
Kommunala risk- och sårbarhetsanalyser 
- Användande och utnyttjande 

 

Kerstin Eriksson 

SP Safety 
SP Rapport 2016:40 

S
P

 S
ve

rig
es

 T
ek

ni
sk

a 
Fo

rs
kn

in
gs

in
st

itu
t 

 
 



 

 

Kommunala risk- och 
sårbarhetsanalyser  
- Användande och utnyttjande 
 

Kerstin Eriksson 
 
 



3 

© SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 

Abstract 
Risk and vulnerability analysis is a tool that is used to prevent and prepare our society for 
crises. Today Swedish municipalities are required to perform such an analysis as part of 
their crisis management work. Although these analyses are described as important for 
crisis management, there are not many studies that indicate how it is important. 
The purpose of this report is to describe municipal risk and vulnerability analysis and 
how the results of the work is utilized. The goals are to contribute to the development of 
the Swedish crisis management system and provide feedback to the municipalities and 
county councils interviewed in this study. 
The results show that today the focus is on risk and vulnerability analysis and the 
methods for performing them, and not on how they is used in society. In the effort to 
further develop risk and vulnerability analysis (and crisis management work) there is a 
need to analyze the methods that lead to positive development and those that need to 
change. We must dare to ask an unpleasant question about whether there is value to 
working the way we do today, or whether we should try something new that perhaps is 
better suited for analyzing our complex social system. 
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Förord 
Jag skulle vilja tacka MSB som finansierat insamlandet av empiri till denna rapport 
genom ramforskningsprogrammet PRIVAD på Lunds universitet. Jag vill också tacka SP 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut för att jag har fått arbeta vidare med detta arbete 
efter att ha bytt jobb. Jag skulle också vilja tacka Kirsti Russell Vastveit och Ove Njå på 
Universitetet i Stavanger för den gemensamma planeringen av projektet som denna 
rapport är ett resultat av och ”min examensarbetare” Malin Ericsson för genomförande av 
några av intervjuerna. Vidare skulle jag vilja tacka alla de informanter som ställt upp på 
att bli intervjuade som en del i denna studie. Jag skulle också vilja tacka Helene 
Degerman för hennes kritiska kommentarer av olika versioner av denna rapport som lett 
till verkliga utvecklingar av texten och för att du peppade mig jag inte trodde att denna 
rapport någonsin skulle bli klar. Vidare vill jag tacka Carin Björngren Cuadra och 
Michael Försth också de för kommentarer på rapporten. Slutligen vill jag tacka min familj 
för att jag fått spendera kvällar och helger för att analysera materialet och skriva denna 
rapport.  
När jag och Kirsti kom på idén att genomföra denna studie tänkte jag att det var en 
relativt lätt och begränsad studie som jag skulle hinna med under min tid som PostDoc 
men under processen med genomförande av intervjuer och framförallt analysen av den 
insamlade empirin har det kontinuerligt dykt upp nya aspekter och tankar. Studien som i 
början verkade så lätt utvecklades till något allt annat är lätt.  
Genom arbetet har jag fått förmånen att få en inblick i delar av den verklighet som de 
kommunala aktörerna lever i, en komplex värld där olika krav inte alltid går hand i hand. 
Det har också varit tydligt att det inte finns en enhetlig bild eller sanning av hur risk- och 
sårbarhetsanalysarbete men också krishanteringsarbetet ska gå till utan det finns idag ute 
hos aktörerna en mängd och ibland helt olika bilder om vad som är bra. Under de åren jag 
forskat på krisberedskap i svenska kommuner har arbetet utvecklats mycket och jag vill 
påstå att vi genom detta utvecklat samhällets krisberedskapsförmåga. Samtidigt visar 
denna studie att det fortfarande finns mycket kvar att göra och ett behov av att våga 
ifrågasätta hur arbetet bedrivs. För om vi inte ifrågasätter utan bara fortsätter att utveckla 
samma tankar om och om igen sker ingen utvecklig.  
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Sammanfattning 
Risk- och sårbarhetsanalyser är ett verktyg som används i arbetet med att förebygga och 
förbereda vårt samhälle inför framtida kriser. I Sverige finns det idag ett krav på att alla 
kommuner ska genomföra en sådan analys som en del i sitt krisberedskapsarbete. Även 
om risk- och sårbarhetsanalysen beskrivs som ett viktigt underlag för 
krisberedskapsarbetet finns det idag inte mycket information eller studier som visar på 
hur detta arbete i praktiken används i kommunerna eller samhället i stort.   
Syftet med denna rapport är att beskriva hur arbetet med kommunala risk- och 
sårbarhetsanalyser fungerar och om och i så fall hur resultatet av arbetet används och 
utnyttjas. Målen är att bidra till en utveckling av det svenska krishanteringsarbetet samt 
ge återkoppling på arbetet till de kommuner och länsstyrelser som intervjuats i denna 
studie.  
Rapporten bygger på en studie av kommunalt risk- och sårbarhetsanalysarbete. Empirin 
kommer från intervjuer med aktörer från valda kommuner och länsstyrelser samt 
insamlad dokumentationen om de valda kommunernas arbete. Urvalet av kommuner 
gjordes genom att sex län spridda över Sverige valdes ut. I varje län valdes sedan tre 
kommuner av olika storlekar ut, totalt 18 kommuner. Tre av dessa kommuner valde att 
inte ställa upp på intervjuer. Dessa kommuner analyseras ändå i studien men empirin 
består av endast dokumentation om deras arbete och intervjuer med respektive 
länsstyrelse.   
Studiens resultat visar på att fokus i samhället ligger på genomförande av risk- och 
sårbarhetsanalyser och utveckling av metoder för detta och inte på hur arbetet sedan 
används och utnyttjas i samhället. De avvägningar, motsättningar, tolkningsutmaningar 
samt olika intressen och förutsättningar som finns i både utförandet och användandet av 
risk- och sårbarhetsanalysarbetet tycks varken lyftas fram inom forskningen eller i 
praktiken. Att samhället idag måste beskrivas som komplext och de utmaningar detta för 
med sig är inte heller något som framhålls i diskussioner.  
I arbetet med att utveckla risk- och sårbarhetsanalysarbetet (och egentligen framförallt 
mer generellt krishanteringsarbetet) finns det ett behov av att analysera vad som leder till 
en positiv utveckling inom området och vad vi bör förändra. På vilka grundvalar står 
arbetet som vi idag bedriver? Är dessa grundvalar tillämpbara? Är arbetet som det bedrivs 
idag lämpat för att utveckla krisberedskapen i vårt komplexa samhällsystem? Vi måste 
helt enkelt våga ställa den stundtals obehagliga frågan om det finns ett värde med att 
arbeta på det sätt vi gör idag, eller om vi ska förändra och kanske till och med pröva 
något nytt. 
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1 Inledning 
Händelser såsom tsunamin i Sydostasien 2004, stormen Gudrun i södra Sverige 2005 och 
skogsbranden i Västmanland 2014 visar alla på att det idag finns höga förväntningar på 
att samhället ska klara av att hantera en kris. Vi förväntar oss att samhället arbetar med att 
förebygga så att kriser inte sker och om inte det är möjligt, att förbereda sig på att hantera 
möjliga framtida kriser. De inträffade händelserna visar också på de utmaningar som 
finns i hanteringen och att samhället kanske inte i alla fall var så väl förberett som vi 
önskat. Forskning visar, inte överaskande, på att förberedelse- och krishanteringsarbete 
påverkar hanteringen av kriser positivt (t.ex. McConnell & Drennan, 2006; Perry & 
Lindell, 2007), men samtidigt är förberedelse- och krishanteringsarbete inte ett enkelt 
recept för en lyckad hantering av en kris. Vi har inte en full förståelse för kopplingen 
mellan planering och hantering. Denna koppling är komplex vilket betyder att vi 
antagligen aldrig kommer att fullständigt förstå den vilket bland annat beror på att även 
andra faktorer såsom erfarenhet av tidigare krishändelser påverka utfallet av hanteringen 
(Eriksson & McConnell, 2011; Tierney, Lindell, & Perry, 2001). Vidare är det inte enkelt 
att bedöma om hanteringen av en kris är en succé eller ett misslyckande (McConnell, 
2011). Ett verktyg som idag används i det svenska samhället, som en del i förberedelse- 
och krishanteringsarbetet, är risk- och sårbarhetsanalyser. Det har funnits ett lagkrav på 
kommunerna att de ska arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser sedan 2006 (SFS 
2006:544). Det kan påpekas att det därmed är en relativt ny metodik för arbete med 
förberedelse- och krishantering i det svenska samhället.  
Enligt Lagen (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska alla kommuner 
genomföra en risk- och sårbarhetsanalys. Dessa analyser framhålls som ett viktigt verktyg 
i krisberedskapsarbetet. I exempelvis regeringens proposition 2007/08:92 beskrivs att 
risk- och sårbarhetsanalyserna är ett viktigt instrument för att inrikta, följa upp och 
utvärdera arbetet inom krisberedskapsområdet. Vidare i regeringens proposition 
2013/14:144 påpekas att ”arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser är viktigt och 
nödvändigt både för att stärka krisberedskapen i den egna organisationen och för att 
uppmärksamma, upprätthålla och stärka riskmedvetenheten i samhället” (2013/14:144, s. 
31). Dessutom står det ”för att öka berörda aktörers medvetenhet och kunskap om hot, 
risker, sårbarheter, kritiska beroenden och aktörens förmåga inom den egna verksamheten 
och för samhället i stort är det nödvändigt att riktad analysverksamhet sker” 
(2013/14:144, s. 31). Vidare beskriver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB, 2014) i en konsekvensutredning att det anses angeläget att de risk- och 
sårbarhetsanalyser som genomförs av kommuner, landsting och myndigheter håller en 
god kvalitet och är jämförbara och enhetliga.  
Syftet med denna rapport är att beskriva hur arbetet med kommunala risk- och 
sårbarhetsanalyser fungerar och om och i så fall hur resultatet av arbetet används och 
utnyttjas. Målen är att bidra till en utveckling av det svenska krishanteringsarbetet samt 
ge återkoppling på arbetet till de kommuner och länsstyrelser som intervjuats i denna 
studie. Den kritik jag lyfter fram handlar inte om specifika individer utan det handlar om 
de förutsättningar som påverkar systemen.  
Rapporten har lagts upp enligt följande. I kapitel 2. Risk- och sårbarhetsanalyser 
presenteras utvecklingen vad gäller lagstiftning för risk- och sårbarhetsanalyser i Sverige. 
Dessutom ger avsnittet en presentation kring metoder för och forskning om risk- och 
sårbarhetsanalyser i Sverige. I kapitel 3. Metod presenteras studiens tillvägagångsätt. I 
kapitel 4. Risk- och sårbarhetsanalyser ur ett kommunalt perspektiv presenteras empirin 
från studien. Avsnittet visar på hur olika informanter tänker och argumenterar relaterat till 
aspekterna som tas upp i rapporten. Avsnittet har som mål att presentera den variation 
som finns bland olika aktörers åsikter. I kapitel 5. Utveckling av risk- och 
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sårbarhetsanalysarbete analyseras och diskuteras risk- och sårbarhetsanalysarbete utifrån 
olika vetenskapliga teorier för att genom detta peka på utvecklingsmöjligheter. Detta 
kapitel kan läsas fristående från kapitel 4 och är det avsnitt som rekommenderas om 
läsaren inte vill läsa hela rapporten. I kapitel 6. Slutsats presenteras studiens slutsatser.  
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2 Bakgrund - Risk- och sårbarhetsanalyser 
Risk- och sårbarhetsanalyser är ett verktyg som används i arbetet med att förebygga och 
förbereda vårt samhälle inför framtida kriser. Sedan år 2006 har det funnits ett krav i 
Sverige att kommuner ska genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, först enligt en 
överenskommelse som undertecknades 2004 mellan Krisberedskapsmyndigheten (KBM) 
och Svenska Kommunförbundet (SK) (KBM & SK, 2004). Enligt denna 
överenskommelse skulle kommunerna från och med 2006 och under en 
uppbyggnadsperiod om tre år, genomföra risk- och sårbarhetsanalyser som en grund för 
kommunens plan för hantering av extraordinära händelser. Detta speglades sedan i 2006 
års lag, Lagen (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). I andra kapitlet första 
paragrafen i denna lag står det att:  

”kommuner och landsting skall analysera vilka extraordinära händelser i fredstid 
som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa händelser kan 
påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas och 
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.”  

År 2010 kom en föreskrift (MSBFS 2010:6) från Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) som vidare beskriver hur kommuner ska redovisa sitt arbete med risk- 
och sårbarhetsanalyser. Här beskrivs att ”analysen ska redovisas skriftligen till 
länsstyrelsen senast den 30 september under mandatperiodens första år.” (MSBFS 
2010:6, 6 §). I föreskriften beskrivs också åtta rubriker som ska finnas i risk- och 
sårbarhetsanalysrapporten. Dessa är följande: 
1. Övergripande beskrivning av kommunen. 
2. Övergripande beskrivning av arbetsprocess och metod. 
3. Övergripande beskrivning av identifierad samhällsviktig verksamhet inom 

kommunens geografiska område. 
4. Identifierade och värderade risker, sårbarheter samt kritiska beroenden inom 

kommunens geografiska område. 
5. Övergripande beskrivning av särskilt viktiga resurser som kommunen kan disponera 

för att hantera extraordinära händelser. 
6. Bedömning av förmågan i samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska 

område att motstå och hantera identifierade risker som kan leda till en extraordinär 
händelse. 

7. Bedömning av kommunens förmåga att motstå och hantera identifierade risker som 
kan leda till en extraordinär händelse. 

8. Planerade och genomförda åtgärder samt en bedömning av behov av ytterligare 
åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat. 

I föreskriften finns också en lista med indikatorer som kommunerna ska använda för att 
bedöma sin förmåga.  
År 2013 kom en ny kommunöverenskommelse (MSB & SKL, 2013) mellan MSB och 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) som bland annat utvecklar målen med risk- och 
sårbarhetsanalyserna. Enligt denna överenskommelse är målen för risk- och 
sårbarhetsanalyserna att de ska: 

• Ge underlag för planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att 
kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet. 

• Ge beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga. 
• Ge underlag för information om samhällets risker och sårbarheter till allmänheten. 
• Bidra till att ge en bild över de risker och sårbarheter som finns i samhället i stort som 

kan påverka kommunens verksamhet och samhällsviktig verksamhet inom 
kommunens geografiska område. 
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Kommunöverenskommelsen (och även då den gamla) reglerar också den ersättning i form 
av pengar som kommunerna får från staten för att genomföra uppgifter enligt LEH. Enligt 
Länsstyrelseinstruktionen (SFS 2007:825) har länsstyrelserna i uppgift att följa upp 
kommunernas tillämpning av LEH. Om länsstyrelsen inte finner att en kommun uppfyller 
kraven som finns i lagstiftningen och i kommunöverenskommelsen kan de föreslå till 
MSB om att minska ersättningen.  
Under 2015 kom MSB ut med en ny föreskrift för arbetet (MSBFS 2015:5)1. I den nya 
föreskriften finns följande rubriker:  
1. Beskrivning av kommunen och dess geografiska område. 
2. Beskrivning av arbetsprocess och metod. 
3. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område. 
4. Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamhet. 
5. Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens geografiska 

område. 
6. Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom kommunen 

och dess geografiska område. 
7. Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat. 
En förändring i de nya föreskrifterna är att begreppet förmåga inte längre används. 
Exempelvis har den gamla punkt 6 om bedömning av förmåga tagits bort. Även i listan 
med indikatorer som finns i slutet av både den gamla och nya föreskriften har begreppet 
förmåga byts ut och ersatts av ”kommunens generella krisberedskap”. Listan med 
indikatorer har också utvecklats och är mer omfattande i de nya föreskrifterna.  
Parallellt med utvecklingen av lagstiftningen inom området har det också i Sverige skett 
en utveckling av metoder för genomförandet av risk- och sårbarhetsanalyser (t.ex. ROSA, 
MVA2, IBERO3 och FORSA4). Metoder har tagits fram både inom forskningen som 
bedrivits och av de praktiker som arbetar inom området. Idag har också begreppet 
kontinuitetsplanering blivit allt mer populärt inom krishanteringsområdet och används av 
en del kommuner som ett komplement till, eller istället för, en traditionell risk- och 
sårbarhetsanalys. Riskfältet är ett också ett väldigt stort forskningsområde. I Sverige har 
det bland annat genomförts forskning om risk- och sårbarhetsanalyser på myndighetsnivå 
bland annat kopplat till metoder (se t.ex. ramforskningsprogrammen FRIVA5 och 
PRIVAD6). Dock saknas det idag till stor del studier om hur arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalyser genomförs och utnyttjas i svenska kommuner. Denna studie har som 
mål att adressera detta behov.  

  

                                                      
1 De flesta intervjuer i denna studie är gjorda innan dessa nya föreskrifter kom men förändringarna är inte så 
stora att de påverkar studiens resultat. 
2 mva-metoden.se/ 
3 www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/risker-i-
lanet/rsa/ibero/Pages/default.aspx 
4 www.foi.se/report?rNo=FOI-R--3288--SE 
5 www.lucram.lu.se/research/friva 
6 www.lucram.lu.se/research/privad 
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3 Metod 
Studien7 som denna rapport är ett resultat av syftar till att belysa frågan om utnyttjandet 
och användandet av risk- och sårbarhetsanalyser i en svensk kommunal kontext. Studien 
designades under min postdocperiod på Universitetet i Stavanger. Motsvarande studie har 
också genomförts i Norge av forskare i Stavanger. 
Ett urval av svenska kommuner gjordes genom att välja ut sex län spridda över Sverige 
från norr till söder. I varje län valdes tre kommuner av olika storlek ut, totalt 18 
kommuner. Av de 18 kommunerna har tre tackat nej till att bli intervjuade. Urvalet har 
medfört att det också finns en variation mellan kommunerna vad gäller andra aspekter 
såsom erfarenhet av krishantering och säkerhetssamordnare8 med olika ålder, kön, 
erfarenhet och utbildning. De flesta intervjuerna med kommunrepresentanter är 
genomförda under 2014 förutom fyra intervjuer som genomfördes under 2013 och 
ytterligare tre som genomfördes under 2015. I varje kommun intervjuades 
säkerhetssamordnaren och om möjligt även andra personer i kommunen som på något sätt 
var kopplade till deras risk- och sårbarhetsarbete. Det var säkerhetssamordnarna som 
hjälpte till att hitta och välja ut andra informanter i kommunerna. Därmed kan förväntas 
att informanterna som deltagit i studien är de i kommunen med bäst kännedom om risk- 
och sårbarhetsanalysarbetet. Det är därför troligt att studien visar på större kännedom om 
arbetet än vad som gäller för kommunen generellt. För samtliga 18 kommuner samlades 
också dokument om kommunens krishanteringsarbete in, såsom kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys, krishanteringsplan och handlingsplan. Detta gjordes dels genom att leta 
på kommunens hemsida, dels genom att fråga informanter vid intervjuerna. I de fall 
kommunens risk- och sårbarhetsanalys var sekretessbelagd ingick den inte i analysen. 
Analyserna av de tre kommuner som inte ställde upp på intervjuer gjordes baserat på 
information om arbetet som hittades på hemsidan (samt information från länsstyrelserna 
se nedan).   
Även personer från de sex olika länsstyrelserna, i vilka de studerade kommunerna finns, 
har intervjuats. Dessa intervjuer genomfördes alla under 2014. Här valdes den person som 
arbetade mest med kommunernas risk- och sårbarhetsanalysarbete. Under några 
intervjuer var mer än en person närvarande. Fokus var deras syn på de utvalda 
kommunernas arbete (även de kommuner som inte ställde upp på intervjuer) men också 
länsstyrelsens eget arbete med risk- och sårbarhetsanalysarbete (det senare presenteras 
inte i denna rapport). Även här samlades dokument in såsom dokumentation från 
länsstyrelsernas uppföljning av kommunernas arbete.  
Totalt bygger denna studie på intervjuer med 42 aktörer på kommun- och länsstyrelsenivå 
i Sverige. Intervjuerna var semistrukturerade och spelades alla in. Vidare används 
resultaten från den årliga enkät som MSBs skickade ut till alla Sveriges kommuner för att 
undersöka hur de använder anslag 2:49. I denna rapport har jag tagit del av enkätsvaren 
från 2014 (dvs. resultaten beskriver år 2013).   
Denna rapport utgör en första analys av hela det empiriska materialet10. Analysmetoden 
har inspirerats av innehållsanalys (Ayres, 2008; Gibson & Brown, 2009). En analysmall 
togs fram. Mallen bestod av olika rubriker eller aspekter som baserade på dels de 
områden som fungerade som en bas till utformandet av intervjuguiden, dels områden som 
                                                      
7 Denna studie är ett postdocprojekt som var en del av forskningsprogrammet PRIVAD (Program for Risk 
and Vulnerability Analysis Development) som bedrivs på Lunds universitet finansierat av MSB. Se 
http://www.lucram.lu.se/research/privad för mer information.  
8 Begreppet Säkerhetssamordnare används i denna text för att beskriva den person eller de personer som 
arbetar med att samordna arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser och ofta även annat krisförberedande 
arbete i kommunen. 
9 Riksdagen anslår årligen pengar till insatser för krisberedskapsarbetet genom anslag 2:4 Krisberedskap. En 
del av dessa anslag är reglerade genom Kommunöverenskommelsen.  
10 Som en del i denna Postdocstudie har två tidigare artiklar publicerats se Russell Vastveit and Eriksson 
(2014); Russell Vastveit, Eriksson, and Njå (2014) 

http://www.lucram.lu.se/research/privad
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framkom under intervjuarbetets gång. Analysen gjordes genom att alla intervjuerna 
lyssnades genom och alla insamlade dokument lästes igen. De aspekterna som bedömdes 
som relevanta för syftet och målen med denna rapport skrevs ner i den framtagna 
analysmallen, särskilt intressanta passager skrevs ner ordagrant. För bättre läsbarhet i 
denna rapport redigerades de passager som i slutändan används som citat med försiktighet 
så att detta inte gav några förskjutningar i betydelsen. För varje kommun skrevs ett 
kommundokument där information om den aktuella kommunen sammanfattades. Sedan 
lästes alla kommundokumenten igenom. Jämförelser mellan och inom de olika 
kommunerna gjordes utifrån de valda aspekterna. Resultatet analyserades sedan utifrån 
relevanta vetenskapliga teorier för hur arbetet genomförs. 
Vid reflektion i efterhand av valet av metod kan nämnas att det visade sig vara ett 
lämpligt val att använda intervju och inte bara dokument som huvudsaklig empirikälla. 
Denna studie visar på att det är viktigt att studera hur arbetet går till i praktiken, vilket 
skulle kunna göras ännu grundligare än med intervjuer. Studien indikerar på att bara 
studera risk- och sårbarhetsanalysrapporterna inte är tillräckligt för att säga något om 
arbetet, då dessa inte alltid korrelerar med kvalitén på arbetet som bedrivs. I denna studie 
har jag både hittat risk- och sårbarhetsanalysrapporter som är mer utförliga och 
omfattande än så som arbetet beskrevs respektive mindre omfattande än så som arbetet 
beskrevs vid intervjuerna. Detta är också något som en av länsstyrelseinformanterna 
lyfter fram under intervjun. Informanten beskriver att hen flera gånger haft en viss 
uppfattning om en kommuns arbete efter att ha läst risk- och sårbarhetsanalysrapporterna, 
men efter samtalet med kommunen har denna bild ändrats.   
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4 Risk- och sårbarhetsanalyser ur ett kommunalt 
perspektiv 

I avsnittet presenteras en sammanfattning av studiens empiri om kommunalt risk- och 
sårbarhetsanalysarbetet. Avsnittet presenterar empirin utifrån ett antal olika aspekter. I 
texten har jag försökt att beskriva vad informanterna säger med hjälp av deras egna ord 
och uttryck. Avsnittet har vidare som mål att presentera den variation som finns bland de 
olika aktörernas åsikter. Detta betyder att jag i valet av de olika exempel som tas upp på 
hur informanter argumenterar försöker visa på hela bredden och inte bara det som är mest 
typiskt. Detta för att jag menar att en förståelse för den variation som finns vad gäller 
åsikter skapar en ökad förståelse för området.  
Följande område har används som rubriker i avsnittet:  

• Risk- och sårbarhetsanalysarbete 
• Risk- och sårbarhetsanalysarbetets fokus 
• Stöd i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser 
• Vad är en bra risk- och sårbarhetsanalys? 
• Riskanalyser för olika syften 
• Spridning och integrering av risk- och sårbarhetsanalysarbetet  
• Risk- och sårbarhetsanalysens användbarhet 
• Analysrapportens åtgärdslista 
• Länsstyrelsens roll 

4.1 Risk- och sårbarhetsanalysarbete 
Ett första område är risk- och sårbarhetsanalysarbete. Här presenteras intervjuresultaten 
utifrån aspekterna: 

• Risk- och sårbarhetsanalysarbete i de studerade kommunerna 
• Kontinuitetshantering/planering som metod  
• Engagemang för risk- och sårbarhetsanalysarbetet 

4.1.1 Risk- och sårbarhetsanalysarbete i de studerade 
kommunerna 

Alla de studerade kommunerna arbetade med risk- och sårbarhetsanalyser enligt sina egna 
beskrivningar. Det var dock inte alla av kommunerna som vid intervjutillfället hade en 
risk- och sårbarhetsanalysrapport för den senaste mandatperioden som var redovisad till 
länsstyrelsen.  
Övergripande kan sägas att det finns likheter mellan de olika tillvägagångssätten som 
används i kommunerna och att många använder sig av någon form av 
scenarioanalysmetodik. Samtidigt finns det skillnader mellan kommunernas arbete vilket 
beror på allt från val av detaljerad metod till att kommunerna faktiskt ser relativt olika ut 
och har olika förutsättningar. Som en informant som arbetat i några olika kommuner 
beskriver, kan man tro att alla kommuner arbetar på samma sätt, men när man kommer 
till en ny kommun är det ”som att komma till ett annat företag ungefär” för ”de jobbar 
helt annat”.  
Två aspekter som på olika sätt antyds som viktiga för att arbetet ska bli kontinuerligt i 
kommunerna är att arbeta med samma metod/process under en längre tid och att ha 
samma säkerhetssamordnare. Den senare aspekten är klart kopplad till den första.  
Intervjuerna indikerar på att det var väldigt få kommuner som hade fått igång en aktiv 
kontinuerlig risk- och sårbarhetsanalysprocess. Även en av länsstyrelserepresentanterna 
har samma intryck av arbetet och beskriver att risk- och sårbarhetsanalysarbetet i många 
kommuner i hens län inte kan ses som ett kontinuerligt arbete. De fem kommuner som 
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kan beskrivas som att de kommit längst med att fått igång någon form av kontinuerligt 
arbete beskrivs ha arbetat med risk- och krisfrågor länge och har även 
säkerhetssamordnare som arbetat en längre tid i kommunen. Exempelvis, i en av dessa 
kommuner beskriver säkerhetssamordnaren att kommunens första omgång av risk- och 
sårbarhetsanalys kom runt 2005. En informant som arbetar på kommunens VA-
förvaltning beskriver att hen tycker att kommunens säkerhetssamordnare är duktig på att 
hålla ihop arbetet. Långt innan en krishändelse som inträffat i kommunen, genomfördes 
analyser för olika scenarier, däribland något som liknande det som faktiskt sedan 
inträffade. Detta är sådant som säkerhetssamordnaren arbetat in i kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys och krisplan. I en annan av dessa kommuner började arbetet inom 
räddningstjänsten i början på nittiotalet. Då handlade det framförallt om att inventera 
samhällets risker. Sedan mitten av nittiotalet har kommunen arbetat med risk utifrån en 
mer övergripande synvinkel. I en tredje av de kommuner som kommit längst beskriver en 
av informanterna, som arbetar centralt i kommunen med frågorna, att ”nu har vi hållit på 
med det här så pass många år, så nu börjar det bli ganska självspelande, det här pianot”. 
En annan informant i kommunen beskriver att det först är nu, cirka sju år efter att de satt 
igång arbetet, som det tycks ha satt sig.  
Två av kommunerna i studien beskrev att de precis hade genomfört sin första omgång av 
risk- och sårbarhetsanalys. Exempelvis beskriver säkerhetssamordnaren i en av dessa 
kommuner att ”när jag kom in i [kommunen] så fanns det ju, det fanns ju ingenting”. De 
har nu arbetat med frågorna i några år men upplever det som att det är svårt att riktigt få 
igång arbetet. En förvaltningschef i kommunen argumenterar att ”min bild är att vi 
egentligen inte gör det [arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser i kommunen].” Hen 
beskriver att de har startat upp arbetet ett antal gånger ”men man kommer liksom aldrig i 
mål” och att det är sällan som arbetet leder vidare till exempelvis planer. Informanten 
beskriver att när de väl börjat med att genomföra en analys, eller till och med gjort en 
analysomgång klar, då kommer någon annan som tycker att analysen ska genomföras på 
ett annat sätt. Vidare beskriver informanten att arbetet inte är det mest prioriterade i 
kommunen, i alla fall inte i hens förvaltning, ”nej det har inte varit, inte varit högst 
prioriterat”. Informanten beskriver samtidigt att det inte är fel att arbeta med frågorna för 
till skillnad från mycket annat arbete de tvingas göra, känns detta arbete i alla fall hyfsat 
meningsfullt.  
Fyra av kommunerna hade precis gjort eller planerade att göra en nystart av arbetet och 
arbetade med att ta fram nya tillvägagångssätt för att arbeta med risk- och 
sårbarhetsanalyser. De beskrev olika anledningar till varför de valt att lägga upp arbetet 
på nya sätt. En anledning är att de bytt säkerhetssamordnare och att den nya personen vill 
arbeta på ett annat sätt. I en av kommunerna beskrevs att samtidigt som de gör en nystart 
har de som mål att utnyttja det arbete kommunen gjort tidigare. Bland annat genom att 
låta de scenarier som analyserats tidigare bli input i den nya analysen. Dock ska de ändra 
fokus på arbetet från att framförallt ha fokuserat på risk till att fokusera på sårbarhet. 
Informanten beskriver vidare att genom att ha ett annat fokus kommer förhoppningsvis de 
inblandade kommunaktörerna känna att de får ut något nytt av arbetet och att de inte bara 
gör samma saker som de redan gjort.  
Bland kommunerna finns det också en kommun som arbetat med risk- och 
sårbarhetsanalyser under en längre tid, i alla fall sedan nittiotalet, men beskrivningarna 
som jag fick under intervjuerna tydde på att processen stannat av och de inte mer än 
precis uppdaterat den allra nödvändigaste i sin analys de senaste åren. 
Länsstyrelseinformanten beskriver vidare att hen uppfattar att säkerhetssamordnaren har 
svårt att få gehör och engagemang för arbetet i kommunen (engagemang diskuteras mer 
senare i rapporten).  

4.1.2 Kontinuitetshantering/planering som metod 
Som ett komplement eller som ett alternativ till det mer traditionella risk- och 
sårbarhetsanalysarbetet, som ofta bygger på scenarioanalyser, använder några kommuner 
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idag kontinuitetshantering/planering. Kontinuitetshantering är en metod vars syfte är att 
upprätthålla verksamheten på en acceptabel nivå, oavsett vilka händelser som drabbar 
organisationen.  
Av de studerade kommunerna var det två som arbetade med kontinuitetsplanering och två 
som under intervjun beskrev att de hade planer på att börja använda det. Ytterligare 
kommuner nämnde kontinuitetsplanering men gick inte in på hur detta kopplade till deras 
risk- och sårbarhetsanalysarbete.  
De två kommuner som arbetar med kontinuitetsplanering beskriver dess nytta och även 
problemen med att arbeta med traditionell riskanalys och scenarier. En av informanterna 
beskriver att det är givande att identifiera det grundläggande åtagandena, vad de behöver 
upprätthålla i en krissituation. Vidare beskriver informanten att kontinuitetsplanering är 
ett sätt att bli bättre samordnade mellan förvaltningarna inom kommunen och att de inom 
kommunen får en bättre bild av beroenden. Sedan finns det ett tidsperspektiv också, 
menar informanten. När kommunen arbetat länge med frågorna räcker det inte att de bara 
kan sköta grundläggande åtaganden, såsom renhållning. Informanten beskriver att de har 
som mål att senare även arbeta mot åtaganden som att vara ”en attraktiv kommun”. En 
informant i den andra kommunen som arbetar med kontinuitetshantering framhåller dess 
fördelar i förhållandet till problemen med att arbeta med scenarier, eftersom ett specifikt 
scenario kanske inte är relevant för alla kommunens verksamheter. Genom 
kontinuitetsplaneringen utgår de idag ”helt och hållet ifrån sin verksamhet och bedömer 
risker som är relevanta för sin verksamhet”. En annan informant i samma kommun 
beskriver ett annat problem med att arbeta med scenarier, att det finns ett oändligt antal. 
Det spelar ju ingen roll vad det är som får verksamheterna att inte fungera. Det viktiga, 
menar informanten, är vad kommunen ska kunna upprätthålla för verksamheter eller 
åtaganden. 
Informanter i studien är oense om det är tillräckligt att arbeta med kontinuitetshantering 
eller om det också finns ett behov av att analysera större krisscenarier. En av 
länsstyrelserepresentanterna ställer sig tvekande till om kontinuitetsplanering helt kan 
ersätta de mer traditionella risk- och sårbarhetsanalyserna. Detta då 
kontinuitetshanteringsarbetet enligt hen missar större krissituationer. Till skillnad från 
detta beskriver en av säkerhetssamordnarna att de vill börja arbeta med 
kontinuitetsplanering. Hen beskriver att då behövs inte någon krisplan för ”då har man ju 
säkerställt att … saker och ting fungerar så långt det är möjlig och så långt det är rimligt”. 
Informanten säger att blir det en extrem situation så har nog samhället ”andra problem 
som är större än om jag har ström eller vatten”.  
Andra informanter ser inga motsättningar mellan de ”två metodikerna11” utan beskriver 
istället att de finns en tydlig koppling mellan traditionella risk- och sårbarhetsanalyser 
och kontinuitetshantering. Exempelvis en av säkerhetssamordnarna ser 
kontinuitetshantering som en fortsättning på eller som ett ytterligare steg på risk- och 
sårbarhetsanalysen för att lägga in en analys av beroenden mellan olika aktörer. Under 
analysen bedöms hanteringsförmågan, sedan byggs detta på med kontinuitetsdiskussioner 
om hur en organisation ska upprätthålla det absolut nödvändigaste.  

4.1.3 Engagemang för risk- och sårbarhetsanalysarbetet 
Engagemang för frågorna är också en aspekt som kommer upp under intervjuerna. Många 
av kommuninformanterna beskriver direkt eller indirekt att det finns svårigheter att få 
personer engagerade i och prioritera risk- och sårbarhetsanalysarbetet.  
En aspekt som beskrivs som en utmaning är att det är svårt att konkurrera mot sådant som 
är mycket mer politiskt laddat, som exempelvis förskolor och skolor.  
En annan aspekt som informanter beskriver som en utmaning är att verksamheter inte 
upplever att de har tid att arbeta med frågorna. En av dessa kommuninformanter beskriver 
                                                      
11 Det är en kraftig förenkling att kalla det ”två metodiker” då de inom var av dessa finns stora skillnader. 
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att det är en utmaning att argumentera med de som säger att de måste bedriva 
kärnverksamhet och därmed inte har tid med att arbeta med krishantering. En annan av 
dessa informanter beskriver att ibland har hen fått göra arbetet åt de olika 
verksamheterna, men detta gör ju att verksamheterna inte själva sätter sig inte in i 
frågorna och blir delaktiga.  
En tredje aspekt som beskrivs är att i förvaltningarna finns ett flertal andra riktlinjer, mål 
och dokument. Kommunen har begränsade resurser och frågan är hur dessa ska fördelas, 
något måste prioriteras bort. Inom exempelvis socialförvaltningen beskriver en informant 
att det finns mycket mera sårbarheter än vad som står i risk- och sårbarhetsanalysen. Hen 
argumenterar att det är ju en vanlig vardag som ska pågå också.  
En fjärde aspekt beskrivs en annan informant som argumenterar att en svårighet har varit 
att få kommunens verksamheter att förstå varför de ska göra det här arbetet och hur det 
påverkar dem. Hen menar att många kommunanställda nog tror att kommunen gör 
analysen främst för att MSB och länsstyrelsen säger så. Hen säger att tyvärr har det 
sannolikt varit så tidigare.  
En av länsstyrelserepresentanterna beskriver också att en ytterligare utmaning för 
kommunerna att engagera verksamheterna i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser kan 
handla om kommunikation inom kommunen. På länsstyrelsens krishanteringsmöten med 
kommunerna beskriver säkerhetssamordnarna ofta att de har svårt att få kontakt med 
andra kommunala aktörer. Länsstyrelseinformanten påpekar samtidigt att hen hört från 
andra aktörer i kommunerna att dessa i sin tur har svårt att få kontakt med kommunernas 
säkerhetssamordnare.  
I tre av kommunerna beskrivs att det finns ett dåligt engagemang för frågorna. Angående 
en av dessa kommuner beskriver länsstyrelseinformanten att arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalyser verkar mer tungrott än i andra kommuner i länet. Samtidigt beskriver 
länsstyrelserepresentanten att kommunen har vad man ska ha enligt lagen. Även en av 
informanterna som arbetar i kommunen beskriver att en utmaning är att få tid att arbeta 
med frågorna och säger att ”det kanske liksom är det här som prioriteras bort”. I den 
andra kommunen, beskriver länsstyrelserepresentanten att de har ett risk- och 
sårbarhetsanalysarbete, men att arbetet inte är kontinuerligt och att det finns en 
utvecklingspotential. Länsstyrelserepresentanten funderar på om orsaken är att det är 
svårt för säkerhetssamordnaren att få gehör i kommunen. Säkerhetssamordnaren 
beskriver att de i kommunen idag inte har tid att göra en större analys utan att hen har ”de 
sista åren skrivit ihop en liten risk- och sårbarhetsanalys … Bara för att få det att funka”. 
Även denna kommun har dock enligt länsstyrelsen ett godkänt arbete utifrån de kriterier 
som finns. Säkerhetssamordnarna i den tredje kommunen beskriver att intresset i 
kommunen för arbetet varierar. Hen beskriver att de aktörer i kommunen som skulle vara 
direkt berörda om en kris skulle inträffa såsom exempelvis hemtjänst var mer intresserade 
av analysarbetet än exempel kulturförvaltningen som inte på ett så direkt sätt berörs. Hen 
nämner att ”det hänger på vad man tror att man kan få ut av det [analysprocessen]”. En 
förvaltningschef i kommunen beskriver att på hens förvaltning har de arbetat lite med 
frågorna, men de har långt ifrån en färdig krisplanering. Som chef måste hen väga 
säkerhetsarbetet mot annat som behöver göras i förvaltningen. I första hand måste hen se 
till att de har personal på plats som kan göra det dagliga arbetet och de måste ha 
ekonomin i balans. Hen beskriver att de arbetar med kvalitetsbrister i det dagliga arbetet 
och saker som i regel känns mindre sannolika faller undan.  
Tre sätt som beskrivs som att de påverkar engagemanget positivt är ledningens 
engagemang, involvering av verksamheter och erfarenheter av tidigare krishändelser.  
En länsstyrelseinformant ger en av kommunerna som exempel på där de verkligen lyckats 
involvera ledningen. Säkerhetssamordnaren beskrivs ha en direkt ingång till 
kommunchefen. Säkerhetssamordnaren själv beskriver att kommunchefen, men också 
hela kommunstyrelsen, involveras i arbetet och är engagerade och tar beslut i frågorna. 
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Kommunchefen är exempelvis med i den årliga bedömningen, där de bland annat tittar på 
om det skett någon förändring av förmågan i kommunen.  
En informant beskriver hur hen försöker arbeta för att få verksamheterna involverade i 
arbetet. Det är viktigt att arbetet är pedagogiskt och att de genom diskussioner med olika 
kommunala chefer, men också utbildningar, nu faktiskt fått med hela kommunen i arbetet. 
Informanten beskriver vidare att de arbetar med säkerhetsfrågor som är relevanta för 
verksamheterna i vardagen och hjälper verksamheterna med deras risk- och 
säkerhetsproblem. Genom att engagera sig i verksamheternas vardag får hen sedan 
verksamheterna att hjälpa till i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser som oftast inte 
känns direkt relevant för verksamheterna.  
Erfarenhet av tidigare kriser beskrivs som sagt som något som påverkar intresset och 
engagemanget för frågorna i en kommun. Exempelvis beskriver en säkerhetssamordnare 
att de har erfarenhet av två större krishändelser där kommunen var ganska hårt drabbad 
vilket beskrivs ha ökat intresset för säkerhets- och krisfrågor i kommunen, ”jag kan säga 
att det är betydligt enklare att arbeta med de här frågorna efter det”. 
Säkerhetssamordnaren i en annan kommun beskriver att ”det är svårt ibland att få gehör 
för den här typen av frågor”. Hen menar att ”det måste ju nästan hända saker tyvärr”. 
Kommunen har varit förskonad mot större händelser, vilket verkar göra att de har svårt att 
relatera till krishändelser.  

4.2 Risk- och sårbarhetsanalysarbetets fokus 
Ett andra område är risk- och sårbarhetsanalysens fokus. Här presenteras 
intervjuresultaten utifrån aspekterna: 

• Säkerhet i vardagen eller krishantering 
• Kommunal verksamhet och geografiskt områdesansvar 

4.2.1 Säkerhet i vardagen eller krishantering 
Många av säkerhetssamordnarna har, förutom samordningsansvar för krishantering, även 
samordningsansvar för säkerhetsfrågor i kommunen (i större kommuner ligger det kanske 
inte på samma person, men ofta på samma avdelning). I några av kommunerna har 
säkerhetssamordnarrollen dock endast att arbeta med krishanteringsfrågor.  
Informanter tar upp utmaningen med hur långt de ska driva scenarierna och hur 
osannolika scenarierna ska vara. Kopplat till detta frågar sig också en informant vilken 
detaljgrad risk- och sårbarhetsanalysarbetet ska ha.  
I kommunerna finns det olika sätt att se på var fokus i arbetet ska ligga. Ska fokus vara på 
att förbereda och förebygga sannolika ”vardagshändelser”, osannolika krishändelser eller 
både och? Några informanter argumenterar genom hela intervjuerna att arbetet bör 
fokusera på säkerhet i vardagen och inte på osannolika krishändelser. De flesta av 
informanterna diskuterar dock inte explicit fokusfrågan. Då informanterna är valda utifrån 
att de arbetar med frågor relaterade till LEH (SFS 2006:544), är det framförallt arbete 
relaterat till extraordinära händelser12 som diskuterades under intervjuerna. Endast en av 
informanterna, en länsstyrelserepresentant, påpekar explicit under intervjun att 
kommunerna inte bara bör arbeta med ”vardagshändelser” utan även bör identifiera och 
analysera osannolika extraordinära händelser, för att försöka minska risker och 
sårbarheter över hela hotskalan.  
Som nämnts poängterade några säkerhetssamordnare vikten av att fokusera på säkerhet i 
vardagen. Fyra av säkerhetssamordnarna menar att genom fokus på en säker vardag blir 
kommunen även bättre på att hantera kriser. En av säkerhetssamordnarna beskriver att 
hen ”jobbar utefter att vi behöver få en trygg förvaltning och därmed också en trygg och 
                                                      
12 ”Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en 
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 
skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting” (SFS 2006:544) 
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trivsam kommun”. Hen beskriver vidare att ”vi ska inte anpassa oss till någonting som … 
ska [komma], utan vi ska göra vad vi kan för att se till att det inte sker”. Helt enkelt 
menar säkerhetssamordnaren att om de kan hantera vardagen finns också förutsättningar 
för att hantera större krishändelser. En annan av säkerhetssamordnarna beskriver något 
liknande och påpekar att deras huvudinriktning för arbetet är vardagens interna skydd och 
säkerhet, ”en trygg verksamhetsutövning”. I den tredje kommunen beskriver 
säkerhetssamordnaren att det viktiga är ”att vardagen funkar”. Hen menar att om de kan 
hantera vardagen ”så har vi goda förutsättningar för att klara en stor [kris] också”. Vidare 
beskriver hen att ”vi kan inte täcka allting liksom det är en omöjlighet … men vi ska ändå 
vara så pass förberedda i tanken så att vi vet vad vi ska [göra]”. Även en fjärde av 
säkerhetssamordnarna diskuterar fokus på säkerhet i vardagen men ur en lite annan 
synvinkel. Hen menar att det är svårt att analysera extraordinära händelser då de är så 
osannolika. Hen menar att om kommunen vill utnyttja resurserna bra, så är extraordinära 
händelser alltför stora eftersom de nästan aldrig inträffar. Informanten menar att det 
skulle behöva finnas någon typ av spann mellan LSO (SFS 2003:778) och LEH (SFS 
2006:544).  

4.2.2 Kommunal verksamhet och geografiskt områdesansvar 
Generellt kan beskrivas att fokus i kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser ligger på 
deras egen verksamhet och inte det geografiska området. Det är dock inte så att 
informanterna inte verkar se samverkan med andra aktörer som viktig, men det tycks 
svårt att få till detta i risk- och sårbarhetsanalysarbetet. 
Exempelvis beskriver en av kommuninformanterna att de inte kommer att ta in externa 
aktörer i arbetet till en början, då de valt att i första hand fokusera på kommunal 
verksamhet. Att fokus i kommunernas arbete vanligtvis ligger på den egna verksamheten 
påpekas också explicit av åtminstone tre av länsstyrelserepresentanterna. En av dessa 
nämner att den privat-offentliga samverkan bör förbättras. Analyserna görs framförallt på 
kommunal verksamhet, vilket enligt en av de andra länsstyrelseinformanterna innebär att 
bedömningen av förmågan för hela det geografiska området blir väldigt osäker. En av de 
kommunala säkerhetssamordnarna påpekar dock att det är viktigt att lita på att andra 
aktörer i kommunen tar sitt ansvar och att det skulle vara förödande om kommunen 
blandade sig i och tog över andras arbete. En utmaning som beskrivs av en 
säkerhetssamordnare i arbetet med samverkan med andra aktörer är sekretess. Hen menar 
att sekretess är en utmaning för många företag i arbetet med kommuner, då kommunal 
verksamhet är offentlig.  
Kommunerna har dock andra kanaler för samverkan med externa aktörer. Alla de 
studerade kommunerna svarar i MSBs enkät för 2013 att de har former för att 
åstadkomma samverkan och samordning med berörda aktörers. Kommuner beskriver ofta 
att involvering av andra aktörer sker genom ett krishanteringsråd. Dessa råd drivs 
antingen lokalt av en kommun, delregionalt av ett antal kommunen som arbetar 
tillsammans eller regionalt av länsstyrelsen. En anledning till att ha delregionala eller 
regionala krishanteringsråd är att det kan vara svårt för en enskild kommun att samla alla 
relevanta aktörer. Dessa råd är vanligtvis inte direkt kopplade till risk- och 
sårbarhetsanalysarbete, utan behandlar kris- och säkerhetsfrågor generellt. I några av 
råden beskrivs dock en koppling till risk- och sårbarhetsanalysen. Exempelvis i en av 
kommunerna beskrivs att träffarna med krishanteringsrådet är scenariobaserade och 
handlar om att diskutera beroenden mellan olika aktörer. Detta kopplar sedan till 
kommunens eget arbete. I en annan av kommunerna beskrivs att representanter i 
kommunens krissamverkansråd gör förmågebedömning av samhällsviktig verksamhet för 
icke-kommunala verksamheter. Verksamheterna har då fått redogöra kring vad som är det 
värsta som skulle kunna hända dem.  
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4.3 Stöd i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser 
En av länsstyrelserepresentanterna beskriver de svårigheter hen ser i arbetet och 
argumenterar att det inte är lätt för kommunerna att arbeta med risk- och 
sårbarhetsanalyser. Arbetet är otydligt vilket ofta en utmaning. Det enda som är klart är 
att en risk- och sårbarhetsanalys ska genomföras och det finns ett syfte med arbetet. Det 
är dock otydligt vad det är kommunen (och länsstyrelserna) ska göra, och frågan om hur 
det ska göras beskrivs som ”ett mörker”. Det blir ännu svårare om det i kommunen endast 
finns en säkerhetssamordnare som ska komma på både vad och hur kommunen ska göra. 
”Det finns inga mallar och det finns inga utbildningar att gå” för säkerhetssamordnare. 
”Var ska jag vända mig för att liksom höja min kompetens undrar jag? Jag har ingen 
aning. Och vad är liksom en bra risk- och sårbarhetsanalys?”. Vidare frågar sig 
informanten ”vem kan lära mig och vem kan hjälpa mig att förstå det?”.  
Under intervjuerna togs det upp ett antal aspekter om behov av stöd och om befintligt 
stöd till kommunerna i deras risk- och sårbarhetsarbete. Aspekterna som kommer att tas 
upp i detta avsnitt är: 

• Metoder 
• Vägledningar och föreskrifter 
• Stöd från andra aktörer 

4.3.1 Metoder 
Det finns olika åsikter vad gäller om det behövs fler metoder och mer styrning för risk- 
och sårbarhetsanalysarbetet eller inte. En grupp informanter argumenterar för behov av 
mer styrning och hjälp medan en annan grupp informanter istället menar att det idag finns 
ett onödigt metodhets och en allt för stor tilltro till metoder.  
De informanter som efterfrågar metoder för risk- och sårbarhetsanalyser finns främst i 
mindre kommuner. En av kommuncheferna tar upp att det borde finnas en grundplan för 
krishanteringsarbete och hur en kommun ska organisera sig för att det ska fungera. Hen 
beskriver att det finns regler för till exempel översiktsplaner, så varför finns det inte 
regler för krishanteringsarbete? Enligt informanten sitter många kommuner och uppfinner 
hjulet gång på gång. Många vet inte riktigt vad de ska göra och det kommer hela tiden 
nya idéer. Hen tycker vidare att kommunen skulle kunna få mycket mer hjälp av 
länsstyrelsen, MSB eller kommunförbundet och att dessa aktörer istället skulle genomföra 
mycket av arbetet. Även en kommunal förvaltningschef i en annan kommun beskriver att 
det hade varit enklare om någon kom och bestämde att ”såhär ska det se ut”. Informanten 
argumenterar att en del saker är ganska allmängiltiga, och även hen menar att de borde 
kunna bestämmas från centralt håll. Hen menar att det borde finnas en färdig mall att fylla 
i så att kommunens energi går till att fundera på själva sakfrågan och inte hur det 
övergripande upplägget ska se ut.  
Även en av de kommunala säkerhetssamordnarna beskriver att hen hade velat att arbetet 
gjordes lättare för kommuner och att det fanns mer styrning. Hen hade önskat att MSB, 
eller någon annan aktör, beskrev vad de ville ha och hur det ska se ut. Idag får kommunen 
själv bedöma om arbetet är ”good enough”, vilket borde ske högre upp. Hen beskriver att 
länsstyrelsen ju ska göra en sammanvägning och därför borde veta vad de vill ha för att få 
en bra analys på sin nivå. Även en annan säkerhetssamordnare som sitter på en 
förvaltning, beskriver hens svårigheter med att det inte finns någon exakt mall för hur de 
ska bedöma och värdera. Informanten beskriver att det idag handlar om vad hen och 
några andra i rummet råkar tycka och blir en subjektiv bedömning. Vidare beskriver hen 
att hen förstår att det är svårt att beskriva exakt hur arbetet ska genomföras, men hen 
skulle ändå vilja ha det tydligare än det är idag.  
Till skillnad från informanterna ovan, ifrågasätter istället andra informanter behovet av 
mer styrning och färdiga metoder. En kommuninformant ifrågasätter metodhetsen och 
beskriver att ibland stirrar folk sig blinda på specifika verktyg. Det viktiga, enligt 
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informanten, är att aldrig glömma bort det övergripande syftet. En annan 
kommuninformant beskriver att deras metod baseras på de kunskaper de får i sitt 
vardagsarbete, genom bland annat den löpande dialogen de har med de involverade 
kommunala aktörerna. Informanten beskriver vidare att idag styr MSB alldeles för 
mycket vad gäller hur kommuner ska arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser. Hen menar 
att det är ute i kommunens verksamheter som de vet hur det fungerar i vardagen och i 
verkligheten och de blir begränsade med dagens styrning. 
Även en av länsstyrelserepresentanterna ifrågasätter metodhetsen och påpekar att det 
viktiga inte är metodvalet, ”har vi inte kommit längre, pratar vi fortfarande om metoder?” 
Hen argumenterar att allt inte blir bra bara för att ”rätt metod” valts. Ibland finns en för 
stor tilltro till att det är möjligt att hitta metoden med stort M och att om kommunen väljer 
rätt metod så kommer allt att lösa sig. Många av kommunerna i länet vill gärna få en 
metod presenterad för sig och att länsstyrelsen (eller någon annan aktör) ska bestämma 
vilken metod de ska använda. Det finns idag många som försöker sälja in ”rätt metod”, 
men, argumenterar informanten, de som pratar mest är inte alltid bäst. Det handlar inte 
om rätt metod utan om vad det är verksamheten behöver och vill ha. Arbetet bör istället, 
enligt informanten, utgå från kommunens förutsättningar. Utifrån detta, menar 
informanten, kan en kommun sy ihop sitt arbete. Länsstyrelserepresentanten menar vidare 
att ett problem är att kommuner försöker skapa en risk- och sårbarhetsanalys som har en 
början och ett slut samt som fungerar som en egen isolerad process. Informanten 
argumenterar att det faktiskt inte ser ut så. En risk- och sårbarhetsanalysprocess måste ha 
mycket lösare former där kommunen eller länet istället måste ha förmågan att fånga upp 
det arbete och de insatser som görs kopplat till krishantering. Det handlar om att 
strukturera, sammanställa, använda och dra slutsatser av allt det arbete som görs i 
kommunen och som är relevant för krishanteringsområdet. Hen beskriver vidare att 
många vill ha mallar och Excelblad där de kan skriva in saker för att få struktur. Hen 
argumenterat att det inte alltid går, kanske ska processen struktureras utan ett Excelblad, 
vilket är en utmanande tanke för många.  

4.3.2 Vägledningar och föreskrifter 
En typ av stöd för arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser är vägledningar. MSB har 
bland annat tagit fram en vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser (MSB, 2011). Det 
finns dock olika åsikter om denna vägledning där några efterfrågar något mer konkret och 
en annan informant uppskattar just denna öppenhet. En annan typ av stöd kan föreskriften 
(MSBFS 2010:6) sägas vara som beskriver bland annat rubrikstrukturen för hur arbetet 
ska presenteras.  
Några informanter vill som sagt ha en mer konkret vägledning och exempelvis en 
vägledning som beskriver ”så här ska det se ut”. En säkerhetssamordnare beskriver att när 
hen var ny väntade hen på att en sådan vägledning skulle komma för att ge stöd i arbetet 
och därmed ge hjälp att dra igång arbetet i kommunen. Men, argumenterar 
säkerhetssamordnaren, vägledningen gav inget, ”det var luddigt”. En annan av 
säkerhetssamordnarna beskriver att den metod de valde fanns beskriven i MSBs 
vägledning. Dock argumenterar säkerhetssamordnaren att de inte använde sig så mycket 
av vägledningen då de inte tyckte att den var så mycket vägledning, utan att den snarare 
krånglade till saker. Säkerhetssamordnaren menar att det skulle behövas något enklare för 
kommunerna. Även en tredje av säkerhetssamordnarna tar upp MSBs vägledning. Hen 
beskriver att den kom ut precis i mitten av deras arbete, vilket var jättelägligt. 
Informanten var ny i kommunen så det kändes bra med en vägledning, men den var 
väldigt generell och hade inte så mycket att tillföra. Informanten beskriver att det som är 
svårt berörs inte så mycket av vägledningen och det som är enkelt det går vägledningen in 
på i detalj. Till skillnad från dessa informanter beskriver en annan informant att hen 
tycker att det är bra att vägledningen är öppen. Hen beskriver att detta gör det möjligt att 
tolka den lite som det passar kommunen. Hen uppskattar att det finns utrymme för egen 
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inspiration samt att det går att anpassa arbetet och testa vad som fungerar ute i 
verksamheterna.  
Vidare diskuteras att MSB snart ska ge ut nya föreskrifter för de kommunala risk- och 
sårbarhetsanalyserna13. Frågan som diskuteras är att dessa kommer väldigt nära det datum 
som analyserna ska lämnas in till länsstyrelsen, vilket gör att folk känner sig stressade. En 
av de kommunala säkerhetssamordnarna tar upp dessa nya föreskrifter under intervjun 
och beskriver att det gamla handlingsprogrammet ska utvärderas efter mandatperiodens 
slut. Sedan ska kommunen ta fram ett nytt som ska antas i juni nästa år och innan dess ska 
risk- och sårbarhetsanalysen vara klar. ”Så det finns ju ingen rimlighet att man ska hinna 
det på den tiden med det här stora arbetet med en risk- och sårbarhetsanalys”. Vidare 
nämner hen att ”det är helt hopplöst [att de nya föreskrifterna inte kommit] för jag har ju 
satt igång arbetet igen” i kommunen och idag arbetar de ute på förvaltningarna med detta 
[intervjun ägde rum 140505]. Hen säger att ”det går ju inte att ge det till dom 
[förvaltningarna] vid jul och säga att det ska vara färdigt på en månad”. 
Säkerhetssamordnaren nämner vidare under intervjun att det var samma förra gången då 
MSBs vägledning (MSB, 2011) kom när de precis var färdiga med arbetet. Hen 
argumenterar att ”de är alltid lite sent ute, det är jättejobbigt”. Även i en tredje intervju 
kommer de nya föreskrifterna på tal och säkerhetssamordnaren beskriver att det är nära 
mellan att den ska komma och att kommunen ska skicka in sin risk- och sårbarhetsanalys. 
Hen beskriver att analysen ska hinna upp till politikerna innan september. Hen känner en 
osäkerhet och funderar på vad det kommer att stå i den nya föreskriften om det är nya 
saker som tillkommit och om annat tagits bort.  
Ett relaterat problem som beskrivs av informanterna är att det kommer för många olika 
dokument från MSB och att MSB därmed inte ger ett intryck av att ha en samordning 
inom sig. En av länsstyrelseinformanterna beskriver exempelvis att istället för att ge ut ett 
fåtal tydliga vägledningar har MSB idag vägledningar för många olika saker. Ett liknande 
argument för en av de kommunala säkerhetssamordnarna fram, ”det kommer ju hela tiden 
så mycket information från MSB och så ska man försöka tillgodogöra sig det” och vidare 
nämner hen att ”det kommer hela tiden nya dokument som ska läsas”.  

4.3.3 Stöd från andra aktörer 
I några av kommunerna beskrivs att de tar hjälp av aktörer utanför den egna 
kommunorganisationen för att genomföra risk- och sårbarhetsanalysarbetet. Samtidigt 
finns det också en säkerhetssamordnare som under intervjun argumenterar att de aldrig 
skulle köpa in externt stöd.  
Denna säkerhetssamordnare säger att de aldrig köper in konsultstöd eller låter någon 
extern aktör genomföra deras krishanteringsarbete, för de behöver göra arbetet själva för 
sin egen utveckling. I en annan kommun beskriver kommunchefen att de hade tänkt ta 
hjälp av en annan kommun för att genomföra sin risk- och sårbarhetsanalys. Detta blev 
dock för dyrt, så kommunen valde istället att själva genomföra arbetet. Detta betyder att 
de valt två kommunanställda som inte har specifik kompetens för att genomföra risk- och 
sårbarhetsanalysen. Kommunchefen beskriver att analyserna därför kanske har en lägre 
kvalité. I kommunen har de nu arbetat på detta sätt i några år och känner sig nöjda. Vidare 
beskriver kommunchefen att en fördel med att göra arbetet själva är att de har all kunskap 
kvar inom organisationen. 
De kommuner som involverar eller anlitar andra organisationer än den egna 
primärkommunen för att arbeta med frågorna gör det på lite olika sätt. Några kommuner 
har lagt samordningsansvaret med risk- och sårbarhetsanalysarbetet på sitt 
räddningstjänstförbund14. Ett räddningstjänstförbund är en egen organisation, ett 
                                                      
13 MSBs nya föreskrifter (MSBFS 2015:5) om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser, har nu kommit och 
började gälla den 1 mars 2015 
14 Ett räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund vilket styrs av Kommunallagen (SFS 1991:900). För 
förbundet ska det finnas en förbundsordning med närmare bestämmelser om förbundet. Det är olika mellan 
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kommunalförbund. Till detta förbund kan kommunen lämna över vården av specifika 
kommunala angelägenheter. I en av kommuner, där arbetet bedrivs på 
räddningstjänstförbundet, beskriver säkerhetssamordnaren, som sitter på 
räddningstjänstförbundet, att hen ser sig som en projektledare som leder, samordnar och 
stöttar upp i arbetet med analysen. Informanten påpekar att kommunens förvaltningar 
själva måste arbeta med frågorna. Det är ute i förvaltningarna sakkunskapen om 
verksamheten finns och det är därmed de som måste göra analysen.  
Fem av kommunerna anlitade (eller har tidigare anlitat) konsultstöd i sitt risk- och 
sårbarhetsanalysarbete. De flesta av dessa kommuner beskriver att konsulterna anlitats för 
att hjälpa dem att strukturera upp analysmetoden och inte i så stor utsträckning för att 
genomföra själva analyserna. Men det varierar mellan kommunerna hur mycket och vad 
av arbetet som genomförs av konsulten. Exempelvis beskriver en av 
säkerhetssamordnarna att de anlitar ett konsultstöd för att strukturera upp arbetet, men det 
är de själva (framförallt de personer som sitter ute på förvaltningarna) som kommer att 
genomföra analysarbetet. Hen påpekar vidare att det är ”lite mer jobb för oss men vi 
kommer att äga det på ett helt annat sätt”. Hen argumenterar för vikten att göra arbetet 
själv och säger att problematiken om någon kommer ”utifrån och gör det här 
[analysarbetet] så blir det aldrig ditt eget riktigt”. En annan säkerhetssamordnare 
beskriver att de anlitade ett konsultstöd under förra omgången av analysarbetet. 
Konsulten hjälpte dem att ta fram metoden, men även att få in allt material i matriserna 
samt att bedöma om en rimlig nivå nåddes. Samtidigt poängterar hen att allt 
underlagsmaterial tog kommunen fram själva. Men nu känner de att de klarar arbetet 
själva. I en tredje kommun beskriver en informant, att de anlitat konsulter som 
moderatorer (exempelvis för att leda specifika analysomgångar) för arbetet, men att själva 
analyserna genomförs av de olika verksamheterna. Vidare beskriver informanten att de 
sedan centralt i kommunen, tillsammans med de anlitade konsulterna, sammanställer 
arbetet. I en fjärde kommun beskrivs att när de startade upp arbetet 2010 anlitades ett 
konsultstöd för att strukturera upp arbetet och för att ta fram mallar och verktyg som 
förvaltningarna skulle kunna använda. Denna konsult var sedan tillsammans med 
säkerhetssamordnaren ute i förvaltningarna som ett processtöd och hjälpte till med 
analysarbetet. Informanten beskriver att konsultstödet anlitades för att de inte riktigt 
visste hur de skulle lägga upp arbetet. I en femte kommun beskriver 
säkerhetssamordnaren att de i nästa omgång av risk- och sårbarhetsanalysen kommer att 
anlita ett konsultstöd som de tillsammans med några andra kommuner upphandlat. 
Konsulten håller i dagsläget på att utarbeta en metod för att väva ihop risk- och 
sårbarhetsanalysen med annat relaterat krishanteringsarbete som ska göras inom 
kommunen. Förutom att erbjuda verktyg kommer konsulten att fungera som en 
projektledare och även sammanställa och dokumentera arbetet. Men själva arbetet, nyttan 
och kunskapen ska kommunen själva tillföra och ta del av, beskriver 
säkerhetssamordnaren. Säkerhetssamordnaren argumenterar att det är ju de som själva ska 
använda resultatet i sin planering, för att se var de behöver göra en insats och var de inte 
behöver det.  

4.4 Vad är en bra risk- och sårbarhetsanalys? 
Under intervjuerna diskuterades vad som är en bra risk- och sårbarhetsanalys. Aspekterna 
som kommer att tas upp i detta avsnitt är: 

• Nyttan med den kommunala risk- och sårbarhetsanalysen utifrån länsstyrelsens 
perspektiv  

• Godkänd risk- och sårbarhetsanalys 
                                                                                                                                                 
olika räddningstjänstförbund hur involverade de är i uppgifterna som kommunen ska göra enligt LEH. I några 
fall är de inte alls involverade medan i andra fall har uppdraget lagts på förbundet. Förutom 
räddningstjänstförbund finns det andra samarbetsformer mellan räddningstjänster dessa är gemensam nämnd 
och civilrättsliga avtal. Även dessa typer av samarbetsformer kan påverka arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalyser. 
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• Bra risk- och sårbarhetsanalys 
• Ambitionsnivå  

4.4.1 Nyttan med den kommunala risk- och sårbarhetsanalysen 
utifrån länsstyrelsens perspektiv 

En aspekt som lyfts fram av framförallt länsstyrelseinformanter är att kommunernas 
egennytta med arbetet är väldigt viktig och att arbetet handlar om en process och inte ett 
dokument. Även kommuninformanter beskriver hur de ser på nyttan av arbetet (detta 
beskrivs under avsnittet 4.7.1 Nyttan med arbetet i kommunerna).  
Egennytta beskrivs av länsstyrelserepresentanter som att den väger tyngre än att arbetet 
ska bidra till samhällets riskbild (dvs. som input till bl.a. länsstyrelsens regionala risk- 
och sårbarhetsanalyser). En av länsstyrelseinformanterna argumenterar exempelvis att ”en 
av de tråkigaste saker jag vet är när jag får en analys och så säger de är du nöjd nu?”. Hen 
menar att risk- och sårbarhetsanalysen framförallt ska vara för kommunen och det är 
kommunen som ska ha nytta av den. Kopplat till egennytta beskriver en annan 
länsstyrelseinformant att det är viktigare att kommunen har en förankrad process än att de 
har ett bra dokument. Arbetet handlar om att identifiera risker och sårbarheter, göra en 
förmågebedömning över samhällsviktig verksamhet samt ha genomfört åtgärder. Grunden 
handlar om kommunens arbete om hur kommunen ska samverka och leda vid 
extraordinära händelser utifrån de risker som kan inträffa.  
Det är dock inte alltid så att kommunerna under intervjuerna beskriver att länsstyrelserna 
agerar som att de tycker arbetet handlar om kommunernas egennytta. Medan en av 
länsstyrelserepresentanterna beskriver att huvudsaken är ”att jag är trygg med att den här 
kommunen klarar en kris”, beskriver en av de kommunala säkerhetssamordnarna i länet 
att länsstyrelsen inte svarat på hens fråga om för vems skull de gör risk- och 
sårbarhetsanalysen. I kommunen beskrivs att de har en kontinuerlig krishanteringsprocess 
som ger nytta för verksamheterna. Men den risk- och sårbarhetsanalysrapport som 
skickas till länsstyrelsen är inget de själva har nytta av, utan den är bara till för att 
rapportera frågorna till länsstyrelsen.  

4.4.2 Godkänd risk- och sårbarhetsanalys 
Länsstyrelserna ska som tidigare beskrivits enligt länsstyrelseinstruktionen (SFS 
2007:825) ”följa upp kommunernas tillämpning” av LEH (SFS 2006:544). I enlighet med 
kommunöverenskommelsen (MSB & SKL, 2013) betalar MSB ut ersättning till 
kommunerna för deras krishanteringsarbete som de ska utföra enligt LEH. Om 
länsstyrelsen finner att en kommun inte uppfyller de krav som finns i lagstiftning och i 
överenskommelsen så kan de föreslå till MSB att denna ersättning ska minskas.  
Länsstyrelserepresentanterna beskriver att ett godkänt risk- och sårbarhetsanalysarbete 
handlar om att kommunen ska ha följt föreskriften MSBFS 2010:615. Detta betyder 
egentligen att kommunen ska ha genomfört en risk- och sårbarhetsanalys. Resultaten från 
denna ska dokumenteras i en för mandatperioden uppdaterad risk- och 
sårbarhetsanalysrapport som följer MSBs föreskrifter. I föreskriften beskrivs 
dispositionen för rapporten med åtta rubriker. En av länsstyrelseinformanterna beskriver 
dock att det inte är helt tydligt vad som ska stå under de olika rubrikerna. Enligt hen finns 
det inget som styr detta. Två andra länsstyrelseinformanter beskriver att det är svårt att 
säga vad som är godkänt, vad lagstiftningen egentligen kräver och vad länsstyrelsen har 
rätt att begära. En annan av länsstyrelserepresentanterna tar upp att godkänt är att nå upp 
till målen i kommunöverenskommelsen (MSB & SKL, 2013). Dock beskriver hen att 
skulle de vara så stränga så skulle en del av kommunerna inte bli godkända. Exempelvis 
målet om att risk- och sårbarhetsanalysen ska ”ge underlag för information om samhällets 

                                                      
15 Denna föreskrift är idag utbytt mot MSBFS 2015:5 
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risker och sårbarheter till allmänheten” (MSB & SKL, 2013, p. 10) uppnår nog väldigt få 
kommuner anser länsstyrelserepresentanten.  
En av länsstyrelserepresentanterna beskriver att uppföljningen som länsstyrelsen ska göra 
i huvudsak fokuserar på rapporten. Informanten beskriver att hen under 
uppföljningssamtalet försöker ha en diskussion med kommunerna om själva 
arbetsprocessen, men själva bedömningen görs utifrån lag och föreskrifter och därför går 
hen inte in på aspekter såsom delaktighet, förankring eller arbetssätt. Några av 
länsstyrelserepresentanterna menar också att en godkänd analys ska vara fastställd av 
kommunstyrelsen. Till skillnad från dessa informanter beskriver en av 
kommuninformanterna att risk- och sårbarhetsanalysen i hens kommun idag inte är 
antagen av politikerna och att hen inte heller tycker att denna typ av dokument ska 
fastställas, även om politikerna kanske ska ha kännedom om arbetet. I analysen ska 
kommunen kunna peka på saker som behöver göras utan att lova att genomföra det. Vad 
kommunen sedan väljer att göra baserat på analysen är alltid en balansgång.  
Det finns olika åsikter angående om det är viktigt att metoden redovisas i rapporten som 
skickas till länsstyrelsen eller ej. Två av länsstyrelseinformanterna påpekar att en 
beskrivning av metodval är viktigt för att förstå arbetet som kommunerna gjort. Vidare 
menar de att metodbeskrivningar bör vara uttömmande, samt att motiveringar till 
metodval bör lyftas fram. Samtidigt ifrågasätter två av de kommunala 
säkerhetssamordnarna varför de ska skriva och dokumentera så mycket. En av 
informanterna frågar sig varför länsstyrelsen bara vill ha mer och mer detaljer i 
beskrivning av hur det gått till väga.  
En av länsstyrelserepresentanterna beskriver att risk- och sårbarhetsanalysarbetet idag blir 
väldigt analystungt. Fokus i föreskriften ligger på att identifiera, analysera och redovisa 
och det är ett klart överslag mot analysdelen. Hen beskriver att energin inte alltid räcker 
till att även åstadkomma de förändringar och åtgärder som kommunen identifierat under 
arbetets gång. Hen tycker att man istället skulle ha ett helt annat perspektiv och att fokus 
på arbetet skulle flyttas till åtgärderna. I redovisningen som ska lämnas in är det bara en 
enda av punkterna som fokuserar på vad kommunen faktiskt ska göra med det arbete som 
gjorts. Informanten argumenterar att kommunerna borde redovisa åtgärderna först i 
rapporten för det är det viktigaste.  
Alla länsstyrelserepresentanterna verkar vara överens om att bara för att en kommun 
uppfyller lagen behöver de inte ha ett bra risk- och sårbarhetsanalysarbete. Som en av 
länsstyrelserepresentanterna sa: ”man måste missköta sig väldigt, väldigt mycket för att 
man ska bli av med pengarna [ersättningen]”. Informanten beskriver vidare att så länge 
kommunerna följer lagen kan länsstyrelsen inte säga något även om hen ibland kan tycka 
att vissa kommuner borde göra mer. Hen argumenterar vidare att det är fler som borde bli 
av med sin ersättning. Länsstyrelsen har en svår roll då de både ska vara stödjande och 
bedriva uppföljning. Frågan är känslig och det är svårt för länsstyrelsen att dra in 
ersättningen även om kommunen missköter sig. Samtidigt frågar sig informanten om 
arbetet blir bättre om en kommun blir av med sin ersättning.  

4.4.3 Bra risk- och sårbarhetsanalys 
Det är inte tydligt vad som är en bra analys. En av länsstyrelseinformanterna beskriver att 
det inte finns riktlinjer om vad som är en bra analys, det enda som finns är att kommunen 
ska följa kraven i lagstiftning (vilket enligt avsnittet ovan inte är samma sak som att 
kommunen har ett bra arbete). Även en av kommuninformanterna diskuterar att det är 
otydligt vad som är en bra analys. Vem bestämmer vad som är bra? Är det inte bra för att 
vi inte skrivit tillräcklig eller är det inte bra för att vi har dålig förmåga? Finns det 
indikatorer som mäter att det är bra? Det är inte som matematik, att det finns ett rätt svar.  
Vad som är bra kan också kopplas till vad kommunen vill nå med arbetet. En av 
informanterna beskriver att hen har arbetat under olika chefer. I något fall har det 
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outtalade kravet varit att klara länsstyrelsens kontroller, i andra fall har ledningen och 
politikerna sett arbetet i sig som viktigt och att det har en egennytta.  
Länsstyrelseinformanterna beskriver att det finns skillnader mellan kommunernas risk- 
och sårbarhetsanalyser och att dessa har olika kvalitet. Skillnaderna handlar både om hur 
kommunerna bedriver sina arbetsprocesser och vad som dokumenteras i rapporten. En 
anledning som beskrivs avseende skillnaderna är att det finns stora olikheter mellan 
kommunerna och därmed också vad som kan bedömas vara en bra analys. En av 
länsstyrelserepresentanterna beskriver att det till viss del skiljer sig åt vad som kan krävas 
av en liten kommun och vad som kan krävas av en större kommun. Arbetet måste enligt 
hen vara i relation till hur mycket pengar kommunen får som ersättning från MSB enligt 
kommunöverenskommelsen (MSB & SKL, 2013).  
Två aspekter som diskuteras av länsstyrelserna vad gäller vad som kan ses som bra 
analyser är vilka som involveras i arbetet (inom kommunen och inom det geografiska 
området) samt om hänsyn tas till kommunen och den lokala riskbilden. En 
länsstyrelserepresentant beskriver att ”ett mästerverk” är när kommunen gjort en gedigen 
och förankrad process, har en grupp som arbetar tillsammans och tagit ett allomfattande 
grepp kring arbetet med att uppskatta risker. Informanten menar att det finns mycket fakta 
att bygga sin analys på, men aktörerna kanske inte alltid hinner eller prioriterar att ta fram 
detta underlag. Vidare beskriver hen att länsstyrelsen sedan ska kunna sätta sig in i och 
förstå hur kommunen tänkt när de till exempel skriver att det är hög risk. En annan 
länsstyrelseinformant beskriver att en bra analys inte bara fokuserar på kommunens egen 
verksamhet utan tar in hela det geografiska områdesansvaret.  
De två diskuterade aspekterna om vem som involveras och om hänsyn tas till hela 
kommunens geografiska områdesansvar relaterar också till en tredje aspekt, 
godtycklighet, som både kommuninformanter och länsstyrelseinformanter tar upp. 
Exempelvis en av säkerhetssamordnarna beskriver att resultatet blir väldigt godtyckligt 
och bedömningen beror på vilka personer som deltar i arbetet. Tidigare har de i 
kommunen endast använt kommunanställda för att genomföra analyserna. Men 
exempelvis hur sannolikt det är att ett strömavbrott sker under tre dagar mitt i vintern 
borde kanske istället elnätsbolaget svara på. Informanten argumenterar att de kommunala 
verksamheterna främst ska fokusera på att analysera konsekvenser16 med olika scenarier 
och sedan kan andra experter vara med och bedöma hur sannolikt det är att de inträffar. 
Vidare ifrågasätter säkerhetssamordnaren de analyser som görs runt om i Sverige och om 
kommuner har så bra förmåga som de påstår. Hen menar att många kommuner inte vågar 
vara självkritiska. En annan av de kommunala säkerhetssamordnarna har också 
uppfattningen är arbetet ofta blir godtyckligt. Hen beskriver att det är svårt att lägga sig 
på rätt nivå. Vad är det kommunen vill veta? Vad är det kommunen ska titta på? Sedan är 
det svårt med det geografiska områdesansvaret och hur kommunen ska få in det. En av 
länsstyrelserepresentanterna diskuterar också godtycklighet och beskriver att ”jag vet inte 
hur bra det är att fatta beslut utifrån ett dokument som en person har suttit och gjort 
utefter bästa förmåga”. Vidare nämner hen att ”jag vet inte om man ska luta ännu fler 
dokument på det”. Även en annan av länsstyrelserepresentanterna argumenterar att idag 
läggs väldigt mycket krishanteringsarbete på enskilda individer. Om 
säkerhetssamordnaren inte får så mycket gehör i kommunen blir det verkligen ett 
ensamarbete, där en persons åsikter får representera hela kommunen. 
En fjärde aspekt som länsstyrelserepresentanterna, men också kommuninformanterna, 
diskuterar är vikten av processen och inte bara en skriven rapport. En av 
länsstyrelserepresentanterna beskriver att fokus gärna hamnar på rapporten som 
beslutsunderlag, men för länsstyrelsen kanske det snarare är arbetet som kommunerna 
bedriver som är det intressanta. En av länsstyrelserepresentanterna diskuterar under 
intervjun en av de i studien ingående kommunerna och säger att de har en ganska 

                                                      
16 Risk beskrivs ofta som en sammanvägning av sannolikhet och konsekvens. 
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knapphändig rapport, men i diskussioner som hen fört med kommunen tycks det som att 
de har en bra process och att de också till viss del använder sig av sitt krishanteringsråd, 
se kapitel 4.2.2, i arbetet. Länsstyrelseinformanten beskriver att i mindre kommuner är 
ledningen ofta mer involverad än i större kommuner. Hen har en positiv bild av den 
tidigare nämnda kommunen, de har en delaktighet och en kontinuitet samt att verksamhet 
och analys hänger ihop. Sedan kanske det inte är så uppstyrt i metod och tillvägagångsätt, 
men kommunen lägger analysarbetet på den nivå som är realistiskt för dem och de verkar 
få mycket gjort. Även en av kommuninformanterna argumenterar för att det inte är 
tillräckligt med en rapport. Hen beskriver det arbete som tidigare gjorts (innan hen 
började) som ett jättebra material, men sen tog det stopp och rapporten hamnade på 
hyllan. Hen beskriver att de idag arbetar i ett IT-system och att arbetet kommer att göras 
mer kontinuerligt. Detta gör att de hela tiden kan få ut status på arbetet från systemet, 
vilket hen hoppas gör att det blir svårare för ledningen att bortprioritera arbetet.  
En femte aspekt relaterat till vad som är en bra analys är att arbetet inte slutar efter att 
kommunen genomfört analysen utan att arbetet på något sätt blir använt i kommunen. En 
av informanterna beskriver att den analys som säkerhetssamordnaren i kommunen hjälpte 
till att göra, lett till vidare diskussioner och i vissa fall åtgärder. Hen menar att ibland så 
stannar en riskanalys för tidigt och kommer inte vidare till någon konkret praktisk 
verklighet, utan blir mer av ett konstaterande att något kan bli bekymmer. Exempelvis är 
det inget nytt att det blir personalbrist vid en stor pandemi. Arbetet borde handla mer om 
vad vi bör göra åt det.  

4.4.4 Ambitionsnivå  
Att sätta upp en ambitionsnivå är en ytterligare aspekt som beskrivs som viktig. Detta är 
ett arbete som aldrig blir helt klart och kan göras hur stort som helst.  
På ett liknande sätt argumenterar en av länsstyrelserepresentanterna, arbetet är potentiellt 
oändligt och därför behövs det hittas bra sätt att prioritera och avgränsa det. En av de 
kommunala säkerhetssamordnarna beskriver att någonstans måste det vara ”good 
enough”. Det går att grotta ner sig fullständigt i arbetet och inte hinna med något annat. 
En annan säkerhetssamordnare beskriver att det viktiga är att hitta en balans och lämpliga 
nivåer för att prioritera vad kommunen ska investera i.  
Det beskrivs att i två av informanternas organisationer har de dragit igång ett risk- och 
sårbarhetsanalysarbete, men som blev för tungt att driva långsiktigt . En aktör från en av 
dessa organisationer beskriver att de tidigare haft ett ambitiöst arbete, men att arbetet har 
stannat upp och idag kan arbetet knappast beskrivas som en kontinuerlig process. 
Informanten påpekar att organisationer måste skapa ett risk- och sårbarhetsanalysarbete 
som de mäktar med. Arbetet måste ge någon nytta för organisationen, ett underlag till mer 
än bara rapporten. En av länsstyrelseinformanterna beskriver att en av kommunerna i 
studien, för några år sedan gjorde en jättesatsning där de valde att arbeta utefter en 
specifik metod. Problemet var att resultatet inte blev bra då de inte lyckades uppnå sitt 
mål att skapa en riskbild av kommunen. Kommunen är nu inne i fasen att välja metod 
igen och tycks uppleva det som svårt att komma igång.  

4.5 Riskanalyser för olika syften 
Kopplat till området Riskanalyser för olika syften kommer följande aspekter presenteras:  

• Relationen mellan olika typer av analyser 
• Samhällsviktig verksamhet 
• Styrel - Styrning av el till prioriterade elanvändare 
• Samhällsplanering  

4.5.1 Relationen mellan olika typer av analyser 
Riskanalysmetodik är inte unikt för krisberedskapsarbetet utan en metodik som 
kommuner också använder inom andra områden och processer. Informanter beskriver det 
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som problematiskt att man inte kopplar olika typer av riskanalysarbete till varandra. En 
informant motsäger sig dock detta och påpekar istället att en typ av analys inte är möjlig 
för alla behov. I detta avsnitt diskuteras relationen mellan risk- och sårbarhetsanalyser 
och andra analyser i kommunen. I efterföljande avsnitt kommer fler exempel på områden 
där riskanalys används och dess relation till risk- och sårbarhetsanalysarbetet enligt LEH 
(SFS 2006:544).  
Exempelvis en av informanterna beskriver att riskanalyser krävs i olika lagstiftningar och 
av olika myndigheter, men med olika perspektiv. Det är ”flera som gärna vill lägga beslag 
på riskbegreppet”, när riskanalys istället borde användas som en allmän metod som sedan 
kan användas i olika syften. I kommunen arbetar de med risk- och sårbarhetsanalyser 
enligt LEH (SFS 2006:544), men de gör också riskanalyser utifrån andra aspekter, till 
exempel i kommunens interna kontroll17 och i mer enskilda projekt inom 
krishanteringsarbetet såsom Styrel18 och VAKA19. ”Det är många som sagt som vill att vi 
ska göra risk- och sårbarhetsanalysen utifrån enskilda perspektiv, inte utifrån 
verksamheten [i stort]”. Informanten menar att det stora systemproblemet är att de olika 
delarna inte sitter ihop och att man agerar utifrån olika stuprör även på statlig nivå. Man 
har möjligtvis lyckats identifiera att det är ett bekymmer, men inte lyckas få ihop det. Då 
det ofta är resursbrist behöver kommunen se över hur material som tas fram i ett 
sammanhang kan återanvändas i andra. Informanten beskriver att verksamheten är 
komplex och de måste titta på helheten. Kopplat till detta menar en annan informant 
istället att det är svårt att få en analys som fungerar för alla olika verksamheters specifika 
områden. Hen beskriver vidare att specifika verksamheter därmed kommer att behöva 
göra egna analyser och att det därmed inte räcker med att bara göra en risk- och 
sårbarhetsanalys.  
Även en annan kommuninformant beskriver att de i kommunen gör risk- och 
sårbarhetsanalyser enligt LEH (SFS 2006:544) och andra riskanalyser enligt kommunens 
interna kontroll. Analyserna har olika perspektiv, riskanalyser enligt interna kontrollen 
har inte ett krisperspektiv (till skillnad från analyserna enligt LEH) utan analyserar istället 
vilka processer som finns i kommunen och vilka störningar som kan göra att kommunens 
mål inte uppfylls. En informant beskriver att många medarbetare i kommunen har svårt 
att förstå att det är en skillnad på olika riskanalyser och informanten får ibland höra 
”kommer du och frågar om det här [riskanalys enligt LEH] också, vi har ju gjort det här 
tidigare i den här processen [interna kontrollen]”. Vidare beskriver informanten att 
kommunen fram till nu sett det som två olika processer, men idag diskuteras det om att 
försöka samordna dem.  
Några av säkerhetssamordnarna påpekar att de arbetar med säkerhets- och 
riskhanteringsfrågorna mer generellt, där risk- och sårbarhetsanalysen inte är en egen 
process utan en del av ett större arbete. Dessa aktörer har helt enkelt gått vidare från att 
beskriva det som problematiskt till att faktiskt hitta en lösning. En av dessa informanter 
beskriver att det är ett problem att ”man ska dela upp riskarbetet i sina beståndsdelar. 
Man kan inte jobba med en sak då och en annan sak då. Utan allt ihop handlar om 
helheten”. Hen beskriver vidare att idag pratas det om exempelvis begreppet kritiska 
beroenden och begreppet förmåga, men det fungerar inte att dela upp det i olika delar, 
utan det är nödvändigt att arbeta med en integrerad process i kommunen. Informanten 
                                                      
17 Enligt Kommunallagen (SFS 1991:900) ska kommunen arbeta med intern kontroll av sin verksamhet. Med 
detta avses kommunens interna förfaringssätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att 
organisationens mål uppfylls. Arbete handlar om styrning och uppföljning av kommunens arbete. 
Riskanalyser görs för att identifiera vilka områden som särskilt bör följas upp via kommunens interna 
kontroll. Ett antal punkter som är särskilt intressanta att följa upp tas upp i nämndernas internkontrollplaner, 
vilket innebär att de följs upp regelbundet av nämnden. Risk- och väsentlighetsanalyser görs av 
kommunrevisionen för att välja fokus för sina granskningar där de gör mest nytta. Ofta handlar det om 
ekonomiska risker men även andra risker kan komma in analysarbetet. 
18 Styrel - Styrning av el till prioriterade elanvändare - http://www.energimyndigheten.se/styrel 
19 VAKA - Nationell vattenkatastrofgrupp: http://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--
kontroll/krisberedskap-och-hantering/krisberedskap-och-sakerhet---dricksvatten 
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argumenterar vidare att det handlar om att så många som möjligt ska vara inblandade i 
processen. 

4.5.2 Samhällsviktig verksamhet 
Enligt MSBs föreskrift MSBFS 2010:6 (6 §) ska kommunerna i sina risk- och 
sårbarhetsanalyser ge en ”övergripande beskrivning av identifierad samhällsviktig 
verksamhet inom kommunens geografiska område”. I föreskriften (2 §) definieras 
samhällsviktig verksamhet som:  

”en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor. Ett bortfall av, 
eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med 
motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en 
allvarlig kris inträffar i samhället. Verksamheten är nödvändig eller 
mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna 
hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt”. 

Det varierar mellan de studerade kommunerna hur mycket och på vilket sätt de arbetar 
med samhällsviktig verksamhet. En av informanterna som sitter som säkerhetsamordnare 
på en förvaltning beskriver att de bedriver mycket samhällsviktig verksamhet och att det 
blir problem om delar av deras verksamhet slås ut. Hen nämner att de ännu inte arbetat så 
mycket med frågorna. Detta är enligt informanten jätteallvarligt, men det finns ingen som 
har tid att ta tag i det. Hen säger att det känns hemskt att säga, men att ”det är bara 
peppar, peppar att ingenting händer”.  
En första aspekt är att samhällsviktig verksamhet inte är ett helt oproblematiskt begrepp, 
vilket blev tydligt under intervjuerna. Informanter beskriver exempelvis begreppet som 
allt från luddigt och svårt att fånga till tydligt. Exempelvis en av informanterna som 
beskriver att begreppet är lite luddigt, men det finns i alla fall en definition. En annan 
informant diskuterar runt samhällsviktig verksamhet och beskriver att det har varit lite 
olika uppfattningar om vad termen samhällsviktig verksamhet betyder, framförallt mellan 
förvaltningarna. En tredje av säkerhetssamordnarna beskriver att begreppet 
samhällsviktig verksamhet har börjat sätta sig och att idag förstår de flesta i kommunen 
vad det handlar om. Arbetet med Styrel, menar informanten, har gjort jättemycket för att 
öka förståelsen för vad samhällsviktig verksamhet är. En fjärde informant beskriver 
samhällsviktig verksamhet som ett bra samlingsord att arbeta utifrån och att det är 
lättförståeligt.  
En andra aspekt som tas upp är hur relevant begreppet samhällsviktig verksamhet är för 
olika kommunala verksamheter. En av informanterna nämner att lokalt handlar det mer 
om någon form av verksamhetskritisk verksamhet. Samhällsviktig verksamhet kommer in 
som en paraplykänsla.  
En tredje aspekt är om kommunen ska analysera alla samhällsviktiga verksamheter, eller 
bara de verksamheter som de själva kan påverka. Frågan om vilka verksamheter som ska 
involveras är något kommuninformanter nämner. En av säkerhetssamordnarna frågar sig 
exempelvis vem som ska titta på övriga samhällsviktiga verksamheter inom kommunens 
geografiska område om de själva inte gör det.  
En fjärde aspekt som diskuteras är hur vi vet vad som är mest samhällsviktigt och vad 
som är samhällsviktigt och vad som inte är samhällsviktigt. Här är olika aktörer inte 
överens. Enligt en av säkerhetssamordnarna är det svårt med värderingen kring vad som 
är mest samhällsviktigt. Enligt en annan informant handlar det om vad vi kan avvara och 
vad vi kan inte avvara. Ett problem som hen ser är att alla till en början brukar tycka att 
deras egen verksamhet är samhällsviktig. Men efter att ha arbetat lite med processen 
förstår verksamheterna att det kanske inte är så. Förutom mellan olika verksamheter finns 
det också olika åsikter mellan säkerhetssamordnare om vad som är samhällsviktigt och 
inte. Ett exempel är barnomsorg. En säkerhetssamordnare argumenterar att den behövs 
för att föräldrarna ska kunna arbeta för att hantera den inträffade händelsen. Hen 
beskriver att vi måste hålla igång någon form av miniminivå på barnomsorgen så att vi 
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kan få ut nyckelfolk. En annan informant håller inte med. Hen beskriver att under arbetet 
med Styrel var det många som argumenterade att om det blev ett långvarigt elavbrott blev 
förskolor samhällsviktigt, för man behövde kunna lämna sina barn där. Men den 
intervjuade säkerhetssamordnaren håller inte med om det. Hen menar att om det går så 
långt att det blir problem med förskolor, så har vi nog andra problem som är större än just 
det. Säkerhetssamordnaren menar att ibland när krisscenarier analyseras blir det som att 
aktuellt scenario styr hela samhället och att allt annat står still, men det är inte så i 
verkligheten. Informanten tycker att konsekvenserna dras alldeles för långt.  
En ytterligare aspekt relaterad till samhällsviktig verksamhet är om det finns en koppling 
mellan arbetet med samhällsviktig verksamhet och arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalyserna och i så fall hur denna ser ut. I några kommuner tycks det inte finnas 
någon större koppling. En av säkerhetssamordnarna beskriver att det beror på hur man ser 
det, men de försöker koppla litegrann. Hen beskriver att de brainstormat och försökt få en 
bild av vilka samhällsviktiga verksamheter som måste fungera vid en kris. Till skillnad 
från detta beskriver andra säkerhetssamordnare samhällsviktig verksamhet som en viktig 
utgångspunkt för arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. I en av kommunerna beskriver 
exempelvis säkerhetssamordnaren att en av de första punkterna de gjorde i sitt risk- och 
sårbarhetsanalysarbete var att peka ut kommunens samhällsviktiga verksamheter. En 
tredje informant beskriver att vad som är samhällsviktigt och måste fungera vad som än 
händer, bör vara utgångspunkten. När det börjar koka ner till allvar så är det det 
samhällsviktiga, till exempel el och vatten, som styr. Hen menar att skolan är 
samhällsviktig på lång sikt men kanske inte på kort sikt.  

4.5.3 Styrel - Styrning av el till prioriterade elanvändare 
Styrel-planeringen är till för att lindra samhällskonsekvenserna om det skulle uppstå 
elbrist och för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid frånkoppling av elen 
(Energimyndigheten, 2014, p. 7). I Styrels-föreskriften (STEMFS 2013:4) ”finns 
bestämmelser om metod för planering för att styra el till samhällsviktiga elanvändare i en 
situation där överföring av el måste begränsas eller avbrytas” (1 §).  
Styrel är ett arbete alla kommuner måste genomföra och beskrivs generellt av 
informanterna som ett bra arbete. En av länsstyrelserepresentanterna beskriver att Styrel 
har varit viktigt för att få personer att förstå varför kommunerna arbetar med analys av 
samhällsviktig verksamhet och varför arbetet är viktigt. En kommuninformant beskriver 
att Styrel har visat sig vara väldigt användbart och att de till och med använt arbetet i 
praktiken för att ta reda på vilka hus som var anslutna till en kabel som slutat fungera. 
Även en annan informant beskriver att Styrel var enkelt och tydligt och gick hela vägen 
ner till praktiken, inte bara generella diskussioner, vilket gör att arbetet blir konkret och 
användbart.  
Många av informanterna beskriver att arbetet med att identifiera samhällsviktig 
verksamhet i kommunen är gjort genom Styrel och genom att kommunerna direkt 
använder resultatet från Styrel för att prioritera samhällsviktiga verksamheter. Andra 
kommuner använder tillvägagångssättet som finns beskrivna i Styrel, men analyserar fler 
scenarier än bara elbrist. En informant från en av dessa kommuner poängterar att 
tillvägagångsätten som finns framtagna inom ramen för Styrel är användbara även för 
andra scenarier, ”det är viktigt att belysa att samhällsviktig verksamhet inte alltid är 
detsamma, utan det att är olika vid olika typer av händelser”.  
I en av de kommuner som direkt använder Styrels-arbetet i sitt risk- och 
sårbarhetsanalysarbete beskrivs att de genom Styrel har prioriterat vilka delar av 
verksamheten som måste pågå och vad som blir mest kritiskt vid elbrist. Utifrån denna 
prioritering analyserar kommunen vad de har för beroende och vem som är ansvarig för 
dessa. En annan kommuninformant beskriver att Styrels-arbetet var en bra genomlysning 
som lade fast en prioritetsordning av samhällsviktig verksamhet. Denna är nu fastslagen 
av fullmäktige och ska ingå i alla kommunens bedömningar. Informanten poängterar 
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dock att kommunens arbete är helt scenariooberoende och används till allt från 
detaljplaner kopplade till översvämningshot till hotsituationer mot personer.  

4.5.4 Samhällsplanering 
Av de studerade kommunerna är det endast ett fåtal som tycks använda, eller har som mål 
att använda, risk- och sårbarhetsanalyserna som en input i samhällsplaneringen. Andra 
informanter beskriver att arbetet inte används eller att det är otydligt om och hur det 
används.  
Det är tre kommuner i studien som beskriver att risk- och sårbarhetsanalysarbetet används 
eller kommer att användas i samhällsplaneringen. En av säkerhetssamordnarna beskriver 
att de använder arbetet i översiktsplaneringen och hen arbetar mycket med kommunens 
planarkitekter. Hen påpekar att det är arbetet och inte rapporten som används. I en annan 
kommun beskrivs att risk- och sårbarhetsanalysen till viss del används i 
samhällsplaneringen exempelvis när de exploaterar och när de bygger ut kommunens 
tätorter. Men det finns inte någon total geografisk kartläggning där de identifierat alla 
kommunens skyddsvärden, som skulle kunna användas vid större byggnationer. I den 
tredje av kommunerna finns ännu ingen analys men säkerhetssamordnaren beskriver att 
kommunen planerar att använda den i fysisk planering, speciellt på byggsidan. Hen 
nämner att ”där är de ju väldigt intresserade av de här analyserna, både när de håller på 
med sina detaljplaner och andra planer”. Vidare nämner informanten att ”dom kommer 
verkligen, tror jag, nyttja det här”.  
I ytterligare en kommun beskriver säkerhetssamordnaren att hen tror att de kommer att 
använda arbetet framöver men i dagsläget används inte risk- och sårbarhetsanalysarbetet i 
samhällsplaneringen. I kommunen har de idag initierat ett arbete med att ta fram en 
klimatanpassningsplan, vilket enligt säkerhetssamordnaren till viss del beror på att den 
efterfrågats i risk- och sårbarhetsanalysarbetet. Säkerhetssamordnaren beskriver att hen 
tillsammans med planavdelningen planerar någon form av samarbete kring just klimat 
och risker, som skulle kunna påverka den fysiska planeringen. Säkerhetssamordnaren 
beskriver att det är många olika arbeten som just nu pågår i kommunen som de kan foga 
ihop med risk- och sårbarhetsanalysen.  
I andra kommuner används som sagt inte risk- och sårbarhetsanalysen i 
samhällsplaneringen eller det är i alla fall otydligt hur denna koppling ser ut. En 
säkerhetssamordnare beskriver exempelvis att arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser 
inte används till fysisk planering. Samtidigt som en annan informant i kommunen 
beskriver att på något sätt är det kopplat då kommunen idag diskuterar kring 
översvämningsrisker och hur kommande bygglov hanteras. Även i en annan kommun 
beskrivs att arbete inte används i samhällsplaneringen. Kommunchef beskriver att ”det är 
inte så att när vi gör en plan så tittar vi i det här [risk- och sårbarhetsanalysdokumentet]. 
Det här är inte riktigt ett sådant dokument tycker jag.”  
Vidare beskrivs att det i lagstiftningen kring samhällsplanering finns krav på riskanalyser, 
men det är andra analyser än risk- och sårbarhetsanalyserna som används i detta arbete. 
Informanter beskriver och diskuterar runt olika orsaker till detta. En orsak som beskrivs 
är att de analyser som görs kopplat till samhällsplaneringen har ett tekniskt fokus, till 
exempel avseende höga vattenflöden. En annan orsak som beskrivs är att kommunen 
redan identifierat riskerna och att det redan finns planer i kommunen exempelvis när det 
gäller långsiktig planering för klimatfrågor, som styr hur det får byggas och på vilka 
nivåer över havet. I någon kommun påpekas vidare att översiktsplaneringen i kommunen 
är gammal och det verkar inte finnas något behov av att uppdatera den. En fjärde orsak 
som beskrivs är att stadsplanering handlar mycket om hur klimatet kommer förändras, 
höjd havsnivå och andra väderförhållanden. En av informanterna argumenterar att de har 
andra tidsskalor i stadsplaneringen än vid krisförberedelser.  
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4.6 Spridning och integrering av risk- och 
sårbarhetsanalysarbetet  

I detta avsnitt kommer empiri om spridning och integrering av risk- och 
sårbarhetsanalyser att presenteras. Under denna rubrik diskuteras aspekterna:  

• Spridning av arbetet i kommunen  
• Spridning av svagheter och känsliga uppgifter 
• Integrering av arbetet i kommunen 

4.6.1 Spridning av arbetet i kommunen 
När det gäller spridning av arbetet i kommunerna tycks det till stor del saknas processer 
för hur detta ska ske. Generellt verkar fokus ligga på att genomföra själva analysen och 
skriva rapporten och inte på att sprida resultatet.  
Vid frågor om spridning beskrivs att risk- och sårbarhetsanalysrapporten sprids eller att 
denna i alla fall finns tillgänglig på intranät eller hemsidor. Andra informanter beskriver 
att de presenterar arbetet i olika forum i kommunen. I någon kommun beskrivs istället att 
arbetet inte sprids. I en kommun beskriver exempelvis en av informanterna att hen inte 
känner att deras risk- och sårbarhetsanalys är förankrat i kommunen. Hen menar att 
säkerhetssamordnaren nog har tagit fram risk- och sårbarhetsanalysen helt själv och 
arbetet inte kan beskrivas som spritt och därmed är relativt okänt i kommunen.  
I andra kommuner beskrivs som sagt någon from av spridning. I exempelvis en kommun 
beskriver säkerhetssamordnaren att risk- och sårbarhetsanalysen och krisplanerna finns på 
intranätet, så att alla ska ha tillgång till dem. Samtidigt påpekar säkerhetssamordnaren att 
hen inte vet hur spridda de är, men menar att möjligheten att läsa dem finns. I en annan 
kommun beskriver säkerhetssamordnaren att risk- och sårbarhetsanalysen finns 
tillgängligt för alla kommunanställda och att de skickat ut den ”men hur långt den sprids i 
förvaltningarna det vet ju inte jag”. Spridning och även förankring av arbetet är upp till 
var verksamhet att göra. På kommunledningskontoret, där en av säkerhetssamordnarna 
arbetar, tas risker upp på deras träffar. Säkerhetssamordnarna beskriver att hen hoppas att 
liknande görs på andra förvaltningar i kommunen. I en tredje kommun beskriver 
säkerhetssamordnaren att de informerar om resultatet och att rapporten ligger på 
kommunens intranät, men arbetet behöver bli mer allmänt känt och folk behöver förstå 
varför arbetet görs. En fjärde av säkerhetssamordnarna beskriver att hen sprider arbetet 
genom samtal och uppföljningar. I en femte kommun beskriver en av informanterna att 
hen känner ett ansvar att föra vidare analysen på sin förvaltning. Informationsspridningen 
sker ofta under olika typer av möten och ibland mailar hen ut informationen. Informanten 
beskriver att hen inte tror att analysrapporten finns på hemsidan.  
Spridning beskrivs också som en utmaning. I en av kommunerna beskrivs att när de 
genomförde förra omgången av risk- och sårbarhetsanalysarbete var den centrala 
säkerhetssamordnaren väldigt tydlig med att de kommunanställda som var involverade 
naturligtvis måste sprida arbetet i sina nätverk. Dock har säkerhetssamordnaren inte 
berättat hur och det finns ingen handledning. Men säkerhetssamordnaren ser det som 
självklart att de som är involverade också har uppgift att sprida arbetet, dock säger hen att 
detta måste ibland påpekas lite. Säkerhetssamordnaren säger att ”jag förväntade mig nog 
att det skulle finnas någon mer självbevarelsedrift i detta och liksom att varje förvaltning 
på något sätt skulle tagit initiativ i [arbetet med att sprida]”. Vidare säger 
säkerhetssamordnaren ”kanske lite naivt av mig att tro något sådant. Så jag kommer att 
vara mer offensiv nu”. Exempelvis kommer säkerhetssamordnaren kräva att arbetets 
resultat ska tas upp i respektive förvaltning. När det gäller det nya arbete kommunen 
genomför idag planerar de att ta fram en kommunikationsplan. Planen är att bli bättre på 
att sprida resultaten, exempelvis genom att återkoppla i olika former av workshops och 
seminarium. Men de är så tidigt i processen att formerna för spridningen ännu inte är 
klara.  
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Två aspekter som diskuteras är vad det är som ska spridas och vilka olika målgrupper det 
finns för informationen. En av informanterna frågar sig om det är ”intressant att sprida 
risk- och sårbarhetsanalysen eller är det intressantare att sprida saker som kanske kommer 
fram som en åtgärd från risk- och sårbarhetsanalysen?”. I en annan kommun diskuteras 
olika möjliga målgrupper för analysarbetet och att det finns olika syften med 
kommunikationen med olika målgrupper. Informanten argumenterar att de kanske 
kommer att skriva två olika rapporter, en intern och en de kan lägga upp på externa 
hemsidan.  

4.6.2 Spridning av svagheter och känsliga uppgifter 
Kopplat till spridning bör också funderas över om och hur mycket av arbetet som ska 
spridas både inom kommunorganisationen och till andra aktörer. Som en av 
säkerhetssamordnarna beskriver, har de inte varit så aktiva med att sprida arbetet. Hen 
beskriver att de nog inte ens vill gå ut och informera att såhär ser det ut i kommunen. 
Samtidigt nämner hen att det är ju offentliga dokument så det går ju att ta reda på 
kommunens risker om någon vill. Några andra informanter påpekar också att det finns 
känslig information i risk- och sårbarhetsanalysen som andra inte bör få kännedom om. 
En annan av säkerhetssamordnarna beskriver en kommun kanske inte öppet bör visa på 
de sårbarheter de har. Verksamheterna som är med i analysen får ta del av resultatet, men 
risk- och sårbarhetsanalysen är inget som ”basuneras ut” i kommunen. Liknande tankar 
förs fram av en tredje informant som säger att ”den här är ju inget vi vill berätta för 
potentiella terrorister”. En fjärde informant beskriver att de inte sprider förvaltningens 
arbete till allmänheten. En orsak till detta är att de inte vill blotta förvaltningens svagheter 
och det är ju faktiskt svagheter som de tar fram i arbetet. Vidare beskriver informanten att 
hen inte heller tror att de från centralt håll i kommunen sprider resultatet till medborgarna. 
I alla fall har hen inte sett att det skulle vara så. I en av de studerade kommunerna 
beskrivs rapporten som icke offentlig och jag får inte ta del av den. 

4.6.3 Integrering av arbetet i kommunen 
En ytterligare aspekt vad gäller risk- och sårbarhetsanalysarbetet är om arbetet integreras 
i verksamheterna eller om det ligger som ett separat stuprör.  
Arbetet tycks inte allt för sällan blir en isolerat stuprör och man vet inte riktigt hur det 
kopplar in i annat arbete i kommunen. Som en kommuninformant beskriver får de inte in 
risk- och sårbarhetsanalysen på ett naturligt sätt i sin planeringscykel, utan det blir något 
som ligger vid sidan av. Hen tycker att kommunens interna kontroll som är en etablerad 
process skulle kunna användas för att få till integration, men har fått berättat att detta inte 
går, eftersom de två processerna har olika syften (i andra kommuner i denna studie menar 
man dock att dessa två processer integreras). Informanten tycker att det borde vara bra om 
det finns en befintlig struktur som kan användas, som sedan får anpassas till båda 
processerna. Informanten hoppas att kommunen lyckas väva in det i befintliga 
planeringsprocesser och att det blir en politisk antagen ambition. 
En annan informant beskriver att arbetet med säkerhet blir mer och mer integrerat i hens 
förvaltnings arbete. Förvaltningsinformanten har ansvar för att driva risk- och 
sårbarhetsanalysarbetet, men även miljöfrågor. Hen beskriver att i arbetet med 
ledningssystem så ska allt definieras klart och tydligt, men det blir svårare och svårare när 
arbetet blir mer integrerat. När hen började så låg miljöfrågorna i ett parallellt stuprör. 
Idag är det inte längre så utan arbetet med miljöfrågor är så integrerat att alla tänker miljö 
i alla förvaltningens projekt. Detta gör det samtidigt svårt att tydligt se vad som är 
specifika miljöåtgärder. Samma sak börjar nu också gälla säkerhetsfrågor, som blir allt 
mer integrerade i den vardagliga planeringen, även om informanten menar att de inte 
kommit lika långt som med miljöfrågorna. Det börjar dock bli svårt att peka på ett 
renodlat säkerhetsarbete.  
En aspekt som beskrivs som att den påverkar integreringen är storleken på kommunen. 
En av länsstyrelserepresentanterna beskriver att arbetet med integrering och användning 
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av analyserna på sätt och vis blir lättare i en mindre kommun. I mindre kommuner är det 
mer begränsat och det handlar om samma personer. Säkerhetssamordnaren sitter ofta i 
samma korridor och har ofta en direktkontakt med ledningen. Informanten beskriver att 
de som varit involverade i framtagandet ”har med sig något i huvudet liksom att man har 
gjort den analysen … [och när kommunen sedan] ska göra någon typ av 
verksamhetsplanering eller någonting, så blir det ju som en koppling, för då är det ju 
nästan svårt att inte använda de [analysen] i det fortsatta arbetet”. I en större kommun, 
menar länsstyrelseinformanten, handlar det mer om skrivningar som 
säkerhetssamordnaren kan hänvisa till. En av de andra länsstyrelseinformanterna 
beskriver att den större kommunen har mer resurser och kan hålla en högre nivå när det 
gäller metodik och upplägg än i de mindre kommunerna. Men länsstyrelserepresentanten 
beskriver att för en av de större kommunerna i länet är det svårt att få grepp om hur 
mycket skrivbordsprodukt det är och hur mycket arbete som sker i samverkan med 
förvaltningar. Det är också svårt att få grepp om hur mycket ledningen är involverad i 
arbetet. Det är helt enkelt svårt att se hur verksamhet och analys hänger ihop. 
Kommunens rapport är bra och genomarbetad och de har ett ambitiöst upplägg för 
arbetet, men det är svårt att se vilka som deltar.  

4.7 Risk- och sårbarhetsanalysens användbarhet 
Under denna rubrik presenteras aspekter som relaterar till risk- och sårbarhetsanalysens 
användbarhet framförallt vad gäller olika typer av vidare arbete i kommunen:  

• Nyttan med arbetet i kommunerna 
• Vidare arbete utifrån från risk- och sårbarhetsanalyserna 
• Handlingsprogram för extraordinära händelser 
• Plan för extraordinära händelser  
• Krishanteringsövningar 

4.7.1 Nyttan med arbetet i kommunerna 
Det finns olika åsikter vad gäller om det finns någon nytta eller inte med risk- och 
sårbarhetsanalysarbetet för kommunen eller kommunala verksamheter. Här kan man dela 
upp nyttan med arbetsprocessen och nyttan med dokumentet men också nyttan för den 
egna organisationen respektive en organisation på en högre nivå exempelvis kommunen 
centralt eller länsstyrelsen. Vidare bör här länsstyrelsernas åsikter om att arbetet handlar 
om kommunernas egennytta påpekas igen (se det tidigare avsnittet 4.4.1 Nyttan med risk- 
och sårbarhetsanalysen utifrån länsstyrelsens perspektiv).  
I några av kommunerna beskrivs att arbetet nyttjas i någon form i kommunerna. En av 
informanterna beskriver att arbetet med krishanteringsfrågor, bland annat risk- och 
sårbarhetsanalysen, har fått upp säkerhetsarbete på agendan i kommunen. Intresset har 
ökat och informanten ser och hör på folk att de tänker och ser på saker annorlunda än de 
gjorde förut. En annan informant beskriver att hen tycker att de idag i kommunen arbetar 
med mycket av det som belystes i förra omgången av risk- och sårbarhetsanalysen men 
”går du ut och frågar så tror jag inte att man säger att o ja jag har tittat i risk- och 
sårbarhetsanalysen det tror jag inte, utan jag tror mer att det ger någon form av 
medvetenhet hos beslutsfattare”. Liknande i en annan kommun, där 
säkerhetssamordnaren beskriver att politikerna inte vet vad risk- och sårbarhetsanalysen 
är, men de använder indirekt resultaten när de tar beslut om åtgärder. En fjärde informant 
beskriver att ”det är ju för mycket att säga att det [risk- och sårbarhetsanalysen] är ett 
beslutsdokument” men nämner vidare att ”det ändå ska kunna användas litegrann som 
påtryckning” i arbetet med krishantering. Exempelvis om de i analysen påtalat att 
kommunen behöver investera i reservkraft så ska det kunna använda analysen ”lite att luta 
sig mot”.  
I några kommuner beskrivs att risk- och sårbarhetsanalysen är en rapport främst för 
säkerhetssamordnaren. Exempelvis när jag frågar om användning av analyserna under en 
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av säkerhetssamordnarintervjuerna utbrister hen att ”det funkar fan inte så nä, jag menar 
ingen använder den här till vardags (skratt) utom jag då”. Vidare under intervjun 
diskuteras processen och säkerhetssamordnaren säger ”ja det är väl det det handlar om, 
man tvingas att tänka … och för all del skriva och göra något”. En kommuninformant i en 
annan kommun beskriver att risk- och sårbarhetsanalysdokumentet är ett dokument som 
framförallt säkerhetssamordnaren har att luta sig mot. Den är klubbad i kommunstyrelsen. 
Det är ett levande dokument, eftersom det hela tiden pågår diskussioner om allt från 
smitta till POSOM-grupper20. ”Det är ju fel att säga att man utgår från risk- och 
sårbarhetsanalysen … arbetet pågår ju vid sidan om som också kan kopplas in i risk- och 
sårbarhetsanalysen”. ”Det är ju inte en manual för hur vi ska jobba, om vi säger så, utan 
det är ju för att tydliggöra vad har vi för risker och sårbarheter”.  
Några av informanterna argumenterade att arbetet är till för en högre nivå såsom 
kommunen centralt eller länsstyrelsen men beskriver även att de trots detta på något sätt 
haft nytta av analysprocessen i sin egen verksamhet. En av informanterna som sitter som 
säkerhetssamordnare i en förvaltning säger att risk- och sårbarhetsanalysen ”blir litegrann 
en produkt som litegrann hamnar i pärmen”. Rapporterna används inte på förvaltningen. 
Dock menar hen att det praktiska arbetet gör att frågor om säkerhet och trygghet lyfts i 
förvaltningen. Det är emellertid inte så att de i ledningsgruppen säger att ”detta kom risk- 
och sårbarhetsanalysen fram till nu åtgärdar vi det”, men arbetet genererar direktiv som 
exempelvis olika handlingsplaner för olika situationer. Vidare tror hen att de centralt i 
kommunen använder risk- och sårbarhetsanalysen. En annan av informanterna som sitter 
på en förvaltning i en annan kommun beskriver att det kommer att ta lång tid innan den 
nya analysen som idag genomförs i kommunen kommer att bidra till förvaltningens 
arbete. Som hen ser det nu så bidrar förvaltningarnas arbete till något som är bra för 
kommunen som helhet. I förlängningen kommer arbetet göra att det faller ut förslag på 
åtgärder som behövs för att sy ihop förvaltningarna och därmed knyta samman 
kommunen bättre. Men informanten ser inte några snabba vinster för sin förvaltning, då 
det inte kommer leda till åtgärder för dem förrän om länge. En av säkerhetssamordnarna 
beskriver att de i kommunen idag arbetar med en analysprocess som är integrerad i 
kommunens verksamheter. Vidare beskriver informanten att de också skriver ett risk- och 
sårbarhetsanalysdokument som endast är till för länsstyrelsen och MSB. Informanten 
argumenterar att ”ju mer man formaliserar desto sämre resultat kommer det att bli på 
säkerhetssidan i framtiden. För just de här egna initiativen och det folk tycker är kul att 
göra … det kommer att försvinna. Nu gör man ett dokument åt MSB”. Informanten 
menar att idag verkar det handla om att visa upp arbetet utåt. Hen menar att om detta får 
pågå under en längre tid så är det en risk att arbetet inte leder till en ökad säkerhet på 
kommunnivå.  
Tre av informanterna var tydliga med att arbetet inte användes, i alla fall inte i deras 
verksamheter. Exempelvis en av dessa beskriver att de är dåliga på att ta tillvara vad risk- 
och sårbarhetsanalysen visar på. ”Man lyfter nog ut dem här lite separat, det kommer 
genom något lagstiftningskrav eller föreskrift att man ska göra en riskanalys, men jag tror 
inte riktigt man ser nyttan av varför man ska göra det och liksom hur den ska användas”. 
Informanten menar att det kommer fram mer information utifrån händelser och övningar. 
Vidare beskriver hen att vad ”gäller punktinsatser och förbättringar så tror jag inte riktigt 
man nyttjar det fullt ut”.  

4.7.2 Vidare arbete utifrån risk- och sårbarhetsanalyserna 
De flesta informanter beskriver någon form av vidare arbete med resultaten efter att de 
genomfört sin risk- och sårbarhetsanalys. Men det finns också informanter som beskriver 
att arbetet slutar med att rapporten är framtagen.  

                                                      
20 POSOM står för psykiskt- och socialt omhändertagande. De POSOM-grupper som nämns i texten kan 
kortfattat beskrivas som kommunala grupper som kan involveras för krisstöd om något inträffar i kommunen. 
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Några informanter beskriver som sagt att arbetet ibland stannar upp efter att analysen är 
genomförd och att man inte går vidare. En av säkerhetssamordnarna påpekar exempelvis 
att arbetet bör ses som ett medvetet första steg i en kedja som inte bara står för sig själv. 
Men informanter beskriver också fall då arbetet inte ledde till mer en än rapport. 
Exempelvis en förvaltningschef i kommunen beskriver att de har genomfört en risk- och 
sårbarhetsanalys, men sedan hände det inte så mycket mer. Hen beskriver att arbetet hela 
tiden trängs undan, då det kommer så mycket annat uppifrån. En annan informant 
beskriver att arbetet de genomfört till viss del stannar i rummet med de som var med och 
att de inte alltid tar det vidare till nästa steg. Den finns kanske där, med hen ser det inte. 
Hen tror att kommuner kanske inte alltid vill påtala sina risker och argumenterar att i alla 
fall politiker inte vill göra det. Hen menar att politiker istället vill lyfta fram att 
kommunen hanterat risker. Informanten beskriver vidare att de i kommunen tagit ett steg 
mot användning genom att de tagit fram ett handlingsprogram som förhoppningsvis kan 
ge en röd tråd och något att luta sig mot.  
Andra informanter beskriver som sagt att arbetet lett till vidare arbete. En av 
informanterna beskriver exempelvis att i risk- och sårbarhetsanalysen konstateras det att 
det till exempel kan bli ett dammbrott. Utifrån detta, samt utifrån initiativ från 
dammägare och andra inblandade, har de gått vidare och gjort en spridningsberäkning för 
dammbrott. Utifrån den har de tagit fram handlingsplaner. En annan av 
säkerhetssamordnarna beskriver att analysen fungerat som underlag i olika sammanhang. 
Den har legat till grund för att titta vidare på exempelvis reservkraftsfrågan. En tredje av 
säkerhetssamordnarna beskriver att den förra risk- och sårbarhetsanalysen ligger till 
grund för mycket. Hela kommunens arbete med social hållbarhet kopplar till risk- och 
sårbarhetsarbetet, eftersom det var en av de största riskerna som kom fram. Arbetet 
kopplar också till hur de arbetar med krisledning i kommunen. Mycket av det kommunen 
arbetar med idag kan hittas i rapporten men också i de diskussioner som fördes under 
risk- och sårbarhetsanalysprocessen. I en fjärde kommun beskrivs att den gamla risk- och 
sårbarhetsanalysen lett till vidare arbete, exempelvis genomfördes en satsning på 
oljeskydd i kommunen. I arbetet med oljeskydd har de nog dock inte påpekat tillräckligt 
tydligt att åtgärden hade sin grund i risk- och sårbarhetsanalysarbetet. Informanten 
beskriver att de måste bli bättre på att hänvisa till risk- och sårbarhetsanalysen. 
Säkerhetssamordnaren i en femte kommun beskriver att risk- och sårbarhetsanalysen 
utnyttjats på lite olika sätt. Analysen används exempelvis som ett sätt att hålla processen 
vid liv i verksamheterna och ett sätt att uppmärksamma verksamheterna på brister, 
sårbarhet och risker. Ett annat exempel är VA-bolaget som enligt säkerhetssamordnaren 
kopplar risk- och sårbarhetsanalysen till nödvattenförsörjningsplanen. 
Säkerhetssamordnaren i en sjunde kommun beskriver att analysdokumentet blir ett 
underlag eller verktyg för att driva de frågor som ses som viktiga i kommunen. Enligt hen 
samlar de genom arbetet upp frågorna som finns i kommunen och får ner dem på papper.  

4.7.3 Handlingsprogram för extraordinära händelser 
Några av kommunerna har tagit fram ett handlingsprogram eller säkerhetsprogram för 
extraordinära händelser. Detta är ibland kopplat till de handlingsprogram som ska tas 
fram enligt LSO (SFS 2003:778). I en av kommunerna beskrivs att kommunen i 
handlingsprogrammet har satt upp en stor mängd säkerhetsmål med åtgärder och vem 
som är ansvarig för att hantera dessa. I en annan av kommunerna beskriver 
säkerhetssamordnaren att fullmäktige tar beslut om risk- och sårbarhetsanalysen, som 
sedan blir underlag till kommunens handlingsprogram. Detta gör att det blir tydligt vad 
politikerna förväntar sig av verksamheterna i form av risk- och sårbarhetsanalyser och det 
är fullmäktige som tagit beslut om hur verksamheterna ska använda arbetet. I en tredje av 
kommunerna har de tagit fram ett handlingsprogram som bland annat ska användas för att 
sprida arbetet. I denna finns en sammanfattning av risk- och sårbarhetsanalysen och en 
olycksanalys (statistik av insatser etc.). Säkerhetssamordnaren beskriver att det är målen i 
handlingsprogrammet som omvandlas till beslut, men i dagsläget är dessa ganska luddiga. 
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Tanken är att risk- och sårbarhetsanalysen ska fungera som stöd när målarbetet sker. 
Sedan ska målen ge stöd för att driva de frågorna som ses som viktiga i kommunen. 
Eftersom programmet är helt nytt återstår det att se hur det fungerar.  

4.7.4 Plan för extraordinära händelser 
Enligt lagen (SFS 2006:544, 2 kap., 1 §) ska kommunen ”med beaktande av risk- och 
sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera 
extraordinära händelser.” Alla de intervjuade kommunerna har också fastställt en sådan 
plan för mandatperioden 2011-2014. Dock saknade två av de tre kommuner som valde att 
inte bli intervjuade en plan enligt MSBs enkät för 2013.  
I mina studier har jag oftast haft svårt att se någon tydlig koppling mellan risk- och 
sårbarhetsanalysen och planen för extraordinära händelser. Vissa kommuner beskriver att 
det finns en koppling men det är inte tydligt hur denna koppling ser ut. En av 
informanterna beskriver exempelvis att deras risk- och sårbarhetsanalys varit input till 
bland annat krishanteringsplaner, men beskriver inte hur denna koppling ser ut.  
Emellertid beskriver tre av informanterna något om vad koppling innebär. Den ena 
informanten, som är säkerhetssamordnare i en kommunal förvaltning, beskriver att den 
gamla analysen ledde till att de identifierade några perspektiv som de inte hade med i sina 
planer innan. Men det handlade mer om ett annat fokus och kanske mer om vad som var 
skyddsvärt. Diskussioner som togs upp under risk- och sårbarhetsanalysen togs vidare. 
Samtidigt som andra informanter i samma kommun beskriver att den gamla analysen 
framförallt hamnade på hyllan. Den andra informanten, som är säkerhetssamordnare i en 
kommun, argumenterar att orsaken till att de började göra analyserna var att de skulle 
ligga som grund för krisplaneringen. Förr i tiden gjordes planer bara för planens skull. 
Därför började de i kommunen att göra en analys innan de tog fram planen, för att kunna 
svara på frågan vad det är de ska planera inför. Innan det blev krav på att separat redovisa 
risk- och sårbarhetsanalysen var denna analys en del i krisplanen. Samtidigt beskriver 
informanten att även om alla kriser ser olika ut är behovet av krisledning detsamma. 
Krisledningsplanen är ett dokument för ledning av kommunen och syftar inte till att i 
fullständig detalj beskriva hanteringen för varenda tänkbar händelse. Den tredje 
informanten beskriver att utifrån risk- och sårbarhetsanalysen har de skrivit exempelvis 
kontinuitetsplaner.  

4.7.5 Krishanteringsövningar 
Enligt lagen (SFS 2006:544, 2 kap., 8 §) ska kommunen ”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”. Det står dock inget i lagen om 
kopplingen mellan risk- och sårbarhetsanalysen och krishanteringsövningar. Enligt MSBs 
enkät för 2013 har alla de intervjuade kommunerna en övningsplan, dock var en av dessa 
ännu inte fastställd. Även en av de kommunerna som valt att inte bli intervjuade saknar 
övningsplan, men enligt enkätsvaret var arbetet påbörjat.  
Det varierar om informanterna ser någon koppling mellan risk- och sårbarhetsanalyserna 
och de övningar som genomförs i kommunen. Några av informanterna ser en koppling 
och exempelvis en av säkerhetssamordnarna beskriver att risk- och sårbarhetsanalysen 
används för att bygga scenarier, eftersom det är sårbarheterna kommunen har som de 
också behöver öva på. En andra säkerhetssamordnare beskriver att deras riskanalyser 
kopplar till de övningar som görs ute i verksamheterna. Analyserna är tänkta att leda till 
förändringar i till exempel krisledningsplaner och åtgärder. Sedan kommer 
säkerhetssamordnaren tillbaka och övar med verksamheten, kopplat till de resultat som 
togs fram från analysen. Andra informanter beskriver att det är osäkert om det finns 
någon koppling mellan risk- och sårbarhetsanalyserna och övningarna. Exempelvis säger 
en av säkerhetssamordnarna att ”om det är några kopplingar det vet jag inte”. I 
kommunen kör de något som de kallar startövningar där de tränar på att dra igång 
krisorganisationen eller delar av denna och ibland kör de också övningar om kriser som 
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skulle kunna inträffa i kommunen. I det senare är det enligt informanten på något sätt en 
koppling då dessa händelser också finns med i risk- och sårbarhetsanalysen.  
Kopplingen kan också finnas åt andra hållet och resultat från övningar används ibland 
som input till risk- och sårbarhetsanalysen eller andra krishanteringsverksamheter. En av 
säkerhetssamordnarna beskriver att övningar också är ett sätt att göra analys. Ibland 
involverar kommunen även privata aktörer i övningen. Risk- och sårbarhetsanalyserna är 
också någon form av input i arbetet, även om informanten ifråga inte kan beskriva exakt 
hur. En annan informant beskriver att de har haft flera övningar, där en har varit utsläpp 
av något miljöfarligt ämne i vattentäkter. Dessa övningar har lett vidare till olika projekt 
för att förbättra förmågan i kommunen. Scenariot miljöfarligt ämne i vattentäkt var också 
identifierat i risk- och sårbarhetsanalyser, men förbättringsprojektet kom inte till förrän 
det uppmärksammades som en brist under en övning.  

4.8 Analysrapportens åtgärdslista  
Enligt MSBs föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser 
(MSBFS 2010:6) ska kommunerna redovisa ”planerade och genomförda åtgärder samt en 
bedömning av behov av ytterligare åtgärder med anledning av risk- och 
sårbarhetsanalysens resultat” under punkt åtta i sin risk- och sårbarhetsanalysrapporten.  
Nedan diskuteras tre specifika aspekter kopplat till åtgärder:  

• Åtgärdslistorna och användning av dessa 
• Prioritering och genomförande av åtgärder 
• Åtgärdslistans koppling till risk- och sårbarhetsanalysen 
• Uppföljning av åtgärder 

4.8.1 Åtgärdslistorna och användning av dessa  
Det finns en stor variation mellan de studerade kommunernas åtgärdslistor. En skillnad är 
att det varierar mellan antalet åtgärder som olika kommuner redovisar. En av de 
kommuner som studerats har en lista med åtgärder som är på flera sidor, åtgärder som de 
aktivt arbetar mot att uppnå. Utifrån risk- och sårbarhetsanalysen hade kommunen tagit 
fram säkerhetsmål och åtgärdsförslag. Dessa presenterades för politikerna som fattade 
beslut om att genomföra samtliga. Dessa finns idag presenterade i kommunens 
handlingsprogram, som är fastställt av politikerna. I de andra kommunerna är listan 
mycket kortare.  
En länsstyrelserepresentant påpekar att det är en sak att skriva en rapport, men en helt 
annan sak att få igenom de åtgärder som föreslås. Liknande beskriver en av 
kommuninformanterna, som också säger att ”utmaningen är att gå från ord till handling” 
och kunna täcka upp med både personella och ekonomiska resurser. Utifrån de 
förutsättningarna de har i kommunen tycker informanten att de gör detta men sedan finns 
det alltid mer saker att göra. Det är också olika hur svårt säkerhetssamordnaren beskriver 
att det varit att få upp frågorna på agendan. Till skillnad från säkerhetssamordnaren vars 
samtliga föreslagna åtgärder gick till beslut, beskriver en annan av säkerhetssamordnarna 
hur svårt de har haft att få upp åtgärdsförslag på agendan och att få gehör för frågorna. 
Hen hoppas att nästa risk- och sårbarhetsanalys kan få upp frågorna på tapeten. Idag 
arbetar säkerhetssamordnaren med att aktivt synas, genom att hålla exempelvis övningar 
och utbildningar i kommunen.  

4.8.2 Prioritering och genomförande av åtgärder 
Som en av informanterna beskriver betyder det inte automatiskt att åtgärdsförslagen blir 
beslutade bara för att risk- och sårbarhetsanalysen blir antagen i kommunstyrelsen. Det 
handlar istället om prioriteringar ofta mellan de olika åtgärderna och också prioriteringar 
mellan detta arbete och annat kommunalt arbete.  
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En grund för prioritering av vilka åtgärder som ska genomföras som nämns är ekonomi. 
Exempelvis en av säkerhetssamordnarna beskriver att åtgärderna från risk- och 
sårbarhetsanalysen ofta måste tas som politiska beslut och involveras i budgetprocesser. I 
kommunen är det oftast respektive nämnd som tar upp frågorna, men om det är förslag på 
större investeringar som behöver göras kan säkerhetssamordnaren ta upp det centralt i 
kommunen.  
En annan aspekt kopplat till prioritering är att krishanteringsarbetet inte alltid ses som det 
viktigaste i kommunen. En av informanterna diskuterar att då sannolikheten för en viss 
händelse är ganska låg är det lätt att skjuta upp åtgärder, även om de är viktiga. En annan 
informant argumenterar att de inte tar med allt för stora potentiella händelser såsom 
flygkatastrofer, för dessa går knappt att arbeta med och resultatet blir inte relevant för 
verksamheterna. Det är bättre att arbeta med elförsörjning, värme och vatten som tydligt 
kan ses som väsentligt.  

4.8.3 Åtgärdslistans koppling till risk- och sårbarhetsanalysen 
Det är inte alltid tydligt hur risk- och sårbarhetsanalysen kopplar till åtgärdslistan. En av 
säkerhetssamordnarna beskriver att resultatet från risk- och sårbarhetsanalysen har lett till 
åtgärder i kommunen. Ett exempel är en reservvattentäkt. En annan av 
säkerhetssamordnarna beskriver att risk- och sårbarhetsanalysen ledde till 
rekommendationer och förbättringsförslag. Samtidigt går det inte riktigt att säga att en sak 
lett till en annan då ”många av de sakerna var ju redan på gång” och som hen påpekar, 
”det hade ju hänt ändå”. Tre av länsstyrelserepresentanterna argumenterar att det ibland är 
lite dålig koppling eller att det i alla fall är svårt att utläsa kopplingen mellan risk- och 
sårbarhetsanalysen och åtgärdslistan. En av länsstyrelserepresentanterna argumenterar att 
den process som leder fram till ett beslut kan se väldigt olika ut. Ibland är den enkel och 
tydlig och ibland svår att följa. Informanten argumenterar att bara för att en process är 
svår att följa behöver den inte vara sämre. I kommunerna sker det ofta många aktiviteter 
som inte är formella delar av processen, men kanske ändå viktiga för arbetet.  

4.8.4 Uppföljning av åtgärder 
Hur uppföljningsarbetet av åtgärder ser ut varierar stort mellan kommunerna. Det finns 
allt från kommunerna som har en tydlig process för uppföljning till kommuner där 
uppföljningsarbete tycks ske ad hoc.  
I en av kommunerna beskrivs en väldigt strukturerad uppföljningsprocess. 
Säkerhetssamordnaren beskriver att de arbetar aktivt genom mindre uppföljningar varje år 
genom årliga verksamhetsberättelser för säkerhetsarbetet. De följer också tydligt upp hur 
det går för de olika förvaltningarna i detta arbete. Efter halva mandatperioden gjordes en 
lite större uppföljning, som finns dokumenterad, där det redovisas hur de olika 
förvaltningarna ligger till för varje åtgärd. Slutligen har kommunen som mål att efter 
mandatperiodens slut göra en ordentlig uppföljning av hur det gått. Även en 
säkerhetssmordnare som arbetar i en förvaltning i en annan kommun beskriver ett väldigt 
strukturerat arbete med uppföljning av åtgärder. I förvaltningen kopplar de resultatet från 
risk- och sårbarhetsanalysen till deras interna kontrollplan som varje år går till 
förvaltningens nämnd, ”så alla risker måste med i den interna kontrollen, sen så har vi har 
en plan vilka år de [olika riskerna] ska med.” I en tredje kommun beskriver 
säkerhetssamordnaren att hen årligen följer upp risk- och sårbarhetsanalysens prioriterade 
åtgärder vilket är ett stort arbete. Detta rapporteras sedan årligen till länsstyrelsen. 
Säkerhetssamordnaren nämner att hen försöker beskriva vilken effekt åtgärderna får 
vilket hen beskriver som svårt men att det blev riktigt bra.  
I andra kommuner tycks uppföljning av föreslagna åtgärder ske ad hoc. 
Säkerhetssamordnaren i en kommun beskriver att hen ibland tar fram risk- och 
sårbarhetsanalysen och tittar på sista sidan och funderar på vilka punkter som är 
åtgärdade och vilka som kvarstår. Enligt säkerhetssamordnaren finns det en del 
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åtgärdsförslag som hen ”har dåligt samvete” för. En del är påbörjat men inte klart, såsom 
reservkraft på äldreboende. Andra saker är påtalade men inte ens påbörjade. Vissa saker 
kan inte kommunen själv åtgärda, till exempel behovet att Viktigt Meddelande till 
Allmänheten (VMA) i mobil, men det har nu löst sig genom den tekniska utvecklingen. 
Andra åtgärdspunkter beskrivs som att de har omhändertagits i planer. I en annan av 
kommunerna beskriver informanten att det saknas formella rutiner för att kontrollera om 
åtgärder genomförs, men samtidigt tycks uppföljningen ske naturligt vid möten som sker 
regelbundet i kommunen mellan säkerhetssamordnaren och de olika nämnderna.  
En av länsstyrelserepresentanterna nämner att när det gäller kommunernas uppföljning av 
åtgärder ”tror jag det finns utrymme för förbättring”. Hen beskriver att det handlar om 
förankring i kommunen. En svårighet är vilka åtgärder kommunen själv kan genomföra. 
En av länsstyrelserepresentanterna menar att det tycks påverka var säkerhetssamordnaren 
sitter i organisationen och även vilken budget hen har.  

4.9 Länsstyrelsens roll 
Enligt Krisberedskapsförordningen (SFS 2006:544, kap 2, 1 §) ska länsstyrelsen fungera 
som en sammanhållande funktion inom länet. Länsstyrelsen ska också ”verka för att 
regionala risk- och sårbarhetsanalyser sammanställs” och har som uppdrag att göra 
uppföljning av kommunens risk- och sårbarhetsanalysarbete (SFS 2006:544).  
Fokus i denna rapport är kommunernas arbete. Under området Länsstyrelsens roll 
kommer de aspekter som relaterar till länsstyrelsernas arbete med kommunernas risk- och 
sårbarhetsanalysarbete att tas upp:  

• Kommunernas dialog med länsstyrelsen 
• Återkoppling till kommunerna 
• Koppling mellan kommunernas och länsstyrelsernas analyser.  

4.9.1 Kommunernas dialog med länsstyrelsen 
De flesta av kommunerna i studien beskriver att de har en bra dialog med länsstyrelsen. 
Men det finns även några kommuner som beskriver problem i denna kommunikation.  
Några av informanterna beskriver som sagt länsstyrelsen som ett bra stöd i arbetet och att 
de har en öppen och bra dialog. Exempelvis kommunchefen i en av de mindre 
kommunerna säger att de ”kritiserar oss på ett sätt som gör att vi inte deppar ihop, vi ser 
det som en hjälp”. Hen menar också att länsstyrelsen har förståelse för även den lite 
mindre kommunens resurser och att de inte går att jämföra med större kommuners. 
Säkerhetssamordnaren i en annan kommun beskriver att länsstyrelsen fungerat både som 
stöd och bollplank. I en tredje kommun beskrivs att länsstyrelsen i mångt och mycket inte 
är någon motpart utan en medpart. I en fjärde kommun beskriver säkerhetssamordnaren 
att länsstyrelsen varit ett bra stöd i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen. Informanten 
beskriver att de nästan är för snälla om hen tittar tillbaka på vad som varit gjort i 
kommunen tidigare. I en femte kommun beskriver säkerhetssamordnaren att det är bra 
med de träffar länsstyrelsen arrangerar.  
Det finns också fyra kommuner i studien som beskriver att de till viss del är missnöjda 
med sin dialog med länsstyrelsen och beskriver exempelvis att de får dåligt gehör. Som 
exempel tar de upp att de skulle önska mer input på risk- och sårbarhetsanalyserna under 
arbetets gång och fler aktiviteter såsom en seminariedag om hur olika kommuner arbetar. 
Tre av dessa informanter ser vidare ett problem med att länsstyrelsen arbetar med egna 
krishanteringsprojekt enligt 2:4 anslagen21, som inte alltid är så prioriterade sett till 
kommunernas kärnverksamhet, samtidigt som kommunerna förväntas deltaga i arbetet. 
Deltagandet konkurrerar med den tid kommunen annars kan lägga på exempelvis risk- 
och sårbarhetsanalyser. En informant beskriver att för att få dessa anslag måste 
                                                      
21 Anslag 2:4 krisberedskap, https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Stod-och-ersattningar/Anslag-24-
krisberedskap/ 
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länsstyrelserna arbeta med nya idéer och projekt, då anslagen inte är tänkta att finansiera 
de ordinarie krishanteringsaktiviteterna. Informanten önskar att länsstyrelsernas projekt 
istället kunde vara mer relaterade till kommunernas verkliga behov.  

4.9.2 Återkoppling till kommunerna 
Alla utom en av de sex länsstyrelserna har gett (eller höll på att ge) kommunerna skriftlig 
återkoppling på risk- och sårbarhetsanalyserna. Detta sker ofta i samband med 
uppföljningsbesök i kommunerna enligt LEH (SFS 2006:544). Den länsstyrelse som inte 
gett återkoppling beskriver ”det är svårt det här med återkoppling för att ehm… ja det är 
svårt att veta vad man ska bedöma emot”. En annan av länsstyrelserepresentanterna 
beskriver att återkopplingen till kommunerna tar tid och är svår att hinna med. 
Informanterna argumenterar att inte heller MSB ger återkoppling till länsstyrelserna. 
Länsstyrelserepresentanten beskriver att MSB i sin rapportering om myndigheternas risk- 
och sårbarhetsanalyser fokuserar på rapporteringen och om myndigheterna har med rätt 
rubriker i sina rapporter. Informanten hade önskat sig ett annat fokus i återkopplingen 
som gett hen mer input till utvecklingen av länets arbete. Hen beskriver vidare att 
länsstyrelsen själv har samma fokus som MSB i sin årsredovisning, vilket hen menar är 
irrelevant för kommunerna.  
I många av kommunerna beskriver säkerhetssamordnaren att de fått feedback på sin risk- 
och sårbarhetsanalys från länsstyrelsen. Länsstyrelserna har varit i kommunerna och gjort 
tillsyn. I en kommun beskrivs att länsstyrelsen varit där på tillsynsbesök, men detta var 
innan hen började. Men länsstyrelsen har varit på ett inofficiellt besök där de träffade 
både säkerhetssamordnaren och ledning vilket informanten ser som positivt. Kommunen 
får också feedback muntligt på de årliga uppföljningarna. I några kommuner beskriver 
dock säkerhetssamordnarna att de inte fått någon feedback på risk- och 
sårbarhetsanalysen. För någon av dessa kommuner beskriver också länsstyrelsen att detta 
ligger framöver genom ett uppföljningsbesök. I andra av dessa kommuner har 
länsstyrelsen varit där på uppföljningsbesök men säkerhetssamordnaren tycks inte se 
detta som återkoppling på arbetet.  

4.9.3 Kopplingen mellan kommunernas och länsstyrelsernas 
analyser 

I förordning (SFS 2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap beskrivs bland annat 
att länsstyrelsen inom sitt geografiska område ska ”verka för att … regionala risk- och 
sårbarhetsanalyser sammanställs” (7 §).  
De studerade länsstyrelserna arbetar alla med risk- och sårbarhetsanalyser på något olika 
sätt. En av länsstyrelseinformanterna kom under intervjun in på frågan om vilka risker 
länsstyrelsen ska ha med i sin analys. Exempelvis ”brand i byggnad” skulle kunna få 
regionala konsekvenser även om de oftast bara är lokala. I länet har de valt att så länge 
det finns en sannolikhet att flera aktörer i länet blir inblandade så ska det vara med i den 
regionala analysen.  
En av länsstyrelserepresentanterna är kritisk till hur kommunernas rapportering ser ut 
idag och argumenterar att risk- och sårbarhetsanalyserna idag fokuserar på fel saker. Hen 
beskriver att det som är intressant i kommunens risk- och sårbarhetsanalys drunknar i en 
massa text. Länsstyrelserepresentanten menar att de inte kan använda kommunanalyserna 
för att skapa sin egen analys, då föreskriften (MSBFS 2010:6) inte främjar detta. I länet är 
därför inte kommunernas analyser ett underlag för aggregering. Om nu de kommunala 
analyserna ska ligga till grund för aggregering på regional nivå, så måste också 
föreskrifterna ändras, argumenterar informanten. Det länsstyrelsen har nytta av enligt 
informanten är något mer kort och koncist som fokuserar på att beskriva vad 
kommunerna inte själva kan hantera och behöver ha hjälp med. Länsstyrelsen får då en 
bild av var gränsen för länets kommuners förmåga går. Vidare kan länsstyrelsen hjälpa 
till med att sammanföra olika kommuner som skulle kunna ta hjälp av varandra. 
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Informanten menar att sedan bör länsstyrelserna beskriva var gränsen för länets förmåga 
går och rapportera det till central nivå. Som det är idag måste MSB i sin tur hantera en 
stor mängd analyser med onödig information. Informanten ställer frågor kring om det är 
viktigt hur länsstyrelserna beskriver sina metoder och om det är viktigt att någon aktör 
sammanfattar länsstyrelsernas olika metodbeskrivningar? Informanten menar att 
rapporterna kort och koncist bör beskriva att ”här klarar inte vi oss själva”. Sedan kan 
samhällets resurser riktas mot det Sverige behöver utveckla. ”Det är den typen av frågor 
som rapporteringen skulle adressera, inte bara en massa information som ingen egentligen 
riktigt orkar gå genom”. 
Ingen av länsstyrelserna använder kommunernas analyser som enda källa till sina egna 
analyser. En av länsstyrelserepresentanterna beskriver till och med att det är dålig 
koppling mellan kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser och länsstyrelsens. Orsaken 
beskrivs av informanten som att kommunernas analyser inte var av den kvaliteten så att 
de kände att de kunde använda dem. En annan av länsstyrelserepresentanterna beskriver 
att som det ser ut idag är det inte möjligt att aggregera kommunernas analyser. 
Analyserna är för olika idag, det blir som att jämföra äpplen med päron. Kopplat till att 
analyserna ser olika ut beskriver länsstyrelseinformanten att i diskussionen om 
aggregering kommer man tillbaka till avvägningen mellan målet att kommunen ska ha ett 
egenvärde av arbetet och att arbetet ska vara ett underlag till den samlade riskbilden på 
regional nivå. Här påpekar samtliga länsstyrelseinformanter att egenvärdet för 
kommunerna är viktigast. En tredje länsstyrelseinformant beskriver att de tidigare haft 
som mål att aggregera kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser, men att det inte 
fungerat. Kommunerna i länet har väldigt olika förutsättningar, exempelvis är de 
geografiskt olika. Samtidigt beskriver hen att om många av länets kommuner har 
identifierat samma risker, kan dessa behöva studeras också på regional nivå. Detta arbete 
kan sedan också kommunerna dra nytta av i sitt arbete. En fjärde av 
länsstyrelserepresentanterna beskriver att kommunernas och länsstyrelsens processer är 
ganska parallella. Informanten menar att de på sätt och vis gjort försök till aggregering. 
De försökte lägga in olika uppgifter från kommunernas analyser i ett Excel-dokument för 
att skapa ett kunskapsunderlag. Exempelvis har de sammanställt vilka scenarier, vilken 
förmåga och vilka beroenden kommunerna analyserat. Tanken med dokumentet är att om 
de ska arbeta med exempelvis översvämningar på regional nivå, så ska de kunna gå in i 
dokumentet och se vilka kommuner som arbetat i just den frågan i sin risk- och 
sårbarhetsanalys. En femte av länsstyrelserepresentanterna beskriver att de vill göra 
arbetet mer likt mellan länets kommuner och länsstyrelsen. Detta för att enklare kunna 
dela arbetet mellan varandra. Den sjätte och sista av länsstyrelserepresentanterna 
beskriver att de använder de kommunala risk- och sårbarhetsanalyserna så mycket det går 
i sitt arbete. Framförallt är de intresserade av vilka risker kommunerna identifierat. 
Vidare använder sig länsstyrelsen också av de nationella myndigheternas analyser. 
Länsstyrelsen sitter i mitten och länsstyrelseinformanten argumenterar att de varken får 
vara för detaljerade eller för generella i sin analys.  
En av de kommunala säkerhetssamordnarna diskuterar frågan om aggregering från 
kommunerna i länets analyser och är kritisk till detta. Hen beskriver att MSB arbetar 
utifrån att de måste kunna jämföra ”men om man nu har 290 olika saker, det kanske är 
inbyggt i systemet att det inte går att jämföra, det måste ju blir olikheter”. Informanten 
argumenterar att MSB på något vis måste hitta en jämförelse, så därför vill de att 
kommunerna ska arbeta utifrån det. Därför efterfrågas det att kommunerna att göra 
identiskt likadana risk- och sårbarhetsanalyser som är enklare att sammanställa.  
I sammanhanget är det också relevant att ta upp en av kommunerna som arbetar med 
aggregering av de egna förvaltningarnas analyser. Tillskillnad från länsstyrelserna 
beskrivs här att de faktiskt arbetar med aggregering och att detta idag tycks fungera. En 
utmaning har varit att få alla att prata samma språk för annars ”är det svårt att aggregera 
den informationen”. Tidigare beskrivs att det var svårt att veta om något en förvaltning 
skrev var samma sak som en annan skrev, ”det problemet hade vi tidigare och det 
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problemet håller vi på att bygga bort genom att ensa nomenklaturen och beskriva 
tydligare [benämningar på olika saker]”. En annan informant i kommunen som sitter på 
en förvaltning beskriver också denna utmaning. För ungefär tre år sedan bestämdes det 
från centralt håll i kommunen att allt måste ensas. Nu har de fått fram en ensad lista som 
förvaltningarna ska använda.  
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5 Utveckling av risk- och sårbarhetsanalysarbete 
Syftet med denna rapport är att beskriva hur arbetet med kommunala risk- och 
sårbarhetsanalyser fungerar och om och i så fall hur resultatet av arbetet används och 
utnyttjas. Målen är att bidra till en utveckling av det svenska krishanteringsarbetet samt 
ge återkoppling på arbetet till de kommuner och länsstyrelser som intervjuats i denna 
studie. Detta avsnitt består av analys och diskussion. Först presenteras några 
förutsättningar som påverkar hur arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser bedrivs idag. 
Sedan relateras dessa förutsättningar till de olika områdena som presenterats i 
resultatavsnittet, kapitel 4 Risk- och sårbarhetsanalyser ur ett kommunalt perspektiv.  

5.1 Förutsättningar som påverkar arbetet 
Hur vi idag arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser samt vad som avgör vad som är ett 
”bra” arbete, är beroende av samhället vi lever i. Samhällets antaganden speglas i 
lagstiftning, vägledningar och metoder inom området och därmed också hur arbetet 
genomförs. Almklov, Rosness och Størkersen (2014, p. 26) beskriver att hur arbetet ses 
på idag kan göra att alternativa sätt att se på hur arbetet kan bedrivas, ses som irrelevanta 
och meningslösa. Därför finns det alltid ett behov av att ifrågasätta de antaganden som 
görs, framförallt om de ses som självklara. Vidare argumenterar Dekker och Nyce (2014) 
att när vi arbetar med säkerhetsfrågor bör vi alltid ta hänsyn till maktaspekten, då denna 
påverkar allt från vad som ses som sant till valet av de procedurer som används. Nedan 
beskrivs några förutsättningar som jag menar behöver diskuteras i relation till kommunala 
risk- och sårbarhetsanalyser och även krishantering.  

5.1.1 Behovet av att kontrollera och mäta 
Idag efterfrågas att vi ska ”mäta” den kommunala riskbilden samt vilken förmåga en 
kommun har. Behovet av att mäta kan kopplas till argumentet att vi idag lever i ett 
revisionssamhälle (Power, 1999) där vi genom revison, övervakning och mätning 
försöker beskriva statusen för olika aspekter. Ett problem är att allt inte kan mätas, i alla 
fall inte på ett enkelt sätt, och att de aspekter vi lyckas mäta kanske inte är relevanta för 
att bedöma det vi försöker bedöma. Parametrarna som väljs blir därmed gärna de som är 
enkelt mätbara. Ett exempel på vad vi idag försöker mäta är förmåga. Förmåga definieras 
ofta i termer av resurser (Lindbom, 2015). I MSBFS 2010:6 finns det ett antal indikatorer 
för att mäta förmåga och ett exempel på en resursindikator i föreskriften är om ”det finns 
en aktuell krisledningsplan som är känd i organisationen”. Frågan blir då om resurser, 
såsom en krishanteringsplan, i sig leder till att en organisation har en bättre förmåga? 
Frågan är helt enkelt vad det är vi mäter på och om detta kan sägas beskriva det vi vill 
mäta, i detta fall förmågan. Att de parametrar som mäts inte alltid är relevanta leder till ett 
ytterligare problem, eftersom en optimering mot dessa parametrar inte blir ändamålsenlig. 
Ett ytterligare problem med revisionssamhället är att det lätt blir administrationstungt, där 
allt för mycket tid läggs på att ta fram exempelvis dokument för att just kunna mäta. Detta 
kopplar också till att aktiviteterna i sig kanske väljs för att i efterhand kunna mäta, inte för 
att de ses som ändamålsenliga för att skapa säkerhet. Vidare är det ekonomiskt 
resurskrävande att mäta och kontrollera (Nohrstedt, 2015).  
Behovet av att mäta relaterar också till diskussionerna om påverkan av New Public 
Management (NPM)22 som styrnings- och ledningsmetodik inom offentlig verksamhet. 
Engberg och Wimelius (2015) argumenterar att NPM har haft en stor inverkan på det 
svenska samhället med följden decentralisering, privatisering och outsourcing av olika 

                                                      
22 New Public Management (NPM) är inte en utan en bred uppsättning av synsätt där olika synsätt betonar 
olika aspekter. Generellt kan NPM beskrivas som en logik för styrning för den privata sektorn som 
applicerats på den offentliga sektorn. Den innebär exempelvis en funktionell delning av offentliga 
organisationer och ett starkt fokus på mätbar ”produktion” av offentliga tjänster.  
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funktionen som är kritiska för krisberedskapen. Dessa förändringar har lett till en minskad 
kontroll för myndigheterna, vilket i sin tur lett till införande av fler mekanismer för 
kontroll och utvärdering. Nohrstedt (2015) beskriver att de förändringar som gjordes i 
regelverket vid första kommunöverenskommelsen (KBM & SK, 2004), men även den 
andra överenskommelsen (MSB & SKL, 2013), är aspekter som vanligtvis förknippas 
med NPM. Exempelvis genom att föreskriva mått på utförande och lägga större vikt vid 
att mäta produkterna (Nohrstedt, 2015). Genom att som inom NPM se arbetet som 
nedbrytbart i avgränsade, standardiserade och mätbara uppgifter osynliggörs aspekter 
som är svåra att beskriva och kontrollera (t.ex. Almklov et al., 2014), vilket också 
relaterar till optimering mot icke ändamålsenliga parametrar som beskrevs ovan.  

5.1.2 Komplexiteten i systemen 
Krishantering, och därmed också risk- och sårbarhetsanalyser, som används som ett 
verktyg i krishanteringsarbetet, är ett område som är svårt att beskriva med enkla 
samband, vilket gör att alltför standardiserad styrning kan bli problematisk. Krishantering 
spänner också över flera samhälleliga och organisatoriska nivåer och gränser. Denna typ 
av planeringsproblem kan beskrivas som ett wicked problem (Head & Alford, 2015). Det 
finns inte en helt klar definition på dessa typer av problem, men de kan beskrivas med 
åtminstone två karakteristika. Den första är att wicked problems är gränsöverskridande, 
exempelvis över olika organisatoriska gränser. Den andra karakteristikan är att det är 
svårt att fullt ut beskriva vad problemet verkligen är och därmed också utforma en 
lösning. Processen för att formulera problemet blir samma process som försöker lösa 
problemet. Planeringen kan då beskrivas som en argumentationsprocess där bilden av 
både problemet och lösningen förändras under arbetets gång och att de också är beroende 
av varandra. Den information som behövs för att förstå problemet beror på bilden av hur 
detta ska lösas (Head & Alford, 2015; Rittel & Webber, 1973). Detta betyder vidare att 
vad en risk- och sårbarhetsanalysprocess leder till för resultat, också är svårt att fånga, 
vilket är något jag i denna rapport ändå försöker göra.  
De flesta skulle inte säga emot avseende att det system som ska analyseras i de 
kommunala risk- och sårbarhetsanalyserna, kan beskrivas som komplext. Samhället som 
vi lever i idag kan knappast beskrivas med enkla linjära samband. Samtidigt bygger 
mycket av dagens metoder och processer inom krishanteringsområdet på att samhället 
kan beskrivas med just enkla och linjära modeller. Ett exempel är synen på att en 
riskanalys kan leda till åtgärdsförslag som om de åtgärdas, per automatik leder till ett 
säkrare samhälle. Det finns en mängd olika definitioner och förklaringar avseende vad 
komplexitet är (Heylighen, 2008). Exempel på aspekter som sägs känneteckna 
komplexitet är att systemen är öppna, interaktioner i systemet är ickelinjära och varje 
komponent är okunnig om beteendet hos systemet som helhet (Cilliers, 2005; Dekker, 
2013). Utmaningen med ett komplext system är att vi aldrig kan göra en fullständig 
beskrivning av det och att systemet måste ses som mer än summan av delarna. Vidare 
beskrivs säkerhet som en emergent23 systemegenskap (Leveson, Dulac, Marais, & 
Carroll, 2009, p. 241). Att förstå samhället och därmed också krishanteringsarbetet som 
komplext, medför nya utmaningar för arbetet. Samtidigt som att inte se samhället och 
dess potentiella kriser som komplext, är orealistiskt. Vi kan inte längre förstå systemen 
genom att analysera separata komponenter (Heylighen, 2008), vilket trots detta är den 
vanliga grundsynen i mycket av risk- och sårbarhetsanalysarbetet idag. Detta blir direkt 
en ytterligare utmaning, då enkla metoder och modeller samtidigt är det som oftast 
efterfrågas.  

5.1.3 Kännedom om framtiden 
Ett annat antagande som ligger djupt rotat i dagens säkerhetsarbete, är att de 
omständigheter som skapar olyckor och kriser, i alla fall i viss utsträckning, kan 
                                                      
23 Emergenta egenskaper handlar om nya, framväxande normer och strukturer som ännu inte har blivit 
institutionaliserade (Kvarnlöf, 2015; Stallings & Quarantelli, 1985). 
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identifieras, förutses och kontrolleras. Kopplat till detta ses riskanalyser som ett verktyg 
för att identifiera och försöka förutse framtiden och genom detta minska risken för olika 
utfall (Antonsen, Skarholt, & Ringstad, 2012, p. 2001). Genom beräkningar kan risker 
kontrolleras och på så sätt kan framtiden påverkas. De flesta, både forskare och praktiker 
inom området, är överens om att en riskanalys inte beskriver hela sanningen om 
framtiden. Trots detta uppstår ofta en övertygelse att om analysen bara genomförs på ett 
riktigt sätt erhålls en objektiv bild av nutiden och framtiden. Men en riskanalys kan aldrig 
vara objektiv (Slovic, 1999). Det finns alltid någon som gör valen av vilken metod som 
används, vilka data som används, vilka som deltar i analysarbetet och så vidare. Kopplat 
till krishantering är dock tanken om möjligheter till kontroll och objektivitet tilltalande, 
då det finns en önskan att kunna beskriva framtiden och därmed förbereda sig inför eller 
mildra effekterna av framtida kriser (Linnell, 2015). Planering och då även risk- och 
sårbarhetsanalyser ses med andra ord som ett sätt att skapa kontroll över en framtida 
hantering. Dessa antaganden ger också argument för standardiseringsdiskussioner 
(Antonsen et al., 2012, p. 2001) och likriktning av olika aktörers arbete.  

5.2 Utmaningar med risk- och sårbarhetsanalyser  
Nedan kommer de områdena som presenterades i resultatavsnittet att analyseras och även 
diskuteras. Analysen görs utifrån de förutsättningar som presenterades i förra avsnittet 
samt annan relevant teori inom området. 

5.2.1 Risk- och sårbarhetsanalysarbete 
Även om lagstiftningen, som kräver att kommuner ska arbeta med risk- och 
sårbarhetsanalyser, funnits sedan 2006 är arbetet i många kommuner relativt nytt. 
Eftersom det bara ska göras en större uppdatering vart fjärde år är det närmast naturligt att 
få av kommunernas arbete ännu kan kallas en kontinuerlig process. De fem kommunerna 
som beskrivs som att de kommit längst i att skapa någon form av kontinuerligt risk- och 
sårbarhetsanalysarbete, har alla arbetat relativt länge med frågorna, ofta längre än lagen 
krävt det. De har också haft samma säkerhetssamordnare sedan länge. Samtidigt kan det 
ifrågasättas om de fått igång en analysprocess som ingriper hela kommunen och som inte 
enbart är avgränsad till kommunens centrala delar.  
En utmaning med risk- och sårbarhetsanalysarbete är att få ett engagemang för frågorna. 
Det är mycket annat i en kommun som är viktigt och informanter nämner att det är svårt 
att få kommunanställda att lägga tid på risk- och sårbarhetsanalysarbetet. Kopplat till 
detta bör funderas på nyttan med arbetet, både för kommunen som helhet och för olika 
verksamheter. Vidare bör man alltid ställa frågan om det faktiskt finns en övergripande 
nytta med arbetet över huvud taget? 
Traditionellt används ofta någon form av scenarioanalysmetodik för att genomföra risk- 
och sårbarhetsanalyser. En metodik (och kanske också ett synsätt) som tycks komma mer 
och mer i samhället är kontinuitetshantering/planering. Här kommer inspirationen från 
näringslivet och deras business continuity management. Ett annat begrepp som idag är 
populärt, men inte diskuterats så mycket under intervjuerna, är resiliens. Vissa menar att 
dessa två begrepp/synsätt blivit ”buzzwords”. Trots detta kan man fundera över 
förhållandet mellan dessa begrepp/synsätt och ett mer traditionellt synsätt på hur en risk- 
och sårbarhetsanalys ska genomföras. Är det samma sak, men bara ett nytt namn, något 
kompletterande eller ett helt nytt sätt att tänka? När det gäller resiliens finns det idag en 
uppsjö olika förklaringar och definitioner där många mer eller mindre beskriver dagens 
riskhantering, fast med ett nytt namn. Andra menar att resiliens handlar om ett nytt sätt att 
tänka, ett paradigmskifte, och ifrågasätter de antaganden som finns i dagens 
säkerhetsarbete och menar att vi behöver tänka om (Suter, 2011). Dessa synsätt på 
resiliens kopplar ofta till diskussionen om komplexitet (Righi, Saurin, & Wachs, 2015), 
vilket som jag tidigare argumenterar bättre beskriver dagens samhälle. Om detta synsätt 
anammas är kanske resiliens, eller i alla fall tankarna bakom det, bättre än traditionell risk 
som grund för att studera komplexa samhällssystem.  
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5.2.2 Risk- och sårbarhetsanalysarbetets fokus 
Kopplat till fokus i risk- och sårbarhetsanalysarbetet tas det i denna rapport upp två 
områden. Det första är om arbetet ska fokusera på säkerhet i vardagen eller om 
kommunen också bör studera större potentiella krishändelser. Det andra området är om 
arbetet fokuserar endast på den kommunala verksamheten eller om kommunen involverar 
hela det geografiska området.  
Vad gäller om arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser bör begränsas till säkerhet i 
vardagen, eller om kommunen också bör studera större potentiella krishändelser, 
argumenterar informanterna i denna studie olika. Fyra av kommuninformanterna lyfter 
explicit fram och argumenterar att det viktiga är säkerhet i vardagen, medan endast en 
informant explicit lyfter fram att detta inte räcker utan att kommunen också bör fokusera 
på större krishändelser.  
Även inom forskningslitteraturen finns det olika åsikter kring var fokus i arbetet bör ligga 
(se t.ex. Auf der Heide, 1989; Clarke, 2006; Dynes, 1983). Ett fokus på realism vad gäller 
scenarier, det vill säga att analysera eller öva på händelser som upplevs som 
verklighetsskildrande och därmed sannolika, beskrivs av Linnell (2015) som ett vanligt 
fokus under 1900-talet. Detta har sin grund i tron på att allt är kalkylerbart, vilket gör att 
sannolika scenarier som kan hjälpa en att hantera och kontrollera framtiden ses som det 
mest rationella. Dynes (1983) och Auf der Heide (1989) argumenterar exempelvis att det 
är bättre att basera planeringen på vad som sannolikt kan hända och inte osannolika 
händelser. Auf der Heide (1989) menar vidare att då vi bara har begränsade resurser så 
bör vi använda dem på det mest effektiva sättet. Till skillnad från dessa, argumenterar 
Quarantelli (1996; 2000) att katastrofer är något annorlunda än ”vardagshändelser”. Han 
menar att hantering av en katastrof inte bara är en förlängning av bra procedurer för 
hantering av ”vardagshändelser”. Det handlar om mer än bara en mobilisering av 
ytterligare personal, lokaler och andra förnödenheter. Vid katastrofer skapas unika 
problem och utmaningar som inte inträffar vid ”vardagshändelser”. Det är med andra ord 
inte samma sak att planera för en störning i vardagen som för att planera för en katastrof.  
Clarke (2006) har skrivit en hel bok där han argumenterar för att studera worst cases. Han 
menar att worst case-tänkande kan underlätta organisatoriskt lärande, genom att tvinga 
personer att tänka på möjligheter som de annars inte skulle tänkt på istället för bara 
sannolikheter. Han argumenterar att genom att tänka i termer av worst cases kan en 
organisation få en bättre och bredare bild av framtiden. Linnell (2015) diskuterar 
zombiemetaforer som idag används inom beredskapsplanering i exempelvis USA. I USA 
används zombiescenarier i arbetet med att planera och öva för krishantering. Zombies ses 
som en metafor för osäkra framtida faror och hot som samhället kommer att behöva 
hantera i framtiden. Linnell beskriver att sedan attackerna mot World Trade Center har 
det blivit allt vanligare att inte bara fokusera på det troliga, utan även det som verkar 
omöjligt. En liknande trend, att börja fokusera mer på det som verkar omöjligt, menar 
Linnell också finns i det svenska samhället. Något som motsäger detta ökande fokus på 
det omöjliga i det svenska samhället, är det ökade intresset för kontinuitetshantering, där 
kontinuitetsdiskussioner på något sätt fokuserar på vardagen. 
Avsnittets andra område, om analyserna fokuserar på kommunens egna ansvarsområden 
eller även kommunens geografiska områden, kopplar mot behovet av en systemsyn för 
risk- och sårbarhetsanalysarbetet. Ingen av informanterna argumenterar att externa 
aktörer inte bör tas med utan tycks istället tycka att det vore önskvärt, men samtidigt 
involverar de flesta kommuner bara kommunorganisationen i risk- och 
sårbarhetsanalysarbetet. Vidare bör det poängteras att det är en stor utmaning att lyckas 
med att involvera kommunens alla olika aktörer i arbetet. Det beskrivs att det är svårt att 
få med framförallt privata aktörer i riskhanteringsarbetet, möjligtvis deltar de i 
exempelvis krishanteringsråd. Att studera enbart den egna kommunorganisationen kan 
ses som en hanterbar avgränsning för att kunna få ett grepp om arbetet, särskilt i ett 
uppstartskede. Utmaningen med att enbart analysera de egna kommunala verksamheterna 
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är däremot att det i en sådan analys saknas ett helhetsbegrepp över det komplexa 
samhället. Att hela kommunens geografiska område studeras är extra viktigt i det svenska 
samhället, som idag präglas av decentralisering, privatisering och outsourcing av olika 
funktionen som kan vara kritiska för krisberedskapen (Engberg & Wimelius, 2015).  

5.2.3 Stöd i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser 
I dagens samhälle tycks det allt oftare finnas en önskan om att hitta den ideala lösningen 
eller den ideala metoden. Den perfekta metoden för hur en kommun, eller till och med 
samhället som helhet, ska arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser är därmed en fråga som 
uppkommer i olika diskussioner. En del av informanterna i studien efterfrågar färdiga 
metoder och några efterfrågar även att länsstyrelsen, MSB eller någon annan lämplig 
aktör gör de delar av analyserna som är ”giltiga” för alla aktörer. Kopplat till detta förde 
någon informant också fram argumentet att länsstyrelsen borde kunna beskriva vad de vill 
ha för att själva kunna göra en bra analys på regional nivå baserat på de kommunala 
analyserna. Vid en första anblick är den enkla lösningen att faktiskt ge ut tydligare 
instruktionen eller mer detaljerade metoder. Men frågan är om det verkligen är så lätt att 
vi kan hitta den ideala metoden? Leder tydligare instruktioner eller en färdig mall för 
risk- och sårbarhetsanalys oss till att bygga upp en bättre förmåga att förebygga och 
hantera kriser i det svenska samhället?  
Kopplat till om det verkligen är fler färdigutvecklade metoder som behövs kan man också 
konstatera att det redan finns ett antal metoder utvecklade för risk- och sårbarhetsanalyser 
i Sverige24. Några av kommunerna i studien använder dessa metoder, men många har valt 
att antingen göra omfattande anpassningar eller ta fram helt egna metoder. Man kan 
därför fundera på om efterfrågan av metoder är ett symptom på något annat och vad det 
då är som är orsaken till denna efterfrågan. Precis som några av studiens informanter 
påpekar, ligger det idag ett stort fokus på metod. Som en av informanterna argumenterar 
vill jag också argumentera för att lösningen på problemet inte är att hitta metoden med 
stort M. Kommer det någonsin att finnas en ideal lösning som passar alla, eller en metod 
som skulle ge ett ändamålsenligt resultat för alla? Kommuner och även andra 
organisationer är väldigt olika. Dessutom är frågan om det finns eller någonsin kommer 
att finnas en objektivt bästa metod för risk- och sårbarhetsanalyser (vilket kommer att 
diskuteras mer nedan). Kanske behöver vi tänka på ett helt nytt sätt och sluta leta efter en 
ideal färdig lösning på hur arbetet ska genomföras. 
Efterfrågan på metoder men också att kommuner anlitar externt stöd visar på att det i 
många kommuner finns ett behov av stöd i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. 
Frågan är hur ett sådant stöd bör designas för att skapa ett ändamålsenligt resultat i 
kommunen. Precis som Eisenhower lär ha sagt, ”planen är inget, planeringen är allt”, vill 
jag också argumentera att risk- och sårbarhetsanalysarbete framförallt handlar om ett 
lärande under arbetsprocessens gång samtidigt som det självklart är viktigt att ha ett mål 
med lärandet (Eriksson, 2010). Det är därmed viktigt att designa ett stöd så att lärande 
som skapas genom arbetet kommer den egna organisationen till nytta. Det är ju inte den 
externa aktören (t.ex. konsulten) som ska lära sig för att bättre kunna hantera framtida 
kriser. De flesta av de kommuner som anlitar ett konsultstöd påpekar också att de externa 
aktörerna inte ska göra allt arbete åt dem. Jag har i tidigare studier (Eriksson, 2010, 2016) 
argumenterat att själva framtagande av det egna tillvägagångsättet och arbetssättet är en 
viktig del av kommunens arbete med förberedelser för krishantering. Jag har därför i min 
forskning istället diskuterat lösare ramverk för krishantering, som är tänkta att kunna 
anpassas till den specifika organisationen. Ett av mina argument har varit att 
organisationer ser olika ut och att metoder och arbetssätt alltid behöver anpassas till den 
verklighet den ska verka i. Men det finns som sagt ett behov av stöd i detta arbete.  
En relaterad aspekt som påpekas i forskningslitteraturen är att procedurer och liknande 
behöver bäddas in i praktiken och ”ägas” av de personer som ska använda dem. Om 
                                                      
24 Se t.ex. IBERO, MVA, ROSA och FORSA. 
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externt stöd används i arbetet genom exempelvis en konsult, är det viktigt att arbetet inte 
helt delegeras till de externa aktörerna, utan fortfarande lever kvar i organisationen (Hale, 
2014, pp. 67-68). Detta kan också relateras till vikten av tyst erfarenhetsbunden kunskap, 
skapad av att aktörer själva arbetat med frågorna. Helt enkelt att aktörerna genom att 
arbeta med förberedelser skapar kunskap och förmåga som kan användas vid hanteringen 
av en krissituation. Exempelvis beskriver Almklov och Antonsen (2010, pp. 137-138) att 
tyst kunskap är en viktig resurs i säkerhetsarbete och att tyst kunskap aldrig kan 
formaliseras i rutiner eller processer. 
Denna studie indikerar dock på att det finns ett behov av stöd och hjälp till de aktörer som 
arbetar med frågorna i kommunerna (och även länsstyrelserna). Frågan är hur detta stöd 
kan utformas så att det blir ändamålsenligt för aktörerna. Även om jag som sagt 
ifrågasätter att det finns en bästa metod, finns det idag ett behov av utbildningar och 
mötesplatser för aktörerna inom krishanteringsområdet. Utbildning i bland annat metod 
för att kunna genomföra sina uppgifter på hemmaplan efterfrågas av informanterna. Det 
är inte fel att ha sådana utbildningar, men man måste vara medveten om faktumet att det 
aldrig objektivt kan sägas om en metod (eller analys) är den bästa. I en komplex värld bör 
istället just denna komplexitet lyftas fram i lärandeprocesserna och därmed utbildningen. 
Som Dekker, Cilliers och Hofmeyr (2011, p. 944) argumenterar kan uppmärksammandet 
av komplexitet i säkerhetsarbetet leda till en rikare förståelse och är därmed en potential 
att förbättra säkerheten. Vidare finns det också ett behov av att samordna det stöd och det 
uppgifter som kommer till kommunerna. Engberg and Wimelius (2015) har studerat 
svenska länsstyrelser och beskriver att det idag blir för många administrativa uppgifter 
från MSB, genom exempelvis nya planer, program och utvärderingar som kommer till 
kommunerna. En av länsstyrelserna som nämns i deras studie hade under 2013 fått 43 
olika initiativ från MSB. Denna utmaning är något som också informanter i denna studie 
lyfter fram.  

5.2.4 Vad är en bra risk- och sårbarhetsanalys? 
Informanter i denna studie beskriver otydligheten kring vad som är en bra risk- och 
sårbarhetsanalys som en utmaning. Aktörernas utmaning i att inte veta vad som är en bra 
analys ska absolut inte förringas, frågan är bara hur tydligt det skulle kunna bli, vad som 
är en bra analys. Studiens informanter lyfter fram ett antal olika aspekter som beskrivs 
som att de indikerar på att arbetet är bra. Exempel på sådana aspekter är vem som deltar i 
arbetet, att arbetet bedrivs som en kontinuerlig process och att arbetet faktiskt leder till 
något. Samtidigt beskrivs att det är svårt att veta vad som är ”good enough”.  
Studien visar att en godkänd analys enligt LEH (SFS 2006:544) och 
kommunöverenskommelsen (MSB & SKL, 2013) inte nödvändigtvis behöver betyda att 
analysen i sig ses som bra av exempelvis länsstyrelseinformanterna. Det diskuteras också 
att då kommuner ser olika ut varierar vad som bör ses som bra. Exempelvis argumenterar 
vissa informanter att man inte kan ställa samma krav på en stor och en liten kommun utan 
att krav måste ställas i relation till den ersättning kommunen får enligt 
kommunöverenskommelse (MSB & SKL, 2013) från staten för att genomföra uppgifter 
enligt LEH, vilket också påpekas i Riksrevisionens (2015) granskningsrapport. Vidare 
lyfter länsstyrelseinformanter fram att det inte är tydligt vad som ska stå under 
rapportrubrikerna enligt förordningen (MSBFS 2010:6) och det är inte enkelt för 
länsstyrelsen att avgöra vad som är godkänt. Detta lyfts också fram i Riksrevisionens 
granskningsrapport där de argumenterar att ”aspekter som rör analysens kvalitet, djup, 
detaljnivå och användbarhet är inte reglerad, utan det är upp till länsstyrelsen att bedöma 
analysernas kvalitet och omfattning” (Riksrevisionen, 2015, p. 24). Att en analys är 
godkänd kan alltså komma att betyda att den följer en bestämd rubrikstruktur och inte att 
innehållet eller analysen bedöms eller ses som särskilt ”bra”.  
Ett sätt att svara på frågan vad som är en ”bra” analys är att fundera över vad som är 
syftet med arbetet. Kopplat till krishantering finns det enligt MSBs vägledning (2011, p. 
15) ”två perspektiv som risk- och sårbarhetsanalyserna måste tillgodose, dels egennyttan 



49 

© SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 

för den egna organisationen eller verksamheten och dels att tillgodose behovet av att 
kunna ge en samlad riskbild för hela samhället”. I kommunöverenskommelsen (MSB & 
SKL, 2013) finns istället fyra mål med arbetet (se kapitel 2 Bakgrund - Risk- och 
sårbarhetsanalyser). Man kan fråga sig om det är möjligt att uppnå dessa syften/mål med 
samma typ av analys? Måste kommunen göra olika typer av analyser? Man bör också 
fundera över om något av syftena/målen är viktigare än det andra? Kopplat till de två 
perspektiv som MSB lyfter fram i sin vägledning, argumenterar framförallt 
länsstyrelserepresentanterna under intervjuerna att det viktiga är att kommunerna känner 
en egennytta med arbetet. Det är inte heller någon av länsstyrelserna som använder 
kommunernas analysresultat från rapporterna i någon större utsträckning i sina egna 
analyser.   
Vidare kan det ifrågasättas om syftet om skapandet av en ”samlad riskbild för hela 
samhället” ens är möjligt. Det samma gäller målet ”bidra till att ge en bild över de risker 
och sårbarheter som finns i samhället i stort som kan påverka kommunens verksamhet 
och samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område” som finns i 
kommunöverenskommelsen. Vi är i samhället idag, och därmed även i risk- och 
sårbarhetsanalysarbetet, starkt påverkade av tanken om alltings kalkylerbarhet. 
Riskanalysen är en metod uppbyggd på just dessa tankar (Linnell, 2015), att det är möjligt 
att identifiera tänkbara hot genom rationella metoder, vilket i sin tur gör att vi kan 
kontrollera dessa hot. Detta utgångsläge kan också utläsas i några av informanternas 
resonemang. En bra analys ses med andra ord komma från en metod som är objektiv och 
ger ett komplett resultat. Problemet är att dessa två kriterier är närmast omöjliga att nå. En 
riskanalys kan aldrig bli objektiv, då den alltid är påverkad av exempelvis de personerna 
som genomför den (Slovic, 2001). Eftersom systemen som analyseras är komplexa är det 
även omöjligt att identifiera alla potentiella risker. Problemet som jag ser det är att detta 
inte lyfts upp till ytan och diskuteras i samhället vilket gör att tron på risk- och 
sårbarhetsanalysen som objektiv och möjlig att bli komplett fortfarande genomsyrar hur 
vi arbetar. Det går också att fundera på om risk- och sårbarhetsanalyser lever upp till det 
som den ofta betraktas som, en analys för att identifiera nya risker och sårbarheter. Är det 
verkligen möjligt att identifiera nya risker och sårbarheter, eller är de som identifieras 
alltid en representation av de tankar som redan finns i organisationen? Som åtminstone 
två informanter nämnde kanske istället behållningen av analyserna handlar om att samla 
upp de diskussioner och frågor som förs i kommunen, inte att identifiera risktal.  
En ytterligare fråga är om det finns andra syften för aktörerna än de som lyfts fram i 
kravdokumenten och vilka behov det finns i samhället som arbetet möter. Syftena i 
lagstiftningen och andra myndighetsdokument är ju faktiskt påtvingade kommunerna. 
Detta betyder att det inte är självklart att alla aktörer ser exempelvis en egennytta med 
arbetet och frågan är om de då ska tvingas att utföra arbetet ändå? Detta beror ju 
självklart på vad syftet är. Egennyttan skapas alltid lokalt och relaterar till den egna 
kontexten. Här är det viktigt att fundera på om den finns ett gap mellan vad 
lagstiftningsdokumenten anger och vad aktörerna ser som syftet och nyttan med arbetet. 
En annan aspekt är att ifrågasätta om det överhuvudtaget finns en större reell större nytta 
med arbetet. Att vi lever i ett revisionssamhälle relaterar också till aspekten som 
informanter lyfter fram att fokus i rapporteringen inte ligger där det borde, på vad som 
ska åstadkommas med arbetet, utan på att beskriva exempelvis hur processen genomförts. 
Till detta kopplar också diskussionen om möjlighet att dra in ersättningen och 
svårigheterna för länsstyrelsen i de fall kommuner gör ett ”dåligt” arbete. Ska de som 
”missköter sig” bestraffas? Kopplat till resonemangen om vad som är ett ”bra” arbete och 
svårigheterna i att bedöma detta, blir frågan ännu mer komplicerad.  
Jag vill argumentera att det inte finns ett enhetligt svar på vad som är en bra risk- och 
sårbarhetsanalys. Likt Slovic (2001) vill jag lyfta fram att en riskanalys kan liknas vid ett 
spel vars spelregler måste förhandlas i den specifika kontexten. Det finns inga universella 
regler för detta spel och inte heller för att beskriva vad risk är. Jag vill därmed 
argumentera att vad som är en bra risk- och sårbarhetsanalys alltid är en värderingsfråga, 
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där vi inte behöver vara överens. Vidare skulle det faktiskt vara svårt att hitta ett 
arbetssätt som alla informanter i denna studie skulle vara nöjda med. Synsättet på vad 
som är bra varierar, vilket exempelvis kan visas genom att arbetet bedrivs på relativt olika 
sätt i de kommuner (och länsstyrelser) som studerats.  
Dekker och Nyce (2014) argumenterar att när vi arbetar med säkerhetsfrågor bör vi alltid 
ta hänsyn till maktaspekten. Vad som ses som bra i samhället påverkas av den eller de 
aktörer som har makten att säga att ett synsätt är det bästa. Exempelvis kan de syften/mål 
som finns med arbetet ifrågasättas. Vad som kan ses som bra är inte heller statiskt. 
Diskussionen om vad som är bra behöver med andra ord öppna upp för nya tolkningar. 
Ett vidare perspektiv på att försöka bedöma vad som är en bra analys, är att förstå 
krishantering som ett wicked problem. Utmaningen med att lösa denna typ av problem, 
vilket jag skulle vilja argumentera är det kommunen försöker göra i en 
krishanteringsprocess där risk- och sårbarhetsanalysprocesser ingår, är att både problem 
och lösning är starkt beroende. Detta betyder att själva planeringsprocessen är en form av 
argumentationsprocess där kommunen, eller kanske hela samhället, hela tiden 
omförhandlar bilden av både problemet och lösningen och att det är omöjligt att hitta en 
ideal lösning (Rittel & Webber, 1973). I och med att vi lever i en komplex värld, där 
samhället kontinuerligt förändras, behöver vi kontinuerligt pröva olika och nya sätt att 
arbeta för att röra oss framåt.  
Denna utveckling handlar inte om att sätta upp fler och tydligare regler eller enhetliga 
kriterier för vad som är en bra analys. Utvecklingen handlar om behovet att analysera de 
olika synsätt som finns angående hur arbetet bör och kan bedrivas och försöka förstå hur 
olika aktörer ser på arbetet och varför. Vidare skulle vi kunna acceptera att arbetet 
faktiskt är komplext och börja arbeta utifrån dessa förutsättningar. Frågor om exempelvis 
makt behöver också lyftas upp tillsammans med mer konkreta frågor om vad som är 
syftet med arbetet. Det viktiga är inte att hitta ”rätt” utan att fundera på hur dagens 
krishanteringsarbete kan gynnas av denna diskussion.  

5.2.5 Riskanalyser för olika syften 
En utmaning är att det är otydligt hur olika förberedelse- och krishanteringsaktiviteter 
hänger ihop. Men också hur annat relaterat arbete kopplar. Först och främst är det inte 
helt självklart hur risk- och sårbarhetsanalysen hänger ihop med de andra aktiviteter som 
ska genomföras enligt LEH (SFS 2006:544), såsom övningar och utbildningar (detta 
diskuteras vidare i avsnitt 5.2.7 Risk- och sårbarhetsanalysens användbarhet).  
Vidare kan ifrågasättas hur krishanteringsarbetet som ska göras enligt LEH (SFS 
2006:544) hänger ihop med annat krishanteringsarbete som ska göras enligt andra 
lagstiftningar. Ett exempel är hur arbetet med Styrel (2015) och arbetet som kommunerna 
ska göra kopplat till samhällsviktig verksamhet hänger ihop. Här handlar det om två olika 
arbeten där liknande information tas fram, men med lite olika synvinklar. Det finns 
specifika vägledningar för de olika aktiviteterna, men det tycks inte finnas något stöd för 
hur en kommun kan arbeta med hela paketet.  
Studien visar också på att det är oklart hur kopplingen mellan förberedelse- och 
krishanteringsarbetet och övrig kommunal verksamhet ser ut i praktiken. Hur görs de 
olika analyserna idag, görs de på liknande sätt eller med helt olika ansatser? Ett exempel 
är risk- och sårbarhetsanalysernas möjliga relation till de riskanalyser som görs inom 
samhällsplaneringen eller stadsplaneringen. Exempelvis översvämningsfrågan relaterar ju 
till båda dessa områden och borde med andra ord kunna samordnas. I exempelvis Norge 
finns det en koppling mellan plan- och bygglagstiftningen och lagstiftningen som 
relaterar till risk- och sårbarhetsanalysarbetet (Russell Vastveit et al., 2014). Detta finns 
inte i den svenska lagstiftningen, även om det i MSBs vägledning står att risk- och 
sårbarhetsanalysen syftar till att ”ge underlag för samhällsplaneringen” (MSB, 2011, p. 
16).  
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De otydligheter som finns gällande relationen mellan olika uppgifter som görs inom 
förberedelse- och krishanteringsområdet, visar på att området är komplext. Dessa 
otydligheter beror bland annat på att olika statliga myndigheter har olika ansvarsområden, 
men inte tycks samordna sig i sina krav mot kommunerna. Följden blir onödig 
pappersexercis och dubbelarbete från kommunernas sida för att klara uppgifterna och att 
rapportera dessa ibland överlappande uppgifter i exempelvis olika rapporter. Detta tar tid 
från annat. Detta kan relateras till det revisionssamhälle vi lever i där det viktiga är att 
checka av olika separata uppgifter och inte att arbeta för ett effektivt system (Almklov et 
al., 2014; Power, 1999). Att krishanteringsarbete inte tydligt kopplas till annan 
verksamhet tycks också vara en orsak till att krishanteringsarbetet ibland inte integreras i 
annan verksamhet i kommunen.  

5.2.6 Spridning och integrering av risk- och 
sårbarhetsanalysarbetet  

Det är få av kommunerna som har fått igång ett välfungerande kontinuerligt risk- och 
sårbarhetsanalysarbete i hela kommunorganisationen, och om hänsyn tas till hela det 
geografiska området som kommunen täcker in vill jag påstå att det inte är någon kommun 
som tycks fått igång en kontinuerlig process. Jag vill därmed påstå att arbetet med risk- 
och sårbarhetsanalyser i de flesta kommuner inte är väl integrerat i kommunen. Att 
arbetet inte är väl integrerat är något som även tidigare studier om krishantering visat (se 
t.ex. Nilsson & Eriksson, 2008). Å andra sidan är, som nämns tidigare, arbetet med risk- 
och sårbarhetsanalyser faktiskt relativt nytt i de flesta kommuner, och integrering tar tid.  
Något som blev tydligt under en del av intervjuerna, var att många informanter inte riktigt 
visste vad en risk- och sårbarhetsanalys var. En orsak till detta kan vara att riskanalyser 
generellt görs inom en mängd olika områden och att det därmed inte alltid är tydligt 
vilken analys som är vilken. Kopplat till krishantering finns det också en hel del annat 
relaterat arbete (t.ex. övningar), vilket gör det hela ännu mer komplicerat. Ska risk- och 
sårbarhetsanalysen i sig vara känd eller är det vad den lett till för arbete som ska vara 
känt?  
En viktig fråga kopplat till integrering och kännedom är om risk- och sårbarhetsanalysen 
faktiskt ska vara känd i organisationen och vilka delar av arbetet (dokumentet, delar av 
dokumentet, processen) det i så fall gäller. En aspekt är sekretess, som kan påverka vilka 
mottagare som bör få vilken typ av information.  
När informanterna berättar om spridnings- och integreringsprocesser beskrivs inte allt för 
sällan att de sprider informationen genom exempelvis lägga ut dokumentet på hemsidan 
eller intranätet. Blir det per definition en ”spridning” av informationen genom att lägga en 
rapport på en hemsida, sprids information genom att sprida dokument? Dixon och 
Bortolussi (2001) går så långt att de argumenterar att kommunikation inte sker genom 
texter. En orsak de för fram är att när en läsare läser en text gör hen inte det utifrån 
författarens intensioner. Vad läsaren uppfattar beror istället på hens kunskap, erfarenhet 
och mål. I lärandelitteratur diskuteras också användande av individer för att ”sprida 
information”. Några informanter beskriver exempelvis att de själva presenterar arbetet ute 
i organisationen. Genom att använda individer kan informationen anpassas till att passa 
olika mottagare i olika sammanhang. Det argumenteras också för att feedback är kritiskt 
för lärande (Baldwin & Ford, 1988) vilket är en brist när envägskommunikation används, 
som till exempel vid spridande av en skriftlig rapport.  
Något som måste påpekas är att det inte är helt enkelt att undersöka om arbetet integreras 
i kommunen (eller i samhället). På samma sätt är det svårt att undersöka om det finns en 
kännedom om risk- och sårbarhetsanalysarbetet i kommunerna. En viktig aspekt för att 
kunna göra detta är att förstå och förklara begreppen spridning och kännedom. Betyder 
kännedom exempelvis att någon kan redogöra för resultatet av analysen och vad som står 
i rapporten, betyder kännedom att resultaten inarbetats i verksamheten eller betyder 
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kännedom att verksamheten arbetar med frågorna (även om alla kanske inte vet att det 
kommer från analysen eller står i rapporten)? 
Vidare kan spridnings- och integreringsprocesser också beskrivas som komplexa. Detta 
betyder exempelvis att processens interaktioner är ickelinjära samt att det aldrig kan göras 
en fullständig beskrivning av dessa processer (Cilliers, 2005; Dekker, 2013). En kommun 
är en komplex organisation och om arbetet är väl integrerat i organisationen bör det i 
princip vara omöjligt att beskriva det. Som en av informanterna påpekade blir det svårare 
och svårare att beskriva vad som är renodlat säkerhetsarbete när det integreras i 
kommunens arbete. Integreringen beskrivs som positivt, men kopplas detta till 
argumentet att vi lever i ett revisionssamhälle, blir det ett problem (se Almklov et al., 
2014; Power, 1999). Ett väl integrerat arbete är svårare att göra revision på, då det är svårt 
att mäta och bedöma om det görs på ett bra sätt. Samtidigt är det ett väl integrerat arbete 
som efterfrågas.  
Vidare bör också funderas på om det finns andra anledningar till att risk- och 
sårbarhetsanalysarbetet inte är spritt eller väl integrerat. En fråga som alltid bör ställas är 
om arbetet faktiskt är användbart för aktörerna. Informanter (denna fråga diskuterades 
framförallt under länsstyrelseintervjuerna) beskriver att det är kommunernas egennytta 
som är det viktiga, men en fråga att ställa sig är om det finns en möjlig reell egennytta? 
De flesta av mina informanter argumenterar att så är fallet och att när de väl kommer 
igång med arbetet, kommer de att se en nytta. Samtidigt bör här poängteras att de flesta 
av informanterna faktiskt på något sätt själva är involverade i framtagandet av risk- och 
sårbarhetsanalyserna och därmed rimligtvis kan vara mer positiva än övriga medarbetare i 
organisationen.  

5.2.7 Risk- och sårbarhetsanalysens användbarhet  
Vad användning och utnyttjande av en risk- och sårbarhetsanalys är kan tolkas på flera 
olika sätt. I traditionellt riskanalysarbete ska det slutgiltiga analysresultatet, ofta 
presenterat i en rapport, fungera som ett av flera beslutsunderlag. Inom 
krishanteringsområdet diskuteras ofta att det istället är processen som är det viktiga 
(Eriksson, 2010; Perry & Lindell, 2007). Exempelvis argumenteras att det är viktigt att 
inte blanda ihop planering med en skriven plan. Planering är en process som sker 
kontinuerligt genom både planerade (t.ex. genomförande av risk- och sårbarhetsanalyser) 
och oplanerade aktiviteter (t.ex. genom erfarenheter som dras genom vardagsarbetet), 
medan plandokumentet representerar en ögonblicksbild av denna process vid ett specifikt 
tillfälle (Eriksson, 2010; Perry & Lindell, 2003, p. 338). Samma tankar kan överföras till 
risk- och sårbarhetsanalysen, att det är processen som är viktig för lärande och utveckling. 
En liknande tanke förs fram av en av informanterna, som beskriver att arbetet tydliggör 
och sätter upp frågorna på agendan.  
Det är svårt att uttala sig om hur risk- och sårbarhetsanalysarbetet används och utnyttjas i 
kommunerna. Endast ett fåtal av informanterna återgav under intervjuerna hur arbetet 
används eller utnyttjas i praktiken. Även om vissa beskrev att arbetet på något sätt 
användes är det svårt att sätta fingret på vad i arbetet som användes och hur detta gick till. 
Detta kan relateras till resultatet i Riksrevisionens granskningsrapport (2015, p. 24), där 
de beskriver att användningen av risk- och sårbarhetsanalyserna hos länsstyrelserna 
(alltså inte kommunerna som jag studerat) varierar och att flera beskriver användningen 
som begränsad. Enligt rapporten beskriver några till och med att det mer är ett 
rapporteringsuppdrag än ett verktyg för den egna verksamheten.  
Kopplat till användbarhet bör också frågan om vilket resultat som kommer fram genom 
analysen diskuteras. Detta då en risk- och sårbarhetsanalys inte är objektiv (Slovic, 1999) 
kan resultatet aldrig bli en objektivt sann riskbild. Att det inte går att ta fram en objektiv 
sanning betyder inte att risk- och sårbarhetsanalysen och krishanteringsarbete är 
meningslöst, men det är snarare lärandet och inte beskrivning en av en ”sanning” som bör 
vara fokus (Borell & Eriksson, 2013b; Heylighen, Cilliers, & Gershenson, 2007). Som 
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Dekker et al. (2011, p. 944) skriver om olycksutredningar, är det inte möjligt att ta fram 
en beskrivning av vad som exakt hände. Olika personer har sina sanningar om händelsen. 
Det viktiga är att i olycksutredningar (och vill jag också påstå i risk- och 
sårbarhetsanalysarbete) ta vara på dessa olika beskrivningars diversitet. Desto mer olika 
vinklar som diskuteras, ju mer kan vi lära oss. Diversitet bör med andra ord ses som en 
resurs och inte ett problem (Borell & Eriksson, 2013b; Heylighen, Cilliers, & 
Gershenson, 2006). En aspekt som ofta försummas i krishanteringsarbete, framförallt 
inom forskning och utveckling, är lärande. Det räcker inte med forskningsfokus på hur en 
kommun eller annan organisation bör ta fram arbetet och materialet eller ett fokus på 
riskanalysmetod, utan det finns också ett behov av att studera hur arbetet används och hur 
lärandet kan ökas genom arbetet. Vilket i sin tur påverkar hur genomförande och metod 
bör designas. 
Enligt LEH (SFS 2006:544, 2 kap., 1 §) ska kommunen ”med beaktande av risk- och 
sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera 
extraordinära händelser”. Det var få av kommunerna som under intervjuerna beskriver 
hur koppling mellan risk- och sårbarhetsanalyser och planen för extraordinära händelser 
ser ut och några kommuner beskriver till och med att det inte finns någon koppling. Man 
kan dock fundera på vad kopplingen mellan planen för extraordinära händelser och risk- 
och sårbarhetsanalysen ska vara. Förberedelserna för extraordinära händelser ska i 
Sverige byggas på ett all-hazard approach25. Planen som görs är därmed ofta generell 
och är tänkt att vara användbar för alla typer av händelser, samtidigt som risk- och 
sårbarhetsanalyser oftast fokuserar på att analysera specifika scenarier. En av 
informanterna beskriver att de använt analysprocessen som en grund till planen, men att 
de inte har tagit fram planer för varje scenario de analyserat, utan har en generell 
ledningsplan. Frågan är med andra ord hur man ska kunna se kopplingen mellan analyser 
av specifika scenarier och planen som ska kunna användas för alla typer av händelser.  
I LEH nämns också att kommuner ska arbeta med krishanteringsövningar, men det står 
inget om kopplingen till risk- och sårbarhetsanalysen. Informanternas beskrivningar av 
kopplingen mellan analysen och övning är tydligare än mellan plan och analys, även om 
det på alla ställen inte är så. Vidare beskriver några kommuner också att de arbetar 
relativt integrerat med arbetet för LSO (SFS 2003:778) och LEH (SFS 2006:544) och har 
exempelvis utökat de LSO-baserade handlingsprogramet till att också innehålla LEH-
aspekter. Här kan funderas över relationen mellan dessa två lagstiftningar och om man 
likt Miljöbalken istället bör ha en allomfattande Säkerhetsbalk.  

5.2.8 Analysrapportens åtgärdslista 
Eftersom en åtgärdslista är ett krav enligt föreskriften (MSBFS 2010:6) har alla 
kommuner med en risk- och sårbarhetsanalysrapport också en sådan lista. Denna lista kan 
ses som ett resultat från risk- och sårbarhetsanalysprocessen, även om det inte alltid finns 
en tydlig koppling till analysen. Vidare är det inte självklart att allt som föreslås av risk- 
och sårbarhetsanalysen ses som prioriterat i kommunen och därmed blir åtgärdat. 
Vilka typer av åtgärder är då relevanta att ta upp? I föreskriften (MSBFS 2010:6) står det 
att det handlar om ”planerade och genomförda åtgärder samt en bedömning av behov av 
ytterligare åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat”. En följd av 
detta kan bli att åtgärder kommunen själv kan ansvara för prioriteras upp framför åtgärder 
där hjälp behövs från andra aktörer. Frågan är då var de åtgärder som inte kommunen 
själv kan hantera ska kommuniceras vidare och vem som ansvarar för dem.  
De kommunala informanterna diskuterar om uppföljning och genomförande av åtgärder. 
Exempelvis funderas över om kommunen bara bör ha med de åtgärder de planerar att 
åtgärda under året eller åren som risk- och sårbarhetsanalysen är antagen för? Ska 
kommunen i sin lista även ta med de åtgärder som prioriteras ner och som inte bedöms 

                                                      
25 Allrisk-perspektiv  
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vara så viktiga? En ytterligare aspekt är att åtgärder kan ha olika abstraktionsgrad. Ska 
åtgärderna som tas upp bara vara ”enkla”, som att ta fram ännu en plan, eller ska 
kommunen också arbeta med mer komplexa åtgärder? Det är helt enkelt inte självklart 
vad som faktiskt ska skrivas ner i åtgärdslistan.  
Vidare kan arbetet med åtgärdslistor och framförallt uppföljningen relateras till 
argumentet om att vi lever i ett revisionssamhälle (Power, 1999) där mätbara parametrar, i 
detta fall åtgärder som är möjliga att bocka av, premieras. Detta kan leda till att åtgärder 
som enkelt går att genomföra, omedvetet premieras framför mer komplexa problembilder 
som kommunerna kanske också identifierat i arbetet.  
Då en riskanalys inte kan beskriva en objektiv sanning (Slovic, 1999) blir också de 
efterföljande föreslagna åtgärderna subjektiva. De risker som identifieras i riskanalyser 
leder nödvändigtvis inte, precis som de orsaker som identifieras i händelseanalyser, till att 
identifiera vilka åtgärder som är viktigast för att hantera eller hindra framtida kriser (jmf 
Lundberg, Rollenhagen, & Hollnagel, 2010). Komplexiteten i systemet gör det också 
omöjligt att hitta alla relevanta åtgärder. Detta då ett komplext system aldrig kan 
fullständigt beskrivas (Cilliers, 2005; Dekker, 2013). Vidare får man inte glömma bort det 
faktum att det man letar efter är också det man hittar (Lundberg, Rollenhagen, & 
Hollnagel, 2009). Det finns med andra ord ingen sann och objektiv lista på åtgärder. Att 
listorna är subjektiva behöver dock inte betyda att de är inte är relevanta. Åtgärdslistorna 
och risk- och sårbarhetsanalyserna handlar istället i mångt och mycket om att ”samla 
ihop” aspekter som diskuteras i kommunen, aspekter som ses som viktiga att gå vidare 
med. Även om listorna inte är objektiva kan ju i alla fall fångat upp aspekter som 
kommunen bör arbeta med. Här är det dock viktigt att gruppen som arbetar med frågorna 
är väl sammansatt så att man kan fånga de utmaningar som aktörer uppfattar i sitt arbete i 
den del av kommunen som är syftet med den specifika analysen.  

5.2.9 Länsstyrelsens roll 
Som tidigare beskrivits ska länsstyrelsen fungera som en sammanhållande funktion inom 
länet (SFS 2006:544, kap 2, 1 §) och bland annat verka för att sammanställa regionala 
risk- och sårbarhetsanalyser. Länsstyrelsen har också i uppdrag att göra uppföljning av 
kommunens arbete enligt LEH (SFS 2006:544).  
Kopplat till länsstyrelsernas arbete är en aspekt att fundera på relationen mellan de 
regionala risk- och sårbarhetsanalyserna och kommunernas analyser. I regeringens 
proposition 2013/14:144 står det att:  

”systemet för hur risk- och sårbarhetsanalyser ska redovisas ser dock olika ut 
beroende på om redovisningarna avser kommuner och landsting, statliga 
myndigheter eller EU-nivån. Detta förhållande riskerar att försvåra analysarbetet 
avseende till exempel jämförelser mellan olika nivåer och över tid eller 
övergripande slutsatser av den nationella krisberedskapen. En högre grad av 
samordning av arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser på lokal, regional och 
nationell nivå bör eftersträvas.” (s. 31).  

Liknande beskrivs i Riksrevisionens granskningsrapport (2015, p. 25) att ”enligt MSB 
brister [länsstyrelsernas analyser] i enhetlighet och jämförbarhet, vilket är ett problem när 
MSB ska göra sin nationella riskbedömning”. Vidare beskrivs i MSBs vägledning (MSB, 
2011) att de analysrapporter som en aktör tar fram ska kunna användas av andra aktörer i 
deras arbete. I vägledningen beskrivs också en önskan att aggregera kommunala 
riskanalyser, för att i slutändan ta fram en riskbild över hela Sverige eller till och med 
hela EU. En fråga är vad aggregering egentligen innebär, då det kan tolkas på många 
olika sätt. Handlar aggregering om att ta siffrorna som finns i kommunernas analyser för 
att skapa en analys på länsstyrelsenivå eller handlar aggregering om något annat? I MSBs 
vägledning (2011, p. 57) beskrivs att det handlar om ”att länsstyrelsen på ett enkelt sätt 
ska kunna använda kommunernas och landstingens analyser vid framtagandet av den 
regionala analysen”. Vidare beskrivs ett exempel på hur detta kan gå till, där man för 
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scenariot storm lägger ihop de olika kommunernas beräknade konsekvenser, för att få en 
bild av konsekvenserna för hela länet. Detta kan tolkas som att aggregering handlar om 
sammanslagning av siffror.  
Även under intervjuerna diskuterades aspekter som jämförelser, samordning och 
aggregering av analyser. Ingen av de studerade länsstyrelserna kan beskrivas som att de 
aggregerar kommunernas analyser. Dock arbetar de med samordning och jämförelser 
mellan kommunerna. Till skillnad från mina resultat, beskriver Riksrevisionen (2015, pp. 
26-27) att kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser utgör ett av de viktigare underlagen 
till länsstyrelsens risk- och sårbarhetsanalyser. I min studie lyfter istället 
länsstyrelseinformanterna fram att den huvudsakliga poängen med analyserna är 
kommunernas egennytta. Samtidigt beskriver några kommuninformanter att då 
länsstyrelsen ska göra en sammanvägning av kommunernas analyser, vilket de i praktiken 
som sagt inte gör, borde de kunna ställa större krav på kommunernas analyser och 
exempelvis vara tydligare i sina kriterier.  
Från flera håll tycks det idag som beskrivits ses som självklart att det är viktigt att 
kommunernas analyser ska aggregeras, samordnas och jämföras. Jag vill hävda att dessa 
aspekter, framförallt aggregering, är problematiska av åtminstone två orsaker. Den första 
orsaken är att en riskanalys aldrig kan ses som objektiv, utan är starkt beroende av 
exempelvis vem som genomfört den (Slovic, 1999). Därför är den riskbild som 
kommunen beskriver i sin rapport inte heller den ”sanna bilden” av kommunens risker. 
Länsstyrelsen får därmed inte heller fram en ”sann bild” över länets risker genom att 
aggregera kommunernas analyser. Vidare är en kommun ett komplext system och en 
faktisk beskrivning av denna utifrån ett riskperspektiv blir en väldig förenkling. Detta då 
ett komplext system kontinuerligt förändras och aldrig kan fullständigt beskrivas (Cilliers, 
2005; Dekker, 2013).  
Den andra orsaken till att aggregering blir problematiskt är att kommunerna har olika 
förutsättningar och behov vilket oundvikligen leder till något olika analyser. 
Kommunernas analysprocesser (och även rapporter) ser idag olika ut och jag vill 
argumentera, precis som några av mina informanter, att detta inte är fel. Kommuner i 
Sverige, precis som de i denna rapport studerade kommunerna, ser olika ut och har 
därmed olika förutsättningar. Egennyttan för kommunerna menar jag, precis som 
länsstyrelseinformanter i denna rapport, borde vara det viktigaste. Vidare argumenterar 
jag att det är analysprocessen som är det viktiga och detta gäller även för länsstyrelserna. 
Länsstyrelsernas arbete bör därmed handla om en egen analys med fokus på lärande, där 
kommunernas analyser eller kompetens från kommunerna, kan vara en input av flera 
(Borell & Eriksson, 2013a). För som större kriser visat finns det ju ett behov av att även 
på länsnivå öka sin förmåga att hantera kriser.  
En annan aspekt kopplat till länsstyrelserna arbete är uppföljning av LEH (SFS 2006:544) 
och den återkoppling som kommunerna får för att kunna utveckla sitt arbete. Som sagt 
lever vi i ett kontrollsamhälle och det finns alltid ett behov av att fundera på de 
uppföljningar som görs. Först och främst, är de nödvändiga och görs de på ett 
ändamålsenligt sätt? De studerade länsstyrelsernas uppföljning varierar, vilket stämmer 
överens med resultatet i Riksrevisionens granskningsrapport (2015, pp. 29-30), som också 
pekar på skillnader mellan länsstyrelsernas uppföljning. Informanter beskriver att det är 
svårt för länsstyrelserna att genomföra uppföljning, då det inte är tydligt vad de ska 
bedöma mot, då anvisningar för uppföljningen saknas26. Vidare ifrågasätts återkopplingen 
kommunerna får och hur den stundtals kan uppfattas som obefintlig. En av 
länsstyrelseinformanterna argumenterar exempelvis att återkopplingen fokuserar på fel 
aspekter. Här tycks det finnas ett stort behov om en diskussion om vilka aspekter som bör 
ligga i fokus för att kommunerna faktiskt ska kunna utveckla sitt arbete baserat på 
                                                      
26 Det har idag arbetats fram uppföljningsdokument med en processbeskrivning för uppföljning av 
kommunernas krisberedskap. Denna är framtagen efter att intervjuerna med länsstyrelserna genomfördes. 
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återkopplingen. Frågan är vilka aspekter som faktiskt stöttar kommunerna i att skapa ett 
lärande i organisationen och inte bara rapporter som är enkla att kontrollera.  
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6 Slutsats  
Syftet med denna rapport har varit att beskriva hur arbetet med kommunala risk- och 
sårbarhetsanalyser fungerar och om och i så fall hur resultatet av arbetet används och 
utnyttjas. Målen har varit att bidra till en utveckling av det svenska krishanteringsarbetet 
samt ge återkoppling på arbetet till de kommuner och länsstyrelser som intervjuats i 
denna studie. Resultatet och många av slutsatserna är dock relevanta inte bara för risk- 
och sårbarhetsanalysarbetet utan för förberedelse- och krishanteringsarbetet generellt.  
Nedan beskrivs slutsatser från studien:  

• Det finns inget ”sant” och objektivt svar på vad som är en bra risk- och 
sårbarhetsanalys eller för den delen bra krishanteringsarbete, även om dagens 
metoder och upplägg ofta förutsätter detta. 

• Idag är det aspekter såsom makt som påverkar vad som ses som bra. Maktaspekten, 
men även andra aspekter som påverkar, behöver identifieras och synliggöras för att 
ett utvecklingsarbete i praktiken ska kunna gå att genomföra. 

• Istället för som idag fokusera på hur metoder för risk- och sårbarhetsanalys ska 
utformas behöver diskussionerna lyftas upp till en mer abstrakt nivå där grundvalarna 
för hur risk och säkerhet uppkommer ifrågasätts.  

• Det är inte möjligt att skapa en objektiv och komplett bild av risker eller behov av 
åtgärder på någon nivå i samhället. 

• Modellerna och förståelsen bakom risk- och sårbarhetsanalysarbetet så som det 
genomförs idag är inte anpassade till att vårt samhällssystem är komplext. Det finns 
ett behov av modellutveckling i krishanteringsarbete. 

• Det finns ett behov av att designa ändamålsenliga stöd i arbetet för de aktörer som 
arbetar inom krishanteringssystemet.  

• Idag finns det en tendens att arbeta i stuprör och risk- och sårbarhetsanalysarbete 
tenderar därför att bli en separat process. Vidare tenderar också 
samhällssäkerhetsområdet bli ett stuprör relaterat till övriga samhällsinsatser. Här 
krävs det ett holistiskt synssätt på samhällssäkerhet men också på kommunens arbete 
i sin helhet.  

• En aspekt som ofta glöms bort är lärandet och om och i så fall hur arbetet med risk- 
och sårbarhetsanalyser kan leda till en ökad krishanteringsförmåga.  

• Det finns en tendens att arbetet slutar när analysen är klar och att spridning ses som 
en uppgift som sköter sig själv. Det finns ett behov av att inom både forskningen och 
i praktiken fokusera på hur arbetet kan skapa ett lärande i organisationer.  

• Möjligheten till aggregering av risker och skapande av riskbilder för hela Sverige 
måste ifrågasättas. Fokus bör istället ligga på att skapa ett lärande genom 
analysarbetet hos de aktörer och organisationer som ska förebygga och förbereda för 
kriser och hur olika aktörer kan bidra till detta lärande.  

• Det finns ett behov av forskning och utveckling vad gäller inkludering av olika 
aktörer i arbetet. Det är alltid svårt att få aktörer att engagera sig samtidigt som 
arbetet inte blir bra om det inte genomförs av en bredd av aktörer.  

Slutligen vill jag hävda att förberedelse- och krishanteringsarbete, där risk- och 
sårbarhetsanalyserna idag är en del, har en potential att bidra till en bättre hantering av 
kriser. Vi bör dock analysera vad i arbetet som leder till en positiv utveckling och vad vi 
bör förändra. Det finns ett behov att ifrågasätta de grundvalar som arbetet står på och 
diskutera om dessa grundvalar är tillämpbara på samhällets komplexa utmaningar. Vi 
måste våga ställa den stundtals obehagliga frågan om det finns ett värde med att arbeta på 
det sätt vi gör just nu, eller om vi ska pröva något nytt som kanske är bättre lämpat för att 
analysera vårt komplexa samhällsystem.   
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