, 2014).  

 

4.2 Val av kommun och undersökningspopulation 

Totalförsvaret är ingen enskild organisation eller myndighet, utan består av 

den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap och består av 

försvarsmakten, statliga myndigheter, landsting, kommuner, privata aktörer 
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och frivilligorganisationer (Försvarshögskolan, 2019). Det innebär att alla 

kommuner i Sverige skulle kunna vara av intresse för undersökningens syfte, 

dock har det geografiska omfånget begränsats till kommuner inom Skåne på 

grund av tidsmässiga skäl då jag ville genomföra intervjuerna på plats.  

 

För att komma i kontakt med personer med relevant kunskap om arbetet med 

totalförsvaret inom kommunerna togs det kontakt med länsstyrelsen i Skåne, 

för att de har god insyn i kommunernas arbete gällande totalförsvaret. Dock 

fick jag ingen återkoppling från länsstyrelsen efter kontaktat dem upprepade 

gånger. Jag tog därför beslut själv, med stöd av min handledare, om vilka 

kommuner som kunde vara lämpliga för denna studie. Lind (2014) nämner 

att i kvalitativa studier har urvalsfrågan en annan ”karaktär” och att eftersom 

det generellt sätt är ett begränsat antal undersökningsenheter, kommuner i det 

här fallet, bör dessa identifieras utifrån om de kan ses som lämpliga för 

undersökningen. Utifrån detta valdes kommunerna ut baserat på att jag ville 

ha med kommuner med olika geografiska förutsättningar. Urvalet inkluderar 

en inlandskommun, en kustkommun, och en kommun med stor tätort som 

ansågs vara av intresse för undersökningen.  

 

Lunds kommun valdes i egenskap av större tätort samt på grund av att ett av 

försvarsmaktens regementen är placerade i kommunen och det medför att 

kommunen får större ersättning från staten och har högre krav ställda enligt 

överenskommelsen mellan MSB och SKL (2018). Klippans kommun valdes 

i egenskap av inlandskommun, belägen i nordvästra Skåne, gränsar till bland 

annat Svalöv, Eslöv, Höör och Hässleholms kommun. Klippan är en mindre 

kommun sett till befolkning, dock är kommunens geografiska yta i klass med 

större kommuner som Helsingborg. Trelleborgs kommun valdes i egenskap 

av kustkommun, belägen i sydvästra Skåne, och för att de har en av de större 

hamnarna i Sverige inom kommunen.  

 

För de tre ovan nämnda kommunerna togs första kontakten per telefon för att 

boka in intervjutillfälle. För Klippans kommun förmedlades kontakten via 

handledaren, för de övriga kommunerna togs kontakt med kommunens växel 

och via den i förmedlades kontakten med intervjupersonerna. Kristianstad och 
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Hässleholm kommun kontaktades också, relevanta personer vid dessa 

kommuner hade tyvärr inte möjlighet att ställa upp i undersökningen på grund 

av tidsbrist.  

 

Det genomfördes intervjuer med en representant för varje kommun. 

Intervjuobjekten valdes inte slumpmässigt utan baserat på deras yrkesroll och 

kunskap i ämnet. Alla intervjupersoner arbetar som säkerhetschef eller 

beredskapssamordnare, med ansvar för krisberedskapen och det civila 

försvaret i kommunerna. Intervjupersonen från Lunds kommun hade varit 

verksam på kommunens avdelning för krisberedskap sedan den bildades i 

början av 2000-talet och dessförinnan arbetat inom räddningstjänsten en 

längre period och är därför relevant för undersökningen. Likaså kan 

intervjupersonen från Klippans kommun ses som relevant utifrån över 13 års 

erfarenhet från arbete med krisberedskap inom kommunen, samt tidigare 

erfarenhet där hen har arbetat utomlands i krigsdrabbade länder för olika 

hjälporganisationer. Informanten från Trelleborg har även relevant 

erfarenhet, då hen har arbetat de senaste fem åren som ansvarig för säkerhet 

och krisberedskap för Trelleborgs kommun och de senaste fyra åren även 

varit ansvarig för grannkommunerna Vellinge och Skurup genom ett 

samarbete kommunerna emellan.  

 

4.3 Realisering av intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats, med syftet att de 

skulle vara i en miljö de känner sig bekväma i. För att säkerställa att alla 

intervjupersoner fick samma frågor utgick jag från en i förväg skapad 

intervjuguide, för att på så sätt få en likartad struktur på alla intervjuer (Lind, 

2014). En fördel med semistrukturerad intervju är som sagt flexibilitet att 

ställa följdfrågor, något som visade sig under intervjuerna i form av att en av 

tre intervjupersoner var mer utförlig i sina svar och det gav upphov till 

intressanta följdfrågor. Intervjuerna varade mellan 35 och 60 minuter. Innan 

samtliga intervjuer skickades ett dokument som förklarade uppsatsens syfte 

och lade ut de huvudsakliga frågorna jag ämnade att ställa. En fördel med att 

innan intervjun redogöra för de ämnen och frågor som ska ställas är att 
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intervjupersonen får tid att förbereda sig och på så sätt ökar de chanserna att 

få svar på frågorna som ställs (Ryen, 2004). Alla intervjuerna spelades in via 

ljudupptagning efter godkännande från informanterna. Det underlättade både 

under intervjun genom att inte behöva skriva ner eller anteckna svaren, och 

efter i och med att ingen information riskerade att gå förlorad (Tjora, 2012).  

 

4.4 Struktur och analysmetod  

Intervjuguiden (Bilaga 1) var strukturerad i tre huvudsakliga delar, en 

introducerande del där informanten fick förklara deras roll och hur länge de 

har haft den, som rekommenderas i inledningsfasen av en intervju (Ryen, 

2004). En del baserad på den första frågeställningen som behandlar hur 

kommunerna anpassar sig till återupptagen totalförsvarsplanering och en del 

som behandlar det geografiska områdesansvaret och samverkan.  

 

Kvalitativa intervjuer resulterar sällan i ett standardiserat underlag, därför 

genomfördes en kategorisering av materialet (Lind, 2014). Denna 

kategorisering genomfördes med uppsatsens frågeställningar som grund, där 

det transkriberade materialet analyserades och grupperades utifrån de två 

huvudsakliga teman som även fanns i intervjuguiden. Att intervjuguiden 

redan var uppdelad i teman underlättade i arbetet med att kategorisera 

materialet. Utifrån teori och tidigare forskning analyserades sedan materialet 

för att på så sätt skapa en förståelse för hur kommunerna anpassar sig till 

återupptagen planering för totalförsvaret och hur kommunernas 

förutsättningarna för samverkan och hantering av det geografiska 

områdesansvaret ser ut.  

 

4.5 Källkritik och begränsningar 

Det är endast en person per kommun som har intervjuats, vilket gör att det är 

svårt att veta om deras svar är fullständigt representativa för kommunen som 

helhet. Deras svar är baserade på just deras syn på kommunens arbete och det 

är möjligt att andra personer inom kommunen hade svarat olika. Dock valdes 

personerna ut på grund av deras erfarenhet och yrkesroll och förväntas därför 

inneha kunskap som är relevant för studien. Vissa återkommande teman i 
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svaren från informanterna hjälper även att styrka trovärdigheten i deras 

uttalande (Denscombe, 2018). En begränsning med att intervjua endast 

representanter för kommunerna är att jag enbart får svar på frågorna ur deras 

perspektiv, det hade varit av intresse för studien att även intervjua privata 

aktörer, representanter från MSB och länsstyrelsen. Detta hanns dock inte 

med på grund av det begränsade tidsomfånget, samt på grund av bristande 

återkoppling från länsstyrelsen i Skåne.  
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5. Analys 

I följande kapitel presenteras och analyseras resultatet från genomförda 

intervjuer med representanter för de kommuner som är delaktiga i studien. 

Kommunerna presenteras var för sig, där avsnitten är uppdelade i två 

huvudsakliga teman. Det första temat behandlar uppsatsens deskriptiva 

frågeställning om hur kommuner anpassar sig till det nya totalförsvaret och 

det andra temat behandlar den mer undersökande frågeställningen gällande 

kommunernas förutsättningar att hantera det geografiska områdesansvaret 

och hur de arbetar med samverkan inom ramen för detta.  

 

5.1  Trelleborgs kommun 

 

5.1.1 Anpassning till det nya totalförsvaret  

Anpassning till återupptagen totalförsvarsplanering innebar inte mycket för 

Trelleborgs kommun förrän överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner 

och Landsting och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (2018) 

blev färdig, då de första statliga ersättningarna började betalas ut. Kommunen 

har med ersättningen från staten kunnat anställa en person med specifikt 

ansvar för att arbeta med det civila försvaret. Grunden för arbetet med att 

stärka det civila försvaret i kommunerna vilar på tidigare arbete med 

krisberedskap.  

”Mycket av det som görs och gjordes inom krisberedskapen har 

ju faktiskt en bäring på totalförsvarsplaneringen. Så att om det, 

vi har redan börjat göra är ju någonting som vi har, vad man ska 

säga, eskalerat upp och arbetat med mer.” (Informant A, 2019-

05-06) 

En stor del i anpassningen till ett nytt totalförsvar handlar enligt informanten 

att lägga till en extra hotbild, det militära hotet, som inte har varit en del av 

planeringen sedan skiftet till krisberedskap under det tidiga 2000-talet. 

”Men verksamheten måste fortfarande upprätthållas oavsett om 

det är militärt angrepp eller om det är strömavbrott eller om det 

är värmebölja, det är bara det att du måste identifiera dina risker 
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och sen är det fokus på verksamheten oavsett vad” (Informant A, 

2019-05-06).  

Beck (2009) problematiserar de risker som moderna samhällen står inför, men 

som kommuner fortfarande måste försöka planera för att hantera. Det innebär 

att kommunerna måste bredda sitt perspektiv för vilka risker de står inför, när 

fokus skiftar från krisberedskap till civilt försvar behöver det militära hotet 

och riskerna kopplade till detta återigen planeras för.  

 

En förutsättning för att informanten ska kunna utföra sitt arbete är 

kommunikation med de anställda på kommunen, något som kan försvåras i 

händelse av störningar mot kommunikationerna eller strömförsörjningen. En 

sårbarhet som Giddens (1996) lyfter fram också. De har inte hunnit öva in 

manuella rutiner för inkallning av personal. ”Så att grejen är det att det blir 

mitt största problem att vi måste få in personalen, och det är därför jag säger 

att jag skulle vilja ha ett par år på mig att bygga upp dom här manuella 

rutinerna” (Informant A, 2019-05-06). Informanten lyfter även själv den 

problematiken, sårbarheten i dagens samhälle, genom att peka ut 

digitaliseringen som genomsyrar hela samhället.  

”Jag tycker det går jättebra att kunna jobba med min 

mobiltelefon, dator och vara uppkopplad och deklarera och så 

vidare. Men när man arbetar med dom här frågorna, så är allting 

som vi lägger i datorn och telefonen det största hotet för att man 

ska kunna ta hand om sig själv.[…] Så att vårt digitala samhälle 

är helt klart den största hotet.” (Informant A, 2019-05-06). 

De tendenser informanten nämner är likartade till de som Giddens (1996) 

pekade ut, hur vi blir mer och mer beroende till system som vi har liten eller 

ingen kunskap om hur de egentligen fungerar. Vilket gör att om de slutar 

fungera kan det uppstå en rad problem, som brist på kontanter när vi har gjort 

oss beroende till digitala betalningslösningar.  

 

En stor anpassning är hanteringen av information som kommunen förmedlar 

till sina invånare och nivån av transparens i kommunerna. Arbetet med detta 

är ett av de målen som finns i överenskommelsen mellan SKL och MSB 
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(2018). Svårigheterna i att ändra på synsättet när det kommer till hantering av 

information beskriv av informanten. 

”Det är helt fantastiskt och leva i ett sånt öppet samhälle. Men 

jag försöker likna det vid att du har två dörrar som är vidöppna 

och det bara stormar ut information, det bara blåser, och sen står 

jag och mina fyra kolleger och ska försöka stänga dom här två 

dörrarna för kommunal verksamhet som bara sprutar ut all 

information för att det ska vara öppet och transparant. (Informant 

A, 2019-05-06)  

Två av de prioriterade mål som finns med i överenskommelsen mellan SKL 

och MSB (2018) är kompetenshöjning gällande totalförsvar, i form av 

spridande av kunskap inom kommunens organisation och utbildning i vad 

höjd beredskap och totalförsvar innebär. Kommunerna ska börja krigsplacera 

och planera för kommunens uppgifter inom totalförsvaret, vilket avser den 

verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap. Arbetet med detta inom 

Trelleborgs kommun har påbörjats och processen med att krigsplacera och 

informera de högre cheferna inom kommunen har satts igång. Dock är arbetet 

inte slutfört och den övriga verksamheten inom kommunerna har ej påverkats 

ännu. Än så länge är den verksamheten som drivs direkt av kommunen 

prioriterad.  

 

5.1.2 Geografiskt områdesansvar och samverkan  

För Trelleborgs kommun ligger prioriteringarna till stor del på kommunens 

egna invånare, arbetet med samverkan mellan aktörer inom kommunen inom 

ramen för totalförsvaret har inte påbörjats i någon större skala ännu. Dock 

finns det idag redan en tät samverkan med de mindre grannkommunerna 

Vellinge och Skurup, genom ett samarbete där informanten är ansvarig för 

arbetet med krisberedskap och det civila försvaret för alla tre kommunerna. 

Anledningen till detta samarbete var att Skurup och Vellinge inte själva hade 

tillräckligt med resurser för att tillsätta en anställd för att arbeta med den 

återupptagna planeringen för totalförsvaret ”De små kommunerna fick inte så 

mycket ersättning och då är det svårt att anställa någon på heltid. Så många 

som jobbade i liten kommun fick det som en ’tillika’ att göra” (Informant A, 
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2019-05-06). Att mindre kommuner har större behov av att samverka speglas 

även i tidigare forskning (Ramsell, 2010). Det finns även samarbete i andra 

grupperingar som skulle kunna fungera som en grund för geografisk 

samverkan.  

”När det kommer till samverkan med externa aktörer så gör vi 

det inom ramen för, kommunerna Skåne sydväst, sen är det 

relativt enkelt för mig att starta geografisk samverkan, liksom 

mellan exempelvis regionen, vårdcentral och apotek inom 

kommunen, men jag tror vi måste nog vara på banan i kommunen 

innan vi gör det om vi tittar på totalförsvarsplaneringen”. 

(Informant A, 2019-05-06)  

Ett problem gällande samverkan med privata aktörer inom kommunen som 

lyfts fram är bristen på tydliga direktiv inom vissa områden, som 

livsmedelsförsörjning. Där informanten uttrycker att det inte är fråga 

kommunerna själva kan ta hand om. Den är för stor för att hantera på 

kommunal nivå och föreslår att antingen bör livsmedelsverket ta större ansvar 

eller att det ska komma tydligare direktiv från högre nivå.  

”Jag vill att livsmedelsverket tar tag i det här när det gäller 

butikerna. […] då kommer det ju ner på kommunen, och jag bara 

känner att jag inte ska behöva ta en sån stor fråga. Jag kan inte ta 

det, det måste bygga på egen fri vilja hos min lokala handlare.” 

(Informant A, 2019-05-06.) 

 Informantens önskan om tydligare direktiv speglas i den tidigare forskningen 

(Palm & Thoresson, 2014), där länsstyrelsens roll som regionalt 

koordinerande framhävs som en viktig faktor för främjandet av samverkan 

mellan, i det här fallet privata aktörer inom livsmedelsbranschen och 

kommunen. Det krävs en tydlig ansvarsfördelning för att hantera 

gränsöverskridande risker som livsmedelsförsörjning med dess långa 

logistikkedjor som börjar långt utanför kommunens geografiska område. 

Utan en tydlig ansvarsfördelning kan det bli att ingen aktör tar tag i problemet 

utan istället lägger över ansvaret på en annan aktör, som livsmedelsverket i 

det här fallet. (Ansell et al., 2010) 
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Intresset från privata aktörer i kommunen upplevs inte heller vara stort vid 

denna tidpunkt, informanten anser att näringslivet inte ännu tydligt ser sin roll 

i totalförsvaret.  

”Vi har ju försökt få till livsmedelkonferens med näringslivet i 

Trelleborg där vi skulle få ner livsmedelsverket och vi skulle 

prata om det här, om vi skulle få större strömavbrott hur kan vi 

göra med livsmedel, kan vi få ut det på något sätt. […] det 

försökte vi göra förra våren, för snart ett år sen. Och det var för 

tidigt, det var ingen som var intresserad. Så jag tror också om ett 

par år så kanske vi har mogenhet där vi faktiskt ser att vi 

behöver.” (Informant A, 2019-05-06).  

Även här går det att påpeka behovet av regional koordination för att skapa 

nätverk mellan aktörer (Palm & Thoresson, 2014). Informanten nämner också 

att det tar lång tid att bygga upp en ömsesidig samverkan, som Ödlund (2010) 

även framhåller är långsiktighet av stor vikt när det kommer till att främja 

samverkan.  

 

För att bemöta hot och risker som inte håller sig inom begränsade geografiska 

gränser krävs tydliga direktiv ”uppifrån”, som informanten (2019-05-06) 

anser saknas idag.  

”[…] vad händer om det blir något som slår mot Sverige. Hur 

kommer informationen se ut från Stockholm, och upp till hela 

landet, vad är det för direktiv vi kommer få därifrån? Och det vet 

vi inte. Det är ju helt tyst, så att jag känner att jag fokuserar på 

det jag kan påverka här” (Informant A, 2019-05-06).  

Flera tidigare studier (Ödlund, 2010; McMaster & Baber, 2012; Uhr, 2009) 

påvisar att tillit och ömsesidig kunskap är vitala aspekter när det kommer till 

samverkan. Ur kommunens perspektiv finns det brister i kommunikationen 

från nationell nivå, som inte underlättar deras möjlighet till att hantera 

gränsöverskridande risker.  

 

Förmågan att hantera och uppfylla de krav som finns inom ramen för det 

kommunala geografiska områdesansvaret, som att olika aktörer inom 
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kommunen uppnår samordning och samverkan både i planeringsstadiet och 

under en kris (Försvarshögskolan, 2019). Detta går ej att uppfylla fullt ut i 

dagsläget enligt informanten, ” […] det kommer bli jättesvårt att nå, så att 

jag hade önskat att vi hade fått ett par år på oss innan det blir höjd 

beredskap” (Informant A, 2019-05-06). Dock är arbetet med att stärka det 

civila försvaret pågående, och informanten är övertygad att kommunen kan 

klara av att driva viss kommunal verksamhet, som vård och äldreomsorg, 

under en kris eller höjd beredskap. ”Jag har ganska stor tilltro till att vi klarar 

det mesta, det kommer bli jättebökigt, det kommer det att bli” (Informant A, 

2019-05-06).   

 

5.2 Klippans kommun 

 

5.2.1 Anpassning till det nya totalförsvaret 

Klippan kommuns arbete med att anpassa sig till återupptagen 

totalförsvarsplanering tar även den avstamp i arbetet med krisberedskap. En 

del av denna anpassning sker genom att försöka öka medvetenheten inom den 

kommunala organisationen, genom utbildningar och information till 

medarbetare om vad kommunens ansvar är inom ramen för det civila 

försvaret. Dock anser informanten att den kommer ta väldig lång tid att bygga 

upp.  

” […] i och med att vi avvecklade civilt försvar och rustade ner 

militärt försvar. Så tappade vi så mycket medvetenhet och 

kunskap som faktiskt tar decennier att bygga upp. Så jag är och 

har varit väldigt kritisk hela tiden, hur kunde vi vara så dumma 

och skrota.” (Informant B, 2019-05-07).  

Ödlund (2010) understryker vikten av långsiktighet i planeringen för att 

motverka okunskap och främja förtroendeskapande mellan aktörer, speciellt 

när det kommer till dagens mer komplexa samhälle.  

 

De mål kommunen har inom ramen för totalförsvaret är de som har satts upp 

i överenskommelsen mellan MSB och SKL (2018). Annars är det inte särskilt 

mycket specifikt arbete på kommunen som har genomförts gällande det civila 
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försvaret, förutom den grund som finns i arbetet med krisberedskapen. En av 

anledningarna som ges som svar är att stödet från staten är för litet. Pengarna 

som har getts till kommunen räcker helt enkelt inte så långt anser 

informanten.  

”Ja vi har inte resurserna, dels som jag sa har vi ett glapp, vi har 

inte haft något civilt försvar på ett tag. Nu ska vi rusta upp, när 

vi ska rusta upp, så menar jag staten så ger oss, i Klippans fall, 

då kanske 100 tusen kronor, vad får man för 100 tusen liksom. 

Ingenting.” (Informant B, 2019-05-07).  

Dock anser informanten att kommunen skulle klara av delar av deras 

uppgifter under höjd beredskap, som att bedriva viss verksamhet som vård, 

skola, räddningstjänst och krisledning. Det finns även manuella rutiner 

inövade i händelse av störningar mot elförsörjning eller kommunikationer. En 

medvetenhet om sårbarheten i system som dessa som informanten uttrycker 

det har ökat till följd av att kommunen tidigare har haft ett fem dagar långt 

avbrott i IT-funktioner. Avbrottet hjälpte till att skapa medvetenhet och att 

testa de manuella rutinerna (Informant B, 2019-05-07). 

 

Det som identifieras av informanten som den största sårbarheten i det 

moderna samhället är beroendet till digital teknik och bristen på redundans i 

dessa system. ”[…] dom här systemen är så sköra. Det, alltså, vår 

högteknologi är vår skörhet.” (Informant B, 2019-05-07). För att motverka 

detta har kommunen förutom manuella rutiner även införskaffat Rakel-

system för kommunikation i händelse av störningar mot mobilnätet. Giddens 

(1996) nämner just hur tilliten till abstrakta system, likt den digitala teknik 

informanten nämner, kan ses som en konsekvens av det moderna samhället 

och sätter kommunen i ett beroende till de som har byggt upp och underhåller 

systemen. Informanten påpekar även detta och nämner att det borde sättas 

hårdare krav på mobiloperatörerna för att tillhandahålla system med större 

redundans att mobiloperatörerna. Informanten uttrycker en oro över att de 

reservsystem som Rakel, som finns för kommunikation under en kris inte 

används av tillräckligt många ännu (Informant B, 2019-05-07).  
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5.2.2 Geografiskt områdesansvar och samverkan  

Klippans kommun ingår i ett särskilt samarbete gällande krisberedskap 

tillsammans ett antal kommuner i nordvästra skåne, ”[…] särskilt också de 

här elva kommunerna som vi kallar familjen Helsingborg. Från Landskrona 

i söder upp till Båstad och Perstorp.” (Informant B, 2019-05-07). Arbetet 

med krisberedskapen hänger ihop med den återupptagna planeringen för 

totalförsvaret, då detta utgör grunden för det civila försvaret. Informanten 

nämner att samverkan mellan de här elva kommunerna har ökat markant de 

senaste åren. Förutom ”Familjen Helsingborg” finns det även samverkan på 

regional nivå, genom krishanteringsrådet i Skåne, där 

kommunstyrelseordförandena ingår. Samverkan med privata aktörer inom 

Klippan hanteras inom ramen för ett lokalt krishanteringsråd, där kommunen 

träffar aktörer från näringslivet. Informanten anser att kommunen har starka 

och väl fungerande relationer med näringslivet, samt att intresset från dessa 

aktörer att delta i det civila försvaret är stort (Informant B, 2019-05-07).  

 

Även om Klippans kommun kan ha andra förutsättningar när det kommer till 

samverkan med aktörer inom näringslivet, eftersom de är en mindre kommun 

där det helt enkelt finns färre aktörer. Det finns dock helt klart ett värde i att 

ha en tradition av samverkan (Ramsell, 2010), samt att aktörerna är väl 

bekanta med varandra. Det kan göra att informanten uttrycker det som att 

Klippan har enkelt för att samverka med de privata aktörer som finns i 

kommunen. Ramsell (2010) nämner även att behovet för att samverka oftast 

är större för mindre kommuner som har mindre resurser, och behöver då 

samverka med andra aktörer för att klara av sitt ansvar.  

 

Om Klippan klarar av att uppfylla det geografiska områdesansvaret i 

dagsläget, så är svaret nej. Dock lyfter informanten fram att delar av ansvaret 

skulle kommunen kunna klara av. ” […] däremot, kommer vi klara 

samhällsviktiga funktioner. Vi kommer klara krisledning, vi kommer klara 

räddningstjänst, vi kommer klara prioriterade tjänst, prioriterad vård och 

omsorg, vi kommer klara prioriterad skola.” (Informant B, 2019-05-07)  
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En kritisk punkt för många kommuner i händelse av en kris eller ett angrepp 

mot Sverige skulle vara livsmedelsförsörjning, då det inte längre finns 

beredskapslager för livsmedel (Stenérus Dover et al., 2019). Eftersom 

Klippan är en inlandskommun kan de ses till viss del beroende av att 

samverka med grannkommunerna gällande livsmedelsförsörjning, dock finns 

det förutom de tidigare nämnda organen för samverkan inga konkreta planer 

för samarbete med grannkommunerna gällande införsel av bland annat 

livsmedel. En del i den problematiken är som informanten uttrycker det.  

”[…] skulle bara Klippan drabbas så skulle vi nog klara ut det 

rätt bra, men jag ser ju att pratar vi civilt försvar, så är hela Skåne 

drabbat och då kommer det vara väldigt tufft för dom resurser 

som finns. Då ska vi göra anspråk på dom allihop” (Informant B, 

2019-05-07).  

Dock påpekar hen att Klippans kommun har god tillgång till vatten, något 

som de skulle kunna bidra med till andra kommuner. Samt att samverkan med 

andra kommuner övades ”skarpt” under den ökade flyktingströmmen 2015, 

då Klippan fick hjälpa Malmö och Trelleborg akut genom att ta emot 

människor (Informant B, 2019-05-07). 

 

För att hantera gränsöverskridande problem som bland annat 

livsmedelsförsörjning eller för att klara av ansvar som befolkningsskydd 

anser informanten att det behövs beslutsfattare på central nivå, som kan ta 

beslut kring bland annat hur resurser ska prioriteras i hela Skåne och inte att 

kommunerna själva ska avgöra detta. På samma sätt som det var under det 

tidigare systemet med civila befälhavare.  

”Låt oss säga att vi skulle stå mot ett hot, och tio tusen man går 

mot klippan. Då blir det ju en fråga, vill Klippan? Kan Klippan? 

Och vem bestämmer? Och det kommer inte vara någon som 

bestämmer, men med en civil befälhavare så kan ju den besluta. 

Nu får Klippan ta det.” (Informant B, 2019-05-07).  

Tidigare studier (Ansell et al., 2010) framhäver behovet av en tydlig 

ansvarsfördelning, som en förutsättning för att hantera problem som inte 

enbart håller sig inom exempelvis Klippans geografiska gränser. 
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5.3  Lunds Kommun 

 

5.3.1 Anpassning till det nya totalförsvaret 

Lunds kommun har i sitt arbete med att anpassa kommunen till återupptagen 

totalförsvarsplanering skapat en ny tjänst inom kommunen med specifikt 

ansvar för arbetet med det civila försvaret. I övrigt bygger kommunens arbete 

med anpassning till återupptagen planering för totalförsvaret på planeringen 

för krisberedskap. ”[…] om elen eller vattnet faller bort på grund av tekniskt 

fel eller en skurkstat, så är åtgärderna kanske dem samma. […] planeringen 

för det civila försvaret måste bygga på det som vi har gjort för 

krisberedskap.” (Informant C, 2019-05-09). Det finns ett allriskperspektiv i 

kommunen, som har breddats i det nya totalförsvaret i jämförelse med hur det 

såg ut i det gamla (Informant C, 2019-05-09). Riskperspektivet har blivit 

bredare, även om det handlar om risker som inte går att kontrollera på lokal 

nivå (Beck 2009), så måste kommunen fortfarande planera för det inom de 

ramar som redan finns ”[…] själva sättet att leda och bemöta ska ju ske på 

likartat sätt. Annars får vi massa olika organisationer, de är bättre att man 

har en liksom och försöker skruva på den” (Informant C, 2019-05-09).  

 

Lunds kommun utgår från överenskommelsen mellan SKL och MSB (2018), 

där målen för kommunen är detsamma som målen i överenskommelsen. 

Fokuset ligger på att stärka kunskaper, öka medvetenhet och påbörja 

krigsplacering av personal. En aspekt som informanten lyfter är utbildning av 

jurister på kommunen, för att kunna tolka de lagar som gäller under höjd 

beredskap. Gällande utbildningen, så finns det ett stort kunskapsbehov 

eftersom totalförsvaret har varit nedlagt så länge. ”Man börjar från noll 

egentligen. Eftersom dem som vet lite grann om det gamla, dom är i min ålder, 

och vi försvinner ju snart.” (Informant C, 2019). 

 

Informanten påpekar även att det kan vara svårt att ändra på tankesättet hos 

personalen och invånare, speciellt när det kommer till öppenhet och vilken 

typ av information som kommunen bör dela med sig av. Den öppenhet som 

länge har varit praxis på kommuner runt om i Sverige måste förändras, något 
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som bland annat Säkerhetspolisen är med och utbildar personalen i. Det är ett 

av målen som kommunen jobbar mot, att förbättra hanteringen av information 

och stärka säkerhetsskyddet. […] ”det har varit eftersatt och så händer det 

här med transportsstyrelsen, att uppgifter kommer på avvägar och alla får 

reda på att det finns något som heter säkerhetsskyddslagar.” (Informant C, 

2019-05-09). Att ändra medvetenheten hos invånarna för att förbereda dem 

för att hantera eventuella militära angrepp eller större störningar ses också 

som en svår uppgift och något som kommer ta lång tid. ”Pedagogiska 

uppgiften att förbereda folk för stora kriser och i värsta fall då krig. Den är 

jättestor och tar lång tid och är svår tror jag att förankra, det tar nog någon 

generation det” (Informant C, 2019-05-09). 

 

En aspekt som försvårar för kommunen i arbetet med att bygga upp ett nytt 

totalförsvar är att informanten tycker ersättningen från staten är för liten. Hen 

uttrycker det som ” […] vi får ett beslut som vi ska genomföra, men du får 

inte täckningen riktigt va, utan då menar man att då får ju organisationen 

skruva lite på sig så att man klarar det här va. Och ibland går det och ibland 

går de inte.” (Informant C, 2019-05-09).  

 

Kunskapsbehovet finns inte bara på kommunal nivå uttrycker informanten, 

utan lyser även igenom gällande de direktiv som kommer ner till kommunen. 

Från bland annat MSB,  

”Det finns ju ett stort kunskapsglapp och vi tittar då på MSB som 

kommer med rekommendationer och ibland är de ju, ’hur har ni 

tänkt här?’ Går man tillbaka till MSB så har dem inte tänkt 

ibland, kunskapen finns ju inte där heller, dem famlar ju också 

lite grann såklart.” (Informant C, 2019-05-09). 

 

Kommunens övriga verksamhet har ej ännu påverkats av ett ökat fokus på 

totalförsvar. Dock har upphandlingsavtalen för privata företag som verkar 

inom den offentliga sektorn uppdaterats för att innehålla krav om att de ska 

fortsätta med verksamheten under höjd beredskap (Informant C, 2019-05-09).  
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Den sårbarhet som informanten identifierar som störst i det moderna 

samhället är beroendet till elektrisk kraft och informationssystem. ”OM det 

här försvinner så är det ju inte bara att du inte kan värma mat, och lampan 

är släckt, betalningssystem fungerar inte, internet fungerar inte, du kan inte 

göra någonting som du är van vid alltså” (Informant C, 2019-05-09). 

Sårbarheten i att dessa system är relativt enkla att slå ut och att de kan få 

oerhörda konsekvenser för samhället om så sker lyfts också fram av 

informanten. Tilliten till dessa system gör att kommunen blir beroende 

(Giddens, 1996) av de experter och aktörer som vet hur systemen fungerar 

och har möjlighet att reparera dem om en störning uppstår. Kommunen har 

inte heller själva makten eller resurserna att sätta krav på mobiloperatörerna, 

” Ja men vi råder inte över det heller, dom har ju nån form av krav på sig. 

Men det är ofta batteribackup, men det finns ju inte heller någon samordning 

som jag tycker är tillräcklig i alla fall mellan dom olika operatörerna” 

(Informant C, 2019-05-09).  

 

5.3.2 Geografiskt områdesansvar och samverkan  

Lunds kommun arbetar med samverkan inom ramen för ett lokalt 

krishanteringsråd, där informanten berättar att företag och myndigheter bjuds 

in för att diskutera samordning och samverkan. Det finns även ett regionalt 

krishanteringsråd, med kommunerna i sydvästra Skåne. Eftersom 

försvarsmakten har Södra Skånska Regementet, P7 Revingehed, inom 

kommunens gränser finns det även ett tätt samarbete med dem. Där 

informanten nämner att de nyligen genomfört en övning med representanter 

från både kommunen och försvarsmakten, för att förbättra samverkan mellan 

det civila och det militära.(Informant C, 2019-05-09).  

 

En viktig aspekt av den ökade intensiteten i samarbetet mellan Lunds 

kommun och försvarsmakten ute på P7 är att öka kunskapen och förståelse 

mellan de två delarna av totalförsvaret, det civila och det militära. 

”[…] det är väl mer de att det finns en ömsesidig okunskap, 

militär okunskap om hur det civila samhället fungerar och 

tvärtom också va, det kan finnas en viss irritation ibland på att 
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vissa beslut tar lång tid i kommunen och det har vi försökt 

förklara, ska det tas en beslut i demokratisk ordning så tar det ett 

halvt år.. OM det går bra.” (Informant C, 2019-05-09).  

Tidigare studier (Ramsell, 2010) lyfter även fram vikten av ömsesidig 

förståelse för att främja samverkan. Samt betydelsen av att samövning som 

ett sätt att öka kunskapen mellan aktörerna och på så sätt skapa bättre 

förutsättningar för samverkan (Ödlund, 2010).  

 

En återkommande problematik som lyfts upp gällande samverkan är bristen 

på direktiv från högre regional nivå, som länsstyrelse eller stat. Något som 

informanten nämner både i fråga om hantering av kommunens geografiska 

områdesansvar och när det kommer till samverkan med privata aktörer.  

”[…] vi har ju fört en diskussion med Tetrapak, dom har ett 

tillagningskök med störst kapacitet i Lund va. 4000 portioner om 

dagen kan de spotta ut, och då har de sagt ’visst vi kan ju leverera 

det om ni skulle behöva’ men då måste vi ha ett lagstöd för att 

kräva de och avtal ska skrivas och hur gör man det? Så det 

kommer ju innebära jättemycket, men samtidigt ställer det också 

krav på länsstyrelsen [för] samordning. Vi har ett avtal med 

Preem om att vi ska få diesel, men det har ju alla andra 

kommuner också, så hur prioriterar dem då? Alltså det är mycket 

sånt som inte är samordnat, och där måste både länsstyrelsen och 

staten ta ett stort ansvar, för varje kommun kan ju inte själv sitta 

på sin kammare och pilla med det och tycka.” (Informant C, 

2019-05-09)   

Som Palm och Thoresson (2014) påpekar är tydliga direktiv av stor vikt när 

det kommer till samverkan mellan aktörer som Tetrapak och Lunds kommun. 

Även för att undvika att en privat aktör som Preem ska ta beslut om vilken 

kommun som ska prioriteras behövs det koordinering från regional nivå 

(Wimelius & Engberg, 2015). Näringslivet ser idag inte några fördelar för 

deras verksamhet för att ställa upp och vara delaktiga i uppbyggnaden av 

totalförsvaret uttrycker informanten. Hen lyfter också, att även om företagen 

är med i krishanteringsrådet och har blivit informerade om den återupptagna 

totalförsvarsplaneringen så är det svårt att få till stånd mer utan tydliga 
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direktiv ”uppifrån”. Tydligare samordning skulle också underlätta för 

kommunen att klara av att hantera det geografiska områdesansvaret, något 

som Lunds kommun inte skulle klara av fullt ut idag (Informant C, 2019-05-

09).  

 

Att införa ett system med civila befälhavare ser informanten som positivt, 

särskilt under den uppbyggnadsfasen som totalförsvaret är i. Även om 

aktiviteten från länsstyrelsen har börjat öka anser informanten att det krävs än 

mer samordning från dem för att kommunen bland annat ska kunna hantera 

hot och risker som inte håller sig inom specifika geografiska gränser. Särskilt 

när det kommer till inrymning eller utrymning av invånare,  

”[…] för i den här uppbyggnaden av totalförsvaret ska vi planera 

för utrymning, men vi kan ju inte sitta i Lund och planera, ’ja det 

är bra och då skickar vi vårt folk till Eslöv’, för det kanske 

Malmö också har tänkt göra. Där vi massor med sånt som måste 

samordna över mycket större geografiska ytor än kommunen, 

[…] Alltså det är ju jättemycket sån logistik som måste skötas 

och planeras på central nivå, regional nivå och central nivå, där 

vi mer får följa med och ge input i det. Att det här vill vi och det 

här kan vi.” (Informant C, 2019-05-09).  

 

5.4 Sammanfattande diskussion 

Planeringen för ett civilt försvar har legat vilande i drygt två decennier och 

att återuppta den är ingen enkelt uppgift, särskilt inte när samhället har 

förändrats under tiden. Det är inte heller det gamla totalförsvaret som ska 

återskapas, utan en anpassning till moderna förutsättningar måste ske. I det 

insamlade materialet framkommer det att det kommer ta lång tid att bygga 

upp kompetens och kunskap igen. Det gamla totalförsvaret byggdes upp 

under en väldigt lång tid och under en tid där samhället inte i lika stor grad 

var beroende till informationsteknik och en tid där riskerna såg annorlunda 

ut. Som Beck (2009) poängterar så har det alltid funnits risker, dock ser de 

annorlunda ut idag och de tvingar kommunerna att ta ett bredare perspektiv 

när det kommer till de risker de måste bemöta i det civila försvaret. Ur 
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kommunernas perspektiv görs detta i form av lägga till det militära hotet 

ovanpå det arbete som har gjorts inom ramen för krisberedskap.  

 

De tre kommuner som är delaktiga i studien är alla i uppstartsfasen och 

uttrycker enhetligt att de alla skulle önska några år till för att utveckla allt från 

manuella rutiner till hur de ska hantera befolkningsskydd. Detta kan jämföras 

med den utveckling som skedde efter kalla krigets slut, där den militära 

hotbilden minskade rejält och det säkerhetspolitiska läget förbättrades under 

90-talet, samtidigt som det dröjde in till början av 2000-talet innan fredstida 

krisberedskap prioriterades. Det visar också på den tröghet som finns i 

beslutsprocesser, både på nationell och lokal nivå, som en av informanterna 

påpekade ”ska det tas en beslut i demokratisk ordning så tar det ett halvt år.. 

OM det går bra.” (Informant C, 2019-05-09). Långsiktighet är därför viktigt 

i kommunernas process att anpassa sig till att återigen ta hänsyn till militära 

hot, som även stöds av tidigare forskning (Ödlund, 2010), speciellt eftersom 

det behöver byggas upp förtroende mellan exempelvis kommunen och privata 

aktörer inom livsmedelsbranschen för att kommunen ska klara av att värna 

om civilbefolkningen och samtidigt ge stöd till försvarsmakten.  

 

Det geografiska områdesansvaret kräver av kommunerna samverkan på bred 

front med bland annat privata aktörer aktiva inom kommunerna, samtidigt 

som det från kommunernas perspektiv uttrycks att det saknas kunskap och 

direktiv kring hur detta ska ske. Särskilt angeläget blir samverkan i dagens 

läge då de gamla beredskapslager som erbjöd en viss redundans och 

motståndskraft är avvecklade och sätter kommunerna i ett beroende till 

privata aktörer på ett annat sätt än under det gamla totalförsvaret. Det finns 

en risk, som en informant påpekade att det blir privata aktörer som får ta 

beslut om vilken kommun som ska prioriteras ” Vi har ett avtal med Preem 

om att vi ska få diesel, men det har ju alla andra kommuner också, så hur 

prioriterar dem då?” (Informant C, 2019-05-09). För att få tydligare styrning 

i planeringen för höjd beredskap och civilt försvar ställde sig alla informanter 

positiva till att införa ett system med civilbefälhavare igen, som då skulle 

kunna ta beslut om prioritering av resurser inom ett begränsat geografisk 

område bestående av ett antal län. Detta föreslår även i rapporten 
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”Motståndskraft” (Ds 2017:66), dock har inget beslut tagits om detta system 

ska införas igen. Kommunerna understrykte även den viktiga koordinerande 

roll länsstyrelsen har när det kommer till regional samverkan, den bilden 

stödjs även i tidigare forskning (Wimelius & Engberg, 2015). Speciellt 

gällande frågor som informanterna ansåg vara för stora för att kommunerna 

själva kan hantera dem ”[…] för varje kommun kan ju inte själv sitta på sin 

kammare och pilla med det och tycka” (Informant C, 2019-05-09).   

 

Kommunernas ansvar i det civila försvaret är lika omfattande idag som det 

var förut, dock saknas det som sagt kunskap och direktiv för att hantera detta 

ansvar. Jag vill säga att det insamlade materialet visar på att det har uppstått 

ett glapp, ett glapp både i kunskap och i nätverk för samverkan som 

konsekvens av den omfattande avvecklingen av det civila försvaret, som alla 

inblandade aktörer i totalförsvaret nu håller på och försöker överbrygga. Ett 

arbete som i sin tur försvåras av en ökad komplexitet och ökad sårbarhet i det 

moderna samhället, kraven som ställs på kommunerna motsvaras inte av den 

förmåga som finns idag. Som en av informanterna uttrycker det ”Man börjar 

från noll egentligen” (Informant C, 2019-05-09).  
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6. Avslutning 

I detta avslutande kapitel ämnar jag att med stöd från analys av insamlad 

empiri besvara uppsatsens syfte och frågeställningar, samt ge förslag på 

lämplig vidare forskning.  

 

6.1  Slutsatser  

- Hur arbetar de tre valda kommunerna med att anpassa sig till 

ett nytt totalförsvar? 

Arbetet med krisberedskap ligger som grund för anpassningen till ett nytt 

totalförsvar för alla tre kommunerna. De mål som kommunerna följer 

kommer ifrån överenskommelsen mellan MSB och SKL. En stor del av 

anpassningen handlar än så länge om att öka medvetenhet, både för 

kommunens invånare och övrig personal, att få invånare förberedda inte 

bara för kris utan även i värsta fall för krig ses som svårt att förmedla till 

invånare. Informanterna och de avdelningar på kommunen med ansvar för 

civilt försvar har själva dock tagit till sig ett allriskperspektiv, där militära 

hot är inkluderat. Två av de tre kommunerna har skapat tjänster eller anställt 

personer med specifikt ansvar för arbetet med det civila försvaret. Till stor 

del har den återupptagna planeringen inte påverkat kommunernas övriga 

verksamhet ännu. En problematik som alla tre kommuner lyfter i 

förhållande till anpassningen är brist på kunskap och direktiv från regional 

och statlig nivå. De uttrycker även att anpassningen kommer ta lång tid, 

eftersom stora delar av resurserna som fanns i det gamla totalförsvaret nu är 

kasserade/nedmonterade. 

 

- Hur ser de tre valda kommunernas förutsättningar för 

samverkan avseende det geografiska områdesansvaret ut?  

Ingen av kommunerna skulle klara av att leva upp till sitt geografiska 

områdesansvar i dagsläget, utan enhetligt uttrycker alla tre att de endast 

skulle klara av att leva upp delvis till ansvaret. De tre informanterna 

uttrycker även en önskan om tydligare direktiv från statligt och regionalt 

håll, något som även den tidigare forskningen visar kan främja möjligheten 

till samverkan.  När de kommer till samverkan med privata aktörer inom 
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kommunen, för exempelvis livsmedelsförsörjning uttrycker informanterna 

att det saknas direktiv och tydliga ramar att arbeta inom, som försvårar 

samverkan. Intresset från näringslivet anser informanterna vara svagt, 

förutom i Klippan kommun där informanten uttryckte det som att de fanns 

en stark vilja från privata aktörer att delta i det civila försvaret. Den ökade 

komplexiteten försvårar även för samverkan, kommunerna har inte själva 

kontrollen över alla de resurser som de är i behov av för att leva upp till det 

geografiska områdesansvaret och målen i överenskommelsen mellan MSB 

och SKL. För att klara av att driva sin egen verksamhet och samtidigt 

samverka och ge stöd åt försvarsmakten vid höjd beredskap krävs inte minst 

livsmedel och medicin, som kommunerna inte har möjlighet att skaffa utan 

att skriva avtal med privata aktörer inom kommunen, något de saknas 

direktiv för idag. Kommunerna råder inte, enligt informanterna, själva att 

sätta krav på privata aktörer som drivmedelsföretag eller mobiloperatörer 

med ansvar för mobilmasterna i kommunen. Utan får i dagsläget förlita sig 

på att samverkan uppstår frivilligt i händelse av höjd beredskap.   

 

6.2  Vidare forskning   

Avsaknaden av tydliga direktiv ur kommunernas perspektiv pekar på att det 

finns utrymmer för vidare forskning, för att undersöka samverkan ur 

länsstyrelsens perspektiv. Det kan även vara värt att undersöka vidare kring 

införandet av civila befälhavare och utformningen av det geografiska 

området som den civila befälhavaren ska ha mandat över. Privata aktörer 

spelar en stor roll i det civila försvaret och är de som styr över de flesta 

resurserna som skulle behövas i händelse av höjd beredskap, deras roll och 

möjligheterna till att engagera dessa i det civila försvaret kan vara av 

intresse att undersöka vidare.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide – Kommunerna och det nya totalförsvaret 

 

Inledande 

- Vill du beskriva din roll inom kommunen och hur länge har du haft 

den?  

 

 

Hur byggs det nya totalförsvaret upp  

 

- Vad har regeringsbeslutet om återuppbyggande av planering för 

totalförsvar inneburit för kommunen?  

o Hur har ni anpassat erat arbete till återupptagen planering för 

totalförsvaret?  

o Påverkas kommunens utveckling (övriga arbete) av ett ökat 

fokus på totalförsvaret? 

 

- Är det några särskilda mål ni jobbar mot inom kommunen?  

 

 

Hur svenska kommuner arbetar med samverkan och hantering av det 

geografiska områdesansvaret 

 

- Hur arbetar ni med samordning och samverkan för den verksamhet 

som bedrivs inom ramen för erat geografiska områdesansvar?  

o Samverkan med olika aktörer? Ex. lokala, regionala, militära, 

frivilliggrupper  

o Klarar kommunen av att upprätthålla det geografiska 

områdesansvaret? 

 

- Hur engagerar ni privata aktörer i arbetet med det civila försvaret? 

o Finns det ett intresse bland privata aktörer att delta?  

 

- Hur hanteras risker och hot som inte håller sig inom geografiska 

gränser? (Exempelvis hot mot försörjningslinjer, infrastruktur, 

klimatrelaterade, energiförsörjning osv)  

o Allriskperspektiv eller isolerade delar? 

 

Avslutande 

 

- Hur ser ni på sårbarheter i det moderna samhället? Är det något 

särskilt som ni identifierar?  

  

 


