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Abstract 
 A coordinated contingency planning process for a potential disturbance in the 

Swedish power system. Different stakeholders must coordinate and have prepared 

measures in case of energy shortage.  This planningprocess has the purpose of avoid 

severe consequences for the society. This case study aims to investigate the 

planningprocess that occurs at the municipal level, with designated officials for the 

process, and how it affects network governance. This network includes government 

agencies at national, regional levels, local officials along with power grid producers 

and private companies. The planningprocess is stipulated by law, and power grid 

companies as well as private companies are assumed to collaborate with local 

officials. Analysis of interviews from 50 municipalities situated in three separate 

counties, with different characteristics. The analysis show that collaboration was a 

major factor in the planning process. Power grid companies are indirect forced by 

law to collaborate with the government, not with the municipalities - which 

experienced difficulties to collaborate because of that.   Difficulties also appeared 

among local officials and private companies. Earlier studies confirm that private 

companies don’t do anything for free. Clarity and formalized collaboration are 

especially important for network governance for a national contingency planning 

that shouldn’t rely on local officials. 
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1 Inledning 
Hösten 2003 skedde, historiskt sett, ett av de största strömavbrotten i södra Sverige 

vilket ledde till att cirka två miljoner elkunder blev utan ström. Strömavbrottet 

orsakades av en kortslutning i ett ställverk utanför Varberg (Hallands län) i 

kombination med ett automatstopp på kärnkraftverket i Oskarshamn (reaktor 3). Även 

kärnkraftverket Ringhals drabbade och tvingades stänga ner två av sina reaktorer, 

Ringhals 1 och 2 (Kraftnät, 2003).   

Redan före det stora strömavbrottet 2003 fanns en påbörjad planeringsprocess för 

ett bättre civilförsvar samt en förhöjd beredskap vid svåra påfrestningar på samhället i 

fredstid.  Denna process inleddes genom ett beslut den 23 juni 1999 där regeringen gav 

chefen för Försvarsdepartementet order att tillsätta en särskild utredare med uppdraget 

att analysera och lämna förslag på en bättre helhetssyn vid planering för civilt försvar 

och beredskap mot svåra påfrestningar (Petterson, 2001, p. 8). Kriser liknande den som 

uppstod år 2003 kan uppstå när som helst och utan förvarning samt inom många olika 

områden. Strömavbrott räknas in som en kris där beredskapsplanering måste finnas för 

att snabbt kunna lösa en driftstörning eller, som i vissa fall, manuella 

förbrukningsfrånkopplingar (hädanefter används MFK) för att avlasta elsystemet. En 

problematik som måste beaktas är att vi i dagens samhälle har medborgare och 

samhällen vilka har blivit alltmer beroende av fungerande elförsörjning och som är 

mycket sårbara när strömförsörjningen inte fungerar.  

Som svar på det stora strömavbrottet 2003 och samhällets krav på fungerande 

elförsörjning tvingades regeringen att agera för att elförsörjningen även i framtiden 

skulle kunna säkras och levereras utan större störningar. Därmed lades grunden för 

planeringsprocessen med namnet Styrel (Styrning av el till prioriterade elanvändare).  

Det som framkom efter utredningen, som startade 1999, var bland annat att framtida 

beredskapsplanering ska följa tre olika principer för organisation och ledning 

(Petterson, 2001, p. 8).  
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Dessa tre vägledande principer inför förändringsarbetet utgjordes av ansvars-, 

likhets- och närhetsprinciperna (Petterson, 2001, p. 8).  

 

Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under  

normala förhållanden skall ha motsvarande ansvar under kris- och krigs- 

situationer. Likhetsprincipen innebär att en verksamhetsorganisation och  

lokalisering så långt som möjligt skall överensstämma i fred, kris och krig. 

Närhetsprincipen innebär att kriser skall hanteras på lägsta möjliga nivå i  

samhället. (Petterson, 2001, p. 8) 

 

STYREL infördes efter denna utredning som ett landsomfattande och lagstiftat 

planeringssystem och genomfördes för första gången 2010 med ett återkommande 

intervall på fyra år, undantaget valåret 2018 för att istället återkomma 2019. De två 

tidigare planeringsomgångarna 2010/2011 och 2014/15 skedde också under valår men 

fick stark kritik från kommunerna och därav ändrades planeringsomgången till 

2019/2020. Planeringssystemet behandlar prioritering av samhällsviktiga elanvändare i 

händelse av både förutsedda och oförutsedda kortvariga elbrister, och som föregicks av 

en lagändring av ellagen (1997:857) vilken trädde i kraft 1 juli 2011 (SOU 2010/11:56). 

Sammanfattningsvis handlar denna lagändring om att regeringen eller den myndighet 

som regeringen utser har fått möjlighet att styra eltillgångar vid uppkomna situationer 

där elbrist föreligger och där balans mellan produktion av el och förbrukning inte kan 

ske på annat sätt än genom MFK (Näringsutskottet, 2011) , Ellagen 8 kap §1-

4f (Regeringskansliet, 1997).  

Den myndighet som ansvarar för detta planeringssystem är Energimyndigheten 

som har gett Sveriges alla länsstyrelser i uppdrag att koordinera planeringsprocessen 

med kommunerna. Länsstyrelserna blev koordinator för att de också har det uppdraget 

i det ordinarie krishanteringsarbetet samt när det gäller risk- och sårbarhetsanalyser. 

Varje kommun upprättar sedan sin prioriteringslista enligt den egna kommunens 

rådande förutsättningar och behov. Därefter återkopplar kommunen till länsstyrelsen 

som sedan sammanställer prioriteringslistan för respektive län. I händelse av förutsedd 

eller plötslig uppkommen elbrist är Svenska Kraftnät den myndighet som får besluta 

om en eventuell MFK av elen (Olsson, 2010).  
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1.1 Samverkan som lösning på komplexa problem 
Som tidigare nämnts är Styrel ett landsomfattande lagstiftat planeringssystem som 

innefattar både offentlig och privat sektor. För att kunna genomföra en sådan komplex 

planeringsprocess behövs samverkan mellan samtliga inblandade aktörer. Samverkan 

har också under de senaste åren blivit en vanlig organisationsform just för att kunna 

lösa komplexa problem vilka berör både offentliga och privata aktörer. Samverkan kan 

förekomma såväl mellan som på flera nivåer samtidigt och är nära kopplat till styrning, 

det vill säga styrning som funktion inom samverkan, istället för den traditionella 

formen genom statlig styrning. Anledningen till denna nära koppling är att samverkan 

är en effekt från den annars vanliga statliga styrningen. Att staten istället engagerar 

privata aktörer för att gemensamt hitta lösningar på problem (Skelcher, 2011, p. 298).   

Samverkan som begrepp är frekvent förekommande i svensk litteratur kring 

forskning av nätverk och har en tendens bland forskare att användas synonymt med 

nätverk, så även för denna studie. Enligt Nationalencyklopedin kan samverkan 

beskrivas som ett gemensamt handlande för att uppnå ett visst syfte eller mål. 

(Nationalencyklopedin, 2018). Nätverk enligt Nationalencyklopedin beskrivs som att 

människor eller företag är sammankopplade för att kunna kommunicera eller att 

nätverk kan bildas utifrån intressen. (Nationalencyklopedin, 2018) Det är emellertid 

viktigt att särskilja dessa två begrepp ifall de ska användas i en engelsk kontext då de 

har olika perspektiv. Samverkan i den engelska kontexten är nära kopplat till begreppet 

nätverk och framför allt policynätverk1, vilket kan ses som en utveckling av nätverk.  

En beskrivning av policynätverk är att fokus ligger på relationer mellan aktörer samt 

överenskommelser och avtal mellan aktörer. Det är en samverkansmetod eftersom 

aktörerna förbinder sig att följa dessa överenskommelser och avtal för att således kunna 

lösa problemet och erhålla gemensamma fördelar (Skelcher, 2011, p. 298).  

För direkta kriser som uppstår finns idag olika samhällsfunktioner vilka tar hand 

om dessa. Direkta kriser kan exempelvis vara trafikolyckor med skadade personer eller 

pågående brott. De samhällsfunktioner som svarar på kriserna kan exempelvis vara 

SOS alarm, Räddningstjänsten eller Polis vilka har till uppgift att lösa direkt uppkomna 

 

1 Bestämda handlingar eller beslut tagna av individer med egna intressen inom en grupp och dess relationer 
dem emellan ( (Sandström, 2008) 
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situationer. En samhällsfunktion innebär en samhällelig verksamhet som behövs för att 

samhället ska fungera (Nationalencyklopedin, 2018). Styrel är på sätt och vis också en 

samhällsfunktion men som består av ett nätverk av olika aktörer vars enda uppgift är 

att på lite längre sikt planera inför, och därefter hantera, oförutsedda elavbrott samt 

planerade strömavbrott för att avlasta elnätet och därmed säkerställa att samhället kan 

fungera. De aktörer som står för denna långsiktiga beredskapsplanering är offentlig 

sektor (bl.a. länsstyrelser och kommuner) samt privata aktörer (bl.a. frivilliga 

organisationer och elbolag) som tillsammans planerar med de aktörer som tar hand om 

direkta kriser. Denna långsiktiga beredskapsplanering har genererat många olika 

samverkanskonstellationer för olika områden och där planeringsprocessen Styrel ingår. 

Samverkan som fenomen är som tidigare nämnts inget nytt men som istället tillför 

krishanteringsområdet en klar samhällsnytta för medborgarna. Nyttan tillfaller även 

samhället, exempelvis genom begränsade ekonomiska förluster, minskade miljöskador 

et cetera. Men den största behållningen är tidsvinster för snabbare sjukvård, 

räddningstjänst vid brand, fjällräddning på ensligt belägna platser, grannsamverkan 

för att minska brottslighet eller snabbt uppklarade strömavbrott et cetera.  

Styrel är en del av beredskapsplaneringen i det svenska samhället och där 

aktörernas samverkan i prioriteringsprocessen till viss del är påtvingad genom 

lagstiftning. Styrningen blir då ett självklart inslag inom nätverket vilket möjligen kan 

påverka slutresultatet (d.v.s. den prioriteringsordning som ska finnas för varje 

kommun i händelse av oförutsedda strömavbrott eller MFK).  

Den samverkan som sker genom nätverket ligger utanför beslutsordningen för de 

inblandade aktörernas ordinarie verksamhet och där traditionella styrformer som 

regelverk eller riktlinjer förskjuts. Samverkan kan således till viss del bestämmas av 

aktörerna själva. Därmed får ansvarsutkrävandet och risktagandet vissa konsekvenser 

när organiseringen bestäms av de samverkande aktörerna kontra en traditionell 

organisation som har regelverk att luta sig mot i dessa frågor (Sörensen & Torfing, 2007, 

p. 46) 

Denna studie ska bidra till att öka kunskapen kring den planeringsprocess som 

föranleder att beslut kring prioriteringsordningen antas på kommunal nivå inom 

planeringsprocessen Styrel och där utfallet blir en form av nätverksstyrning.  
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1.2 Syfte och Frågeställning 
Denna studie har för avsikt att undersöka planeringsprocessen Styrel och beskriva 

processen inför prioriteringsordning på kommunal nivå, vilket är intressant både ur ett 

teoretiskt och empiriskt perspektiv. Intressant utifrån vilka erfarenheter som kan dras 

från planeringsprocessen Styrel till liknande prioriteringsmodeller för andra områden, 

exempelvis säkerställande av vattenförsörjning i samhället. Det är också på den 

kommunala nivån som samverkan sker och den kommunala prioriteringsordningen 

bestäms. De olika arbetsprocesserna undersöks, jämförs och tydliggörs utifrån teorier 

såsom exempelvis nätverk, policynätverk och nätverksstyrning. Frågeställningen är 

följande: Hur genomförs planeringsprocessen Styrel på kommunal nivå, och hur 

påverkar den nätverksstyrningen? 

1.3 Avgränsning 
Föreliggande studie utgår från den lagstiftade planeringsprocessen Styrel, där 

resultatet delvis baseras på tillgängliga offentliga dokument. Merparten av materialet 

har inhämtats från ett annat forskningsprojekt: Från myndighet till medborgare och tillbaka  

(Olausson, 2017). Projektets syfte är att bland annat att öka kunskapen om samverkan, 

hur prioriteringar skapas och omsätts för att skapa goda förutsättningar, öka 

kunskapen kring en planerings- och beslutsprocess med flera aktörer. Det material från 

tidigare nämnda projekt som används består av transkriberade semistrukturerade 

intervjuer på kommunal nivå från tre olika län. Dessa intervjuer kommer att användas 

vid besvarandet av studiens frågeställning. 
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1.4 Disposition 
Studien fortsätter med en teoretisk del där författaren inleder med att förklara 

begreppet styrning (governance) och dess historiska utveckling. Utifrån teorier såsom 

bland annat nätverk, policynätverk och nätverksstyrning berörs olika begrepp och 

tidigare forskning vilka alla inbegriper arbets- och beslutsprocesser i någon form. Den 

metod som kommer att användas för att analysera befintligt material är en tematisk 

analys med hjälp av analysprogrammet Nvivo 11. Därefter kommer den resultatanalys 

av materialet att presenteras för att presentera de olika teman som framkommit av 

analysen. I diskussionen kommer därmed resultatanalysen att kopplas mot den 

teoretiska delen för att svara på frågeställningen.  
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2  Teoretiskt ramverk 
Syftet med avsnittet är att presentera den historiska förändring och tidigare 

forskning som föregåtts inom området för organisation och styrning, där Sverige bland 

många andra länder tog intryck av den engelska styrmodellen New Public 

Management (NPM) med marknadsmässiga metoder. Därmed frångicks offentlig 

styrning till fördel för en mer flexibel styrform i kombination med andra 

organisationsformer och styrformer.  I samband med dessa nya styrformer kan viss 

problematik uppstå angående organisationsstyrning.  

De olika teorierna presenteras i grupp om organisationsformer för samverkan samt 

styrformer för samverkan. Dessa två områden kommer även att beröras var för sig utifrån 

ett beredskapsplaneringsperspektiv.  

2.1 Styrning och dess utveckling 
Den traditionella formen för styrning som funnits genom tiderna har benämningen 

government, vilket innebär statlig styrning i en strikt hierarkisk form. Enligt en artikel 

av Aaron Wachhaus anges att metoderna för styrning har förändrats från det 

traditionella (Wachhaus, 2014, p. 573). McClurg och Lazer beskriver styrning som ett 

nätverksfenomen där makt fördelas mellan, och bland, aktörer i en komplex 

konstellation (McClurg & Lazer, 2014, p. 1). Denna styrform kallas för governance vilket 

innebär, som ovan nämnts, styrning i andra former utifrån demokratiska synsätt 

(Lievens, 2015, p. 2). Styrningen bygger på nätverk av offentliga, privata och ideella 

organisationer utan organisatoriska eller institutionella gränsdragningar beträffande 

att leverera offentliga tjänster (Wachhaus, 2014, p. 573). Denna skiftning, från 

government till governance, bör enligt en artikel av Matthias Lievens istället ses som en 

skiftning av symboliskt slag. Det vill säga att övergången från regeringsstyre till 

styrning i andra former utifrån demokratiska synsätt inte i egentlig mening förändrat 

aktörerna, normerna eller beslutsprocesserna. Inom området för styrning så förändras 

istället maktstrukturen där samhället istället tar en större roll för denna maktövergång 

(Lievens, 2015, p. 2). Konflikten, enligt Wachhaus, uppkommer istället av att vår 

förståelse för denna form för styrning bygger på en individuell rationalitet och ett 

väletablerat socialt beteende med härkomst från just hierarkiska organisationsformer 
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(Wachhaus, 2014, p. 573). Denna styrform återfinns också inom Styrel där beslut och 

prioriteringar fattas av både privata och offentliga aktörer och där den slutgiltiga 

prioriteringsordningen därmed omfattar alla inblandade aktörer. 

2.1.1  Governance som begrepp  

Governance kan översättas till offentlig styrning och hädanefter kommer det 

engelska begreppet att användas eftersom det förekommer frekvent även i svensk 

litteratur (Assens & Courie Lemeur, 2016, p. 7).  

I Peters artikel kring governance nämner han att alla former för politiska beslut har 

fokus på hur makten från den offentliga sektorn möjliggör tjänster och serviceutbud för 

allmänhetens bästa. Denna process är vad Peters menar med governance och ytterligare 

förklaring till detta begrepp är att det finns ett behov av kollektiv beslutsfattning för att 

styra ett samhälle (Peters, 2011, p. 983). I boken Interactive Governance av Torfing, Peters, 

Pierre och Sørenssen beskrivs governance som en interaktion mellan offentliga 

beslutsfattare och relevanta intressenter. Där associerar individer governance med 

kompetentent och kunskapsbaserad beslutsfattning, innovativa policylösningar samt 

flexibla och koordinerade policyimplementeringar (Torfing, et al., 2012, p. 9). 

Konceptet kring samverkan kan relateras till många termer där governance är en av 

dessa. För området statsvetenskap och offentlig sektor innebär detta en 

förändringsform för statlig styrning och där offentlig sektor försöker engagera andra 

aktörer i politiska projekt genom kulturella mekanismer snarare än agera tvingande.  

Däremot kan graden av samverkan som aktivitet, från övriga aktörer, påverkas utifrån 

offentlig sektors rykte eller dess historiska relation till nämnda aktörer (Skelcher, 2011, 

p. 298). Denna uppkomst av flernivåstyrning som uppstår i och med att privata aktörer 

inkluderas kan enligt Skelcher vara en konsekvens av europeisk integration med dess 

decentraliserade arbetssätt. Däremot kan graden av decentralisering och styrning skilja 

sig både inom och utanför Europa (Skelcher, 2011, p. 298). 
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2.2 Organisationsform för samverkan 
Konkret sett finns det inte många olika former kring hur samverkan organiseras, 

utan de flesta utmynnar i någon form av nätverksarrangemang. Oavsett om detta 

benämns som projekt, samverkan eller samarbete så tar dessa formen av ett nätverk 

(informellt eller formellt).  

2.2.1 Nätverk 

Det finns många engelska översättningar kopplade till det svenska ordet för nätverk 

(exempelvis cooperation, collaboration, coordination, networking) och författaren är väl 

medveten om detta. Denne kommer, för denna studie, att studera och koppla samman 

de engelska begrepp som berör organisationsformen nätverk oavsett engelska 

variationer. Som tidigare nämnts används samverkan som begrepp ofta i svensk 

kontext för att beskriva ett nätverksarrangemang, vilket också är fallet för föreliggande 

uppsats. För studien innebär detta att begreppet samverkan kommer att användas, men 

att begreppet nätverk främst kommer att ligga i fokus (då det för författaren är 

synonymt med samverkan).  

I svensk kontext innefattar nätverk en samarbetsstruktur vilken skär både 

horisontellt och vertikalt igenom organisationer, privata såväl som statliga. Ett nätverk 

är helt oberoende av både hierarkiska strukturer och marknaden eftersom det primära 

syftet med nätverk är att uppnå gemensamma mål. Nätverk består ofta av både privata 

och statliga intressenter (Assens & Courie Lemeur, 2016, pp. 6-7).  

En problematik som kan uppstå inom dessa nätverkskonstellationer är att 

gränsdragningen mellan offentliga och privata organisationer medverkar till att 

organisationen i sin helhet kan upplevas som oklar. De enskilda organisationernas egna 

mål och resultat blir svårare att specificera när övriga organisationers bidrag också 

måste räknas in för det gemensamma målet (Henriksson, 2017, p. 10). För 

planeringsprocessen Styrel innebär detta att varje kommun, vart fjärde år, måste 

upprätta en prioriteringsordning som sedan sammanställs av länsstyrelserna till en 

nationell prioriteringsordning. Prioriteringsordningen påverkar ett synnerligen stort 

antal organisationer, samt kommuner överlag, i händelse av strömavbrott eller en MFK. 

Att planeringsprocessen Styrel finns kan ses som en effekt av samverkan mellan såväl 

offentliga som privata aktörer, och att den är designad i syfte att kunna lösa ett 

komplext samhällsproblem. Detta bekräftas också av Kususamari där samverkan 
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mellan offentliga och privata aktörer bidrar till lösningar på komplexa problem vilka är 

större än vad en organisation (i Styrels fall staten) själv kan klara av eller hantera. 

(Kususamari, 2012).  

En annan viktig aspekt för denna studie att undersöka, och som kan påverka 

prioriteringsprocessen, är hantering av information. En teori som fokuserar på flöden 

av information inom och mellan system. Denna teori kan liknas med nätverksteorin och 

har benämningen systemteori. Detta kan vara information från individ till individ eller 

mellan organisationer – eller kombinationer av dessa.  Dessa informationsutbyten 

innebär att individen eller organisationen inhämtar information, processar denna och 

därefter producerar detta i olika former, exempelvis beslut och aktiviteter. Som ovan 

nämnts har information stor betydelse för att kunna användas som hjälp vid 

beslutsfattning eller för att minimera osäkerhet (Heath, 2013, p. 604).  

Nätverk, enligt forskaren Kalu, har gett upphov till denna smått kaotiska men ändå 

hanterbara organisationsform med ett flertal aktörer sammanflätade i olika 

relationskonstellationer och ömsesidiga beroendeformer (Kalu, 2010, p. 165). Skelcher 

gör kopplingen att konceptet samverkan hör ihop med nätverk (d.v.s. en utveckling 

från policynätverk). Själva formen för samverkan bör ses som en serie av 

överenskommelser mellan olika aktörer i syfte att avstå deras autonomitet för att 

därigenom få ta del av kollektiva fördelar (Skelcher, 2011, p. 298).  

Offentlig-Privata partnerskap är egentligen ett annat namn på nätverk vilket har 

varit föremål för viss forskning. Samarbeten mellan offentliga och privata aktörer är 

däremot inget nytt fenomen. I boken Samhällsstyrning i förändring beskriver forskaren 

och författaren Ulrika Mörth dessa samarbeten som offentligprivata partnerskap 

(hädanefter kallat OPP). Det finns även åtskilliga varianter inom OPP med olika syften 

vilka berör olika samhällsfunktioner. Gemensamt för samtliga varianter är att det 

handlar om samarbeten mellan suveräna och jämställda aktörer samt privata och 

offentliga organisationer (Mörth & Sahlin-Andersson, 2006, p. 28).  Lester och Reckhow 

nämner också OPP-samarbeten som en av utmanarna till den klassiska formen för 

styrning genom strikta jurisdiktioner och tydliga gränser (Lester & Reckhow, 2012, p. 

116).  
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Mörth & Sahlin-Andersson nämner däremot i sin bok att den vanligaste definitionen 

för OPP är:   

”ett varaktigt samarbete mellan offentliga och privata aktörer inom vilket de gemensamt utvecklar 

produkter och tjänster samt delar på risker och resurser som är kopplade till dessa produkter.”  

(Mörth & Sahlin-Andersson, 2006, p. 38). 

 

Anledningen till partnerskap mellan offentliga och privata aktörer handlar främst om 

att försöka lösa gemensamma problem, och där alla parter är jämställda med varandra. 

De ingår frivilliga avtal som samtidigt förpliktigar samtliga parter att bidra till 

partnerskapet (Mörth & Sahlin-Andersson, 2006, p. 38). Detta nämns även i den 

slutrapport för åren 2008–2009 som presenterades av Energimyndigheten år 2010. Där 

framhålls den synergieffekt som privat-offentlig samverkan medför, vilket genom 

Styrel framgångsrikt testats. Aktörerna kan utgå från planeringsprocessen Styrel och 

tillsammans göra beroende- och konsekvensanalyser och klarlägga 

ansvarsförhållanden men även hur elnäten kan utvecklas, eller ifall modernisering av 

utrustning krävs. Allt detta kan bidra till att utveckla en strukturerad nationell privat-

offentlig samverkan där det gemensamma syftet är att stärka samhället 

(Energimyndigheten, 2010, p. 38). 

2.2.2 Policynätverk 

Till skillnad från nätverk som en samarbetsstruktur så omfattar policynätverk, 

internationella och nationella samt statliga och icke-statliga, aktörer sammankopplade 

utifrån bland annat intressen. Deltagare inom ett policynätverk behöver nödvändigtvis 

inte dela samma åsikt. Det nödvändiga är att deltagarna delar samma synsätt eller talar 

samma språk för att sinsemellan kunna diskutera för- eller motåtgärder och nå 

konsensus inom själva diskursen (Pal, 2011, p. 2). För att förstå policynätverk krävs 

också analys av vad nätverk mellan stat och samhälle innebär för att på så vis också 

förstå relationen mellan dem. Särskilt viktigt är framförallt att förstå hur ett samhälle 

kan organisera sig utifrån intressen. Det som Pal framhåller är att när människor delar 

intressen så grupperar sig dessa sannolikt i intressegrupper. Om policyproblem 

uppstår som kan påverka dessa intressegrupper så skulle dessa sannolikt politisera sig 

och därmed ifrågasätta staten (Pal, 2011, p. 2), vilket också skedde innan 

planeringsprocessen Styrel. Det vill säga att samhällets ökade beroende och krav på 
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säker elförsörjning bidrog till att denna landsomfattande planeringsprocess 

lagstiftades. 

Cairney och Heikkila beskriver nätverk utifrån policyperspektivet som en relation 

mellan ansvariga aktörer för politiska beslut och krävande deltagare (såsom bl.a. 

intressegrupper) att användas för konsultation och förhandling. Duktiga och erfarna 

beslutsfattare delegerar ansvar för beslut till tjänstemän som i sin tur inhämtar 

information och råd från intressegrupper  (Carney & Heikkila, 2007, pp. 363-364). En 

annan synvinkel som framhålls av Pal är, att nätverk som koncept, har blivit starkt 

moderniserat och ofta består av påfallande många organisationer som både verkar som 

allierade och motståndare till varandra inom nätverket.  Denna gränsdragning mellan 

stat och samhälle har blivit allt mer diffus.  

2.3 Styrformer för samverkan 
Att styra inom formen för samverkan kan vara ett komplext moment. Det finns 

åtskilliga aktörer att ta hänsyn till och därtill många intressen vilka kräver 

kompromisser för att en överenskommelse ska kunna uppnås. Formen och aktörernas 

synsätt kring styrning kan därför ske utifrån många olika perspektiv.  

2.3.1 Nätverksstyrning 

Ett nätverk opererar, teoretiskt sett, utifrån demokratiska och universella principer 

(såsom transparens) gemensamt avseende beslutsfattning precis så som optimal 

styrning ska göra. Det som däremot komplicerar denna styrning är att nätverk ofta 

består av privata aktörer vilka inte har samma skyldighet beträffande transparens och 

demokratiska principer som offentliga myndigheter (Assens & Courie Lemeur, 2016, 

pp. 7-8). Ett försök till att definiera nätverksstyrning har gjorts av forskarna Sörensen 

och Torfing. De menar att den suveräna makten som vanligtvis återfinns hos staten 

istället har förändrats på grund av ekonomiska, sociala och politiska aktörers 

interaktioner vilket har skapat en ny arbetsform, nämligen nätverk. Dessa nätverk sätter 

den vanligtvis strikta och hierarkiska styrningen ur spel då aktörerna opererar, vilket 

tidigare nämnts, både horisontellt och vertikalt (Sörensen & Torfing, 2007, pp. 26-27). 

Även McGuire nämner att styrning med ett uppifrån-och-ner-perspektiv sällan är 

produktivt eftersom dagens styrsystem är baserade på samverkan genom nätverk. 

Likaså nämner han att det finns forskning som menar att den särskiljning mellan 
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hierarkier och nätverk som görs inte alltid är korrekt. Istället menar McGuire att en 

kombination av dessa inte är ovanligt. Nätverk kan vara platta men det kan också finnas 

en ledande organisation eller myndighet som då agerar som systemansvarig.     

Kombinationen av dessa två förvaltningsstrategier med en styrande organisation 

eller myndighet menar McGuire kan hjälpa till att minska komplexiteten för 

nätverksstyrningen och istället ge nätverket en ökad legitimitet. Tilläggas bör att desto 

större ett nätverk är, desto svårare är det att avgränsa arbetsuppgifterna. Ett nätverk  

med få deltagare är sannolikheten större att det blir en mer centraliserad form av 

nätverksstyrning (McGuire, 2006, p. 36). Sett till planeringsprocessen Styrel och dess 

design kan det också liknas med en kombinerad förvaltningsstrategi. Den ledande 

organisationen för Styrel är Energimyndigheten som sätter ramarna och direktiven för 

planeringsprocessen Styrel med dess nätverksorganisation. Där de privata aktörerna 

istället komplementerar styrningen genom att vara delaktiga i prioriteringsprocessen 

och verkar på en vertikal nivå.  

 En viktig del i nätverksstyrning är att hänsyn tas till den ömsesidiga relation som 

finns mellan aktörerna. Nätverksstyrning innebär också en tilltro mellan aktörerna att 

samverka trots deras olika intressen och att samverkan kan gynna andra (Hertting, 2003, 

p. 41). En artikel av Klijn, Edelnbos och Steijn som studerat hur tillit påverkar 

slutprodukten inom aktiva styrnätverk, konstaterar att tillit har stor inverkan på 

slutprodukten och att strategier för nätverksstyrning kan öka nivån av tillit mellan 

aktörerna (Klijn, et al., 2010, p. 193). 

Tjänstemän, men även politiker, har genom governance fått en något förändrad roll 

genom att ibland tvingas ta egna initiativ för att därefter invänta eventuella politiska 

reaktioner. Politikerna å andra sidan kan utifrån dessa nätverk istället bara formulera 

övergripande mål och att nätverksstyrningen tvingar kommuner att korsa deras 

administrativa gränser, vilket ger till följd att det kommunala självstyret kan bli 

problematiskt (Fell, 2008, p. 46).  

Sørensen och Torfing tillägger att nätverksstyrning bidrar till utveckling av policys 

och governance. De menar att politiska idéer, policyfrågor, normer och lagar påverkas 

av staten, marknaden och det civila samhället. Att utfallet av nätverkspolicys uppstår 

genom olika interaktioner med flera oberoende aktörer och att själva nätverkspolicyns 
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innehåll till stor del baseras på dessa olika horisontella aktörers samarbeten. De resultat 

av framtagna förhandlingar varierar över tid och mellan olika nätverksstyren. 

Forskarna beskriver nätverksstyrning som en komplex och ibland en kaotisk process 

med flera intressen, identiteter och rationaliteter som kolliderar och ska flätas samman 

(Sörensen & Torfing, 2007, pp. 25-26).  

Något som försvårar styrning inom nätverk är att ansvarsutkrävande sällan kan 

genomföras inom nätverket eftersom den inte har någon formell deltagare som styr 

nätverket utan istället uppstår många gånger kompromisser mellan aktiva och inaktiva 

medlemmar i nätverket. Utan särskilda utarbetade styrvillkor uppstår istället risken 

med att nätverket tappar dess effektivitet. Inom planeringsprocessen Styrel är 

uppdragsgivaren Energimyndigheten som också ställer villkoren (Assens & Courie 

Lemeur, 2016, pp. 8-9). Bogazon och Zølner referar i sin bok till Hugo Heclo som ansåg 

att forskare skulle vara återhållsamma med att tillskriva kollektiva beslut till enskilda 

medlemmar eller aktörer utan att istället försöka förstå nätverken där politiska beslut 

skapas (Bogason & Zölner, 2007, p. 3). Nätverksstyrning, som tidigare nämnts,  antas 

innebära en lösning för att lösa komplexa samhällsproblem genom ett alternativ till den 

hierarkiska och marknadsmässiga styrningen. Som Fell (2009), Sörensen och Torfing 

(2007) nämner är nätverksstyrning inte ett hot mot demokratin utan bör istället ses som 

alternativ till nya demokratiformer (Sörensen & Torfing, 2007, p. 153).  

2.3.2 Meta styrning 

Annette Thuesen skriver i sin artikel Experience Multi-Level Meta-Governance att en ökad 

grad av misstroende för traditionell hierarkisk beslutsfattning har lett till nya former 

för styrning och där en av dem är metastyrning. Kärnpunkten för detta begrepp är att 

staten eller offentlig sektor måste ge upp delar av sin suveränitet. Luc Fransen beskriver 

istället metastyrning som styrning av självstyrande organisationer (Fransen, 2015). 

Meta styrning som begrepp, används av forskare alltmer sällan, istället är 

nätverksstyrning det mer aktuella begrepp som används. Thuesen menar istället att 

dessa två begrepp bör ses som en lingvistisk skillnad och där artikeln istället 

uppmärksammar begreppet metastyrning som en tillgång för att uppnå samhällsnytta 

(Thuesen, 2013, p. 603). Samhällsnyttan för planeringsprocessen Styrel är att säkra 

strömförsörjningen. 
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 Metastyrning kan enligt Hedlund och Montin delas in flera i olika former. En av 

dessa former är att bland annat skapa och stödja självstyrande institutioner eller 

nätverk. En annan form, som också kan liknas med planeringsprocessen Styrel, är att 

ramar sätts genom mål utifrån politiska beslut eller genom ekonomiska ramar. Men 

genom att samverka i dessa styrformer för nätverk kan den offentliga sektorn 

fortfarande behålla delar av sin legitimitet. Genom att låta andra aktörer vara med och 

styra nätverken och samtidigt också kunna ställa dessa till svars för vad nätverken gör. 

Den representativa demokratin, genom partier och politisk majoritet bland 

kommunerna, behåller legitimiteten och styrförmågan med denna styrform och kan 

liknas som styrning på distans (Hedlund & Montin, 2009, p. 30).  En problematik som 

ibland kan uppstå enligt Thuesen är att politiker måste ta sig an en ny roll för denna 

form av meta styrning. Politiska ledare eller statliga tjänstemän måste dela sin roll med 

privata tjänstemän. Där dessa offentliga individer istället behöver utveckla strategiska 

och samarbetande egenskaper istället för deras traditionella kunskaper som planering 

och budgetering (Thuesen, 2013, pp. 602-603).  

2.3.3 Multi-Actor Decision making 

I en artikel skriven av forskaren och författaren Kalu öppnar denne för frågan hur 

staten och den offentliga sektorn kan bli mer effektiv och ansvarstagande gentemot det 

behov som finns hos sina kunder dvs. invånarna genom att anpassa sig efter de tekniker 

som används i marknadsmodeller. Problem eller frågor som väckts genom nätverk, 

samverkan eller samarbete och den evolution av interorganisationella nätverk har 

bidragit till en ny diskurs inom offentlig administration (Kalu, 2010, p. 162). 

Kalu belyser en viktig faktor när det kommer till ansvarsutkrävande inom nätverk, 

nämligen, att spänningar kan uppkomma i nätverket mellan aktörer på grund av 

traditionella hierarkiska former och den reella formen för nätverksstyrning. Där 

strategin för att lösa dessa spänningar istället ligger i att belysa den gemensamma 

tilliten för att lösa uppgiften mellan den offentliga och privata sektorn (Kalu, 2010, p. 

166). 
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2.4 Samverkan inom beredskapsplanering 
Styrel som samhällsfunktion innebär för området beredskapsplanering på 

kommunal nivå att dessa är ålagda att prioritera egna samhällsviktiga funktioner 

utifrån en osäker bild av ett strömlöst samhälle. Där fokus hamnar på deras roll och 

förmåga att samverka i och utanför nätverksorganisationen. Därmed kommer det som 

en naturlig följd att presentera den beredskapsplanering som planeringsprocessen 

Styrel också är en del av. Tidigare forskning för krishantering har berört områden som 

nätverk, nätverksstyrning och governance bland annat (Wimelius & Engberg, 2015, p. 

136).  

Enligt Donald P. Moynihan framställs nätverk många gånger som en idealtyp med 

en decentraliserad strukturell form och bl.a. frivillig samordning, men som enligt 

forskning istället har visat att nätverk använder sig av olika varierande nivåer av 

centralisering. Centralisering som sådan är väldigt distinkt skilt från en hierarkisk 

modell och som istället öppnar upp för en alternativ nätverksstyrning (Moynihan, 2008, 

p. 354). Det som formar nätverk inom beredskapsplanering är dess relation till 

osäkerhet, vilket i artikeln av Moynihan benämns som en ofullständig korrespondens 

mellan information och den omgivna världen. Denna osäkerhet förekommer även inom 

planeringsprocessen för Styrel där samtliga aktörer måste planera inför  och förhålla sig 

till denna osäkerhet. Moynihan kategoriserar denna nätverksosäkerhet utifrån tre olika 

perspektiv. Den första är Materiell osäkerhet – som innebär en kunskapsbrist kring 

problemet eller en överbelastning av icke definitiv information. Strategisk osäkerhet – 

är ett fenomen som uppstår då nätverk består av många aktörer vidmakthåller en viss 

strategiskt autonomitet inom nätverket som därmed skapar osäkerhet kring de beslut 

de ska fatta. Institutionell osäkerhet – uppstår i koordineringen av aktörer som har 

egna uppfattningar, normer och objektivitet. Dessa aktörer kommer ofta från andra 

institutioner, har en annan bakgrund, yrkesnivå eller kommer från en helt annan 

organisation. Det är utifrån dessa tre varianter av osäkerhet som Moynihan menar att 

nätverk möter och relaterar till när det kommer till uppgift som ska lösas och som 

därmed formar nätverket vilket också ökar osäkerheten kring optimal koordinering.  

(Moynihan, 2008, pp. 354-355).  

Precis som nätverk möter dessa olika former för osäkerhet, desto viktigare är det 

som Nohrstedt påpekar att krisplanering inledningsvis måste ta hänsyn till vilka 
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prestationsåtgärder som ska användas för att möta lösningar på uppkomna problem. 

Fokus krävs därmed på nätverkets adaptiva förmåga att hantera oväntade och 

komplexa problem som kan uppstå, oavsett om det har föregåtts av en längre 

tidsplanering. Att flexibilitet och improvisation har betydelse för nätverkets adaptiva 

förmåga att hantera eventuella framtida störningar i samhället (Nohrstedt, 2016, pp. 

155-156). Nohrstedt lyfter det faktum att regeringar investerar betydande resurser för 

att stärka och underlätta samarbeten mellan offentlig och privat sektor i krissituationer 

samt beredskap och planering för responsaktiviteter i händelse av störning. 

Samarbetsavtal är ett, av många, sätt att underlätta och stärka samarbetet mellan 

aktörer och där avtalen innefattar ett multinationellt nätverk.  Varje representerande 

organisation är i praktiken sin egen, det vill säga att organisationen i sin tur 

representeras av individer som bidrar med sin egna uppfattning om händelser och 

förmåga att agera (Nohrstedt, 2016, p. 156).  

Inom planeringsprocessen för Styrel är det på den kommunala nivån som 

samverkan och prioriteringsprocessen främst sker.  Därför kan det vara betydelsefullt 

att framhäva det Kusumasari konstaterat genom sin forskning, nämligen vikten av att 

förstå hur sociala och kommunala nätverk samverkar. Genom att förstå denna 

samverkan kan icke rutinmässiga problem undvikas och att icke-hierarkiska lösningar 

ökas. En viktig faktor som avgjorde att tjänstemän på kommunal nivå strävade efter att 

tillsammans arbeta för att skydda hela kommunen var att alla hade upplevt en större 

katastrof, nämligen en stor jordbävning. På grund av detta hade alla egna erfarenheter 

och detta påverkade också arbetet och strävan efter starka nätverk och gemensamma 

mål och policys (Kususamari, 2012, p. 84). 

2.5 Styrning inom beredskapsplanering 
Styrel är som tidigare nämnts en nätverksorganisation baserat på de aktörer som 

deltar inför varje planeringsomgång och där governance möjligtvis får andra 

dimensioner utifrån prioriteringsprocessen för en långsiktig beredskapsplanering. 

Wimelius och Engberg menar att den nya formen för governance innebär att nya 

metoder används för att lösa problem eller komplexa situationer där kunskap och 

expertis istället inhämtas utanför den offentliga sektorn. Resultatet från deras studie 

visar att förbättrad styrning kräver bättre nätverkssamarbete samt mer tillsatta resurser. 
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Fokus måste därför ligga på tydlighet, fastställda mål samt en bättre politisk styrning 

(Wimelius & Engberg, 2015, p. 136). Olausson och Nyhlén som också studerat 

krishantering och governance, menar istället att governance inom krishantering istället 

kan delas in i två olika sociala områden: risk och governance (Olausson & Nyhlén, 2017). 

Författaren kommer endast att beskriva den delen av artikeln som berör governance.  

Nyhlén och Olausson använder begreppet governance genom att knyta det till risker, 

risk governance. Detta begrepp avser den politiska styrningen av risker inom samhället 

och som berör både allmänhet samt övriga intresseorganisationer. Deras studie berör 

även skillnaden mellan horisontell risk governance och vertikal risk governance. 

Horisontell risk governance kan liknas med fler-nivåstyrning2  (egen översättning) som 

utgår från den lokala och regionala till den nationella, supranationella samt globala 

nivån. Vertikal risk governance inkluderar istället den offentliga sektorn, industrin, 

civilsamhället, den akademiska fakulteten samt NGO’s3, icke-statlig organisation (egen 

översättning). Risk governance och dess koncept är beroende och påverkas av 

organisationers kapacitet, den politiska kulturen, aktörers nätverk, det sociala klimatet 

samt risk kulturen (Olausson & Nyhlén, 2017, p. 317).   

Något som också påverkar organisationers kapacitet är enligt Denis Smith, som tittat 

närmare på beslutsfattning, att organisationer bör använda mer frekvent av team för att 

bättre organisera arbetet. Att logiken bakom detta arbetssätt kommer ifrån att team 

fattar bättre beslut än en ensam individ, i alla fall utifrån ett koncept hämtat från 

krishantering. En bra kombination enligt Smith är samarbetsstyrningsperspektivet och 

teoretiskt tillvägagångssätt för att uppmärksamma begränsningar samt individuella 

faktorer inom ett nödsituationsnätverk  (Smith, 2000, p. 74).  

 

  

 

2 Multi-level governance (Olausson & Nyhlén, 2017) 

3 Non-Governmental Organization 
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3 Metod  
En kvalitativ fallstudie med en induktiv ansats har genomförts för att tillföra ny 

kunskap inom nätverksstyrning. Underlaget har inhämtats från ett forskningsprojekt 

bestående av 50st. separat genomförda intervjuer från Jämtland, Södermanland och 

Skåne län, alla med olika karaktäristiska drag. Intervjuerna har bearbetats i ett 

datorbaserat analysprogram för att hitta och sammanställa olika teman och mönster 

som tillsammans ger en djupare insikt kring resultatet.  

3.1 Forskningsdesign 
Denna studie är en kvalitativ fallstudie med en induktiv ansats med syfte att tillföra 

ny kunskap kring nätverksstyrning. Författaren kommer att belysa nätverksstyrningen 

inom nätverksorganisation för planeringsprocessen Styrel på kommunal nivå samt att 

besvara frågeställningen. Dokumentanalys av offentliga handlingar och textanalyser av 

intervjuer från kommuner ligger till grund för att jämföra processen hos kommunerna 

för beslutsfattning inom aktuella län.  

3.1.1 Fallstudie 

En fallstudie enligt Yin kräver att olika förutsättningar uppfylls för att kunna klassa 

det som en fallstudie. För det första handlar det om forskningsfrågan, försöker den 

besvara hur eller varför. Att dessa frågor är förutsättningar för en fallstudie menar Yin 

har att göra med att dessa ger mer förklarande svar vilket ofta fallstudier gör. För denna 

studie så vill författaren veta hur processen för beslutsfattning på kommunal nivå 

uppkommer. Därmed uppfyller denna studie den första förutsättningen för att närma 

sig en fallstudie. Den andra förutsättningen handlar om ifall studien kräver kontroll 

över händelser för beteenden, svaret på denna fråga blir för denna studie ett nej. Studien 

kräver inte att individers beteenden i särskilda händelser måste kontrolleras. Den tredje 

och sista förutsättningen enligt Yin fokuserar på frågan om den handlar om samtida 

händelser. För denna studie blir svaret ett ja eftersom planeringsprocessen Styrel är ett 

lagstiftat och en återkommande planeringsprocess (Yin, 2018, pp. 8-10). En fallstudie 

kan även liknas med en intensiv studie av att studera fenomen (fallet) utifrån dess 

verkliga sammanhang (Yin, 2013, p. 29). 
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Forskaren och författaren John Gerring beskriver istället fallstudier som:   

”en fallstudie betecknar ett rumsligt och temporärt avgränsat fenomen av teoretisk betydelse” (egen 

översättning) (Gerring, 2017, p. 27).  

Det Gerring menar kring frågan huruvida något är ett fall eller inte så måste studien 

innehålla ett fenomen där argument kan beskriva eller förklara det (Gerring, 2017, p. 

26). Vidare beskrivs fallstudier som en intensiv studie kring ett enskilt fall eller ett fåtal 

fall genom observerade data och med avsikt att förklara en större mängd fall. Själva 

fallet är i fokus genom att forskaren intensivt studerar och presenterar fallet eller fallen 

som bör ses som att de tillför viktiga bevis för dess argument (Gerring, 2017, p. 28). Sett 

utifrån Gerrings resonemang så är själva fenomenet eller fallet den befintliga 

planeringsprocessen Styrel. Planeringsprocessen är grundligt studerat för att därmed 

kunna presentera nya insikter kring nätverksstyrning så fylligt4  som möjligt utifrån 

arbetsprocesser på kommunal nivå (Gerring, 2011). 

Nätverket i denna fallstudie består av de ansvariga för planeringsprocessen Styrel 

inom statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner och elnätsföretag samt övriga 

företrädare och där nätverksorganisationen med dess aktörer inför 

planeringsprocessen följaktligen blir underlaget för fallet. Eftersom denna studie syftar 

till att tillföra ny kunskap kring nätverksstyrning kan denna liknas vid en 

teorikonsumerande studie. Anledningen till denna liknelse är på grundval av att 

författaren kommer, med hjälp av olika relevanta teorier, att undersöka och förklara ett 

visst fenomen/fall. 

Planeringsprocessen Styrel är också ett av många exempel om man vill studera 

beslutsfattande och styrning. Med material i form av intervjuer och dokument knutet 

till planeringsprocessen Styrel samt att studien avser att belysa nätverksstyrning ur ett 

djupare perspektiv så lämpar sig en kvalitativ ansats bäst.  

  

 

4 Thick description, betyder att ge en så bred, fyllig, grundlig förklaring eller tolkning av ett fenomen som möjligt 
(Gerring, 2011) 
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3.2 Validitet 
Inom kvalitativ forskning har detta en stor betydelse för kvalitetsprövning av 

forskningen eller för resultatets validitet. Som forskare bör strävan ligga i att försöka 

stärka validiteten genom att ange att något antingen föreligger eller inte föreligger. 

Något som Esaiasson et al. nämner hur en forskare ska försöka uppnå validitet är 

genom: ”att mäta det vi påstår att vi mäter” (Esaiasson, et al., 2017, p. 58). Att uppnå 

validitet är centralt för att forskningens slutsatser ska uppfattas som trovärdiga. 

Eftersom forskning inom den empiriska samhällsvetenskapen använder både teoretiskt 

och operationellt språk blir det i många avseenden problematiskt när det kommer till 

att översätta detta. Undersökningar av empiriskt slag blir en fråga om detta verkligen 

är det som forskaren på den teoretiska nivån säger sig undersöka (Esaiasson, et al., 2017, 

pp. 58-59). 

De transkriberade intervjuerna som använts för studien har genomförts av forskare 

knutna till forskningsprojektet Från myndighet till medborgare och tillbaka. Inhämtat 

material innebär således att krav ställs på källhanteringen. Innebörden av en källa är att 

jag som forskare åberopar en särskild text, en viss information, som ska styrka 

uppgiftens auktoritet (Bergström & Boréus, 2012, p. 43).  

För denna studie anses befintligt intervjumaterial som en primär källa även fast 

författaren inte genomfört intervjuerna själv. De ska betraktas som originalhandlingar 

och trovärdiga utifrån att inga ändringar eller egna kommentarer gjorts. Intervjumall 

har använts och respondenterna har uppmanats att prata öppet kring denna. 

Intervjufrågorna är semi-strukturerade, Se bilaga 1 (Esaiasson, et al., 2017, pp. 273-276). 

3.3 Urval  
De intervjuer som ligger till grund för denna studie har som tidigare nämnts 

inhämtats från ett annat forskningsprojekt (Från myndighet till medborgare och tillbaka) 

(Olausson, 2017). Forskningsprojektet har genomförts parallellt med denna studie och 

där författaren funnit materialet vara högst relevant utifrån perspektivet 

nätverksstyrning. Författaren ska studera nätverksstyrning och det material som 

samlats in från ovan nämnda forskningsprojekt gör att fenomenet nätverksstyrning kan 

studeras med detta material.  
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Intervjufrågorna var av semistrukturerad form utifrån en på förhand formulerad 

intervjumall (se bilaga 1), samtliga intervjuer genomfördes år 2016 och utgjordes av 50 

stycken intervjuer på kommunal nivå. De transkriberande intervjuerna är samtliga 

separat genomförda och inhämtade från Jämtland, Södermanland och Skåne Län 

(Olausson, 2017, p. 85) (Groβe & Olausson, 2018, p. 23).  

Intervjuerna genomfördes med de utsedda samordningsansvariga för respektive 

kommun. Urvalet av län baserades inför forskningsprojektet Från myndighet till 

medborgare och tillbaka utifrån tre kriterier: ett glesbygdslän i norra delen av Sverige 

(Jämtland), ett storstadsnära län där en av de tre största städerna ingick (Skåne) och det 

sista länet (Södermanland) med tung industri och som samtidigt är storstadsnära 

(Olausson, 2017, p. 85) (Groβe & Olausson, 2018, p. 23). Dessa tre län med respektive 

kommuner är utvalda för att kunna urskilja eventuella skillnader eller likheter. Samråd 

med Energimyndigheten har också legat till grund för deras urval av dessa tre län 

(Olausson, 2017) (Groβe & Olausson, 2018, p. 23). Inom ramen för planeringsprocessen 

Styrel innebär detta urval att författaren endast kommer visa på likheter eller skillnader 

mellan respektive län för de olika kommunernas beslutsprocess.  

3.4 Intervjuanalys 
Analysen av samtliga dokumenten för denna studie har skett genom en kvalitativ 

textanalys. Analysprogrammet Nvivo 11 har använts för denna intervjuanalys, 

programmet är utvecklat för bl.a. kvalitativ forskning och låter användaren organisera, 

analysera oorganiserade data såsom intervjuer, artiklar och information från webben 

etc. Författaren är medveten om att terminologin för analysmetoder kan variera för 

detta område. En benämning som ofta förekommer är tematisk analys, men innebörden 

är densamma (Esaiasson, et al., 2017, p. 211). Målet är att söka efter olika teman, motiv 

och antaganden i texten. Även undersökningar av systematisk art handlar om att logiskt 

ordna innehållet eller att kategorisera genom att formalisera tankeinnehållet i texten 

(Esaiasson, et al., 2012). De inspelade och transkriberade intervjuerna utgör det primära 

underlaget för fallstudien och där kommer denna textanalys att appliceras. Syftet med 

kodning, kategorisering eller typologisering som utförs är att berätta särskilt intressanta 

och viktiga delar av en berättelse (Esaiasson, et al., 2012). Varje intervjuad 
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samordningsansvarig kommer i sammanställningen av resultatet att benämnas som 

respondent. 

3.4.1 Analysmetod 

Samtliga transkriberade intervjuer har bearbetats i två steg och analysen har skett 

med det som Esiasson  betecknar som en tematisk analys (Esaiasson, et al., 2017, p. 211). 

Detta innebär att materialet har lästs igenom en gång för att ge författaren ett första 

intryck. Författaren har därefter återgått tillbaka i materialet för att leta efter särskilda 

mönster eller begrepp som sedan kan delas in i olika teman. De teman som 

framkommer under intervjuanalysen bygger på egna tolkningar hos författaren som 

också är medveten om att eventuella tolkningsfrågor kan uppstå under denna process. 

De teman och dess förklaringar som genererats från intervjuanalysen har sammanställts 

och presenterats, se tabell 1. I avsnittet för resultat och analys kommer fortsättningsvis 

citaten att redovisas från respondenterna parallellt med teorianknytningar för att 

presentera en sammanvägande bild. I de fall där respondenterna eventuellt skiljer sig 

åt kommer detta att lyftas fram och även om det skiljer sig åt länsvis. Författaren har 

som tidigare nämnts använt analysprogrammet Nvivo 11 till hjälp för att bearbeta och 

koda materialet. 
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4 Resultat och analys 
Denna del kan kort sammanfattas med Styrel som en planeringsprocess med ett 

intervall av 4:a år. Det är en nätverksorganisation bestående av aktörer på nationell, 

regional och kommunal nivå samt privata aktörer vars primära syfte är att lindra 

samhällskonsekvenser vid händelse av elbrist.  Själva huvudsyftet eller målet med 

Styrel framkommer från resultatet att det inte är helt implementerat på kommunal nivå. 

Med otydliga mål och riktlinjer uppkommer därför försämrade arbetsprocesser såsom 

felaktiga förväntningar, ansträngda samarbeten mellan kommunen och privata aktörer. 

Information är också av betydelse och där kommunerna önskade mer relevant 

information eller åtminstone att privata aktörer informerats tidigare från 

uppdragsgivaren (Svenska Kraftnät) eller länsstyrelsen. Därmed kan värdefull 

tidsbesparing uppnås som istället stjäl tid från själva prioriteringsprocessen.  

4.1 Styrel, en beskrivning 
Planeringsprocessen Styrel har genom EM (Statens Energimyndighet) tillsammans 

med MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) och  SvK (Svenska Kraftnät) 

utvecklats i syfte att minimera konsekvenserna av elbrist för samhället. Den 

övergripande rollen och ansvaret har Energimyndigheten för att skapa en hållbar och 

kostnadseffektiv elförsörjning (Olausson, 2017, p. 83). Planeringsprocessen har 

genomförts i två omgångar 2010/2011 och 2014/2015 med nästa omgång inplanerad 

2019/2020. Denna process utgår ifrån Förordning (2011:931) om planering för 

prioritering av samhällsviktiga elanvändare (Olausson, 2017, p. 83).  

Energimyndigheten beskriver Styrel på sin hemsida som så här: 

”Styrel kan sammanfattas som den planeringsprocess under vilken statliga myndigheter, länsstyrelser, 

kommuner och elnätsföretag samarbetar för att ta fram underlag för att kunna prioritera samhällsviktiga 

elanvändare vid en manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK). Syftet med styrelsplaneringen är att lindra 

samhällskonsekvenserna som uppstår om MFK behöver tillgripas vid en eleffektbrist.” 

(Energimyndigheten, 2015).  
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Nedanstående modell har som syfte att visualisera en beskrivning av 

planeringsprocessen Styrel. Denna modell visar samtliga steg i planeringsprocessen 

samt relationer mellan olika aktörer i olika skeden.  

 

Figur 1 Planeringsprocessen och relationer mellan aktörer 

 

 Källa: Planeringsprocessen enligt Energimyndigheten (Egen bearbetad modell) 

Utifrån Assens och Courie Lemeur beskrivning angående nätverk så stämmer också 

det in på den statliga planeringsprocessen Styrel. Den har en organisationsstruktur som 

går både vertikalt och horisontellt och består av både offentliga såsom privata aktörer. 

Där syftet med nätverket är att arbeta mot det gemensamma målet nämligen en 

nationell prioriteringsordning att användas i händelse av elbrist eller överbelastning på 

elnätverket där eventuellt en MFK måste tillstå för att avlasta elnätet (Assens & Courie 

Lemeur, 2016, pp. 6-7). Denna modell kan också liknas med forskarna Carney och 

Heikkila’s beskrivning av policynätverk. Relationen mellan ansvariga aktörer för 

politiska beslut och deltagare för bl.a. intressegrupper att användas för konsultation 

eller förhandling. Intressegrupperna i det här sammanhanget blir de privata aktörerna, 

elnätsföretag eller övriga verksamheter som kan räknas som samhällsviktiga 
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verksamheter och som kommunen söker samarbete med för att konsultera med inför 

beslutsprocessen (Carney & Heikkila, 2007, pp. 363-364).  

Det som Hedlund och Montin beskriver angående meta-styrning kan också 

appliceras på Styrels nätverksorganisation. Att utforma ett nätverk baserat på politiska 

beslut och givna ekonomiska ramar. Genom att samverka i dessa nätverk kan den 

offentliga sektorn behålla delar av sin legitimitet. Därmed kan också de privata 

aktörerna också kunna ställa till svars (Hedlund & Montin, 2009, p. 30)  Den styrning 

som finns inom nätverksorganisationen för Styrel innefattar dels statliga direktiv och 

riktlinjer till landets länsstyrelser och kommuner men även till elnätsföretagen. Den 

informella styrningen sker på kommunal nivå där kommunerna genom olika nätverk 

söker samarbete för informationsutbyte eller på annat vis försöker involvera privata 

aktörer inför och under planeringsprocessen. Assens och Couire Lemeur beskriver den 

komplexitet som nätverksstyrning innefattar, nämligen att privata aktörer inte har 

samma skyldighet till transparens och demokratiska principer såsom offentliga 

myndigheter. För Styrel så innefattar det att de privata aktörer som kommunen 

samarbetar med eller försöker samarbeta med inte egentligen har skyldighet till detta, 

ej heller är dom skyldig att ge ut information som kanske kommunen efterfrågar inför 

planeringsprocessen (Assens & Courie Lemeur, 2016, pp. 7-8)   

Även Peters perspektiv kan också relateras till den samhällsnytta som 

planeringsprocessen Styrel ska leda till. Att all form för politiska beslut har fokus på 

hur makten från den offentliga sektorn möjliggör service till allmänhetens bästa. Att 

allmänhetens bästa är att man skapat denna statligt lagstiftade planeringsprocess för 

att säkra eldrift och därmed se till allmänhetens bästa genom att långsiktigt planera och 

säkerställa driften. Detta menar han är vad governance innebär, och att det finns ett 

behov av kollektivt beslutsfattande (Peters, 2011, p. 983).  
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Styrel har som tidigare nämnts ett 4-årsintervall där den kommande 

planeringsomgången ska starta 2019. Den tidsplan som är fastställd för omgång år 2019 

ser ut som följande och där själva planeringsprocessen förlängts för att ge samtliga 

aktörer mer tid till att genomföra arbetet:  

1. Januari 2019, statliga myndigheters identifieringsarbete inleds. 

2. Senast 1 september 2019 ska statliga myndigheter överlämna underlag till 

respektive länsstyrelse. 

3. Senast 30 november 2019 ska länsstyrelsen skicka underlag till kommunerna. 

4. Januari 2020, kommunernas identifieringsarbete inleds. 

5. Senast 1 oktober 2020 ska kommunernas underlag skickas till elnätsföretagen. 

6. Senast 31 januari 2021 ska elnätnätsföretagens underlag skickas till 

kommunen. 

7. Senast 1 april 2021 ska kommunens föreslag på rangordning av elledningar 

skickas till länsstyrelsen 

8. Senast 1 augusti 2021 ska länsstyrelsen skicka länets beslut till elnätsföretagen 

och Svenska kraftnät. 

(Energimyndigheten, 2017) 

  



31 
 

4.2 Intervjuer 
Den relationsbild som presenteras är uppdelad utifrån grupperna organisation och 

styrning. De teman som framkommit i analysen har författaren i modellen kopplat till 

respektive grupp (organisation och styrning)utifrån vad författaren anser den tillhöra.  

 

Fördelningen blir därför följande samt att modellen också genom en överblick visar 

hur dessa teman relaterar till varandra: 

Figur 2 Relationsbild över teman 

 
(Källa: Egen modell) 

Figuren ovan ska endast ses illustrativt som en överblicksbild hur samtliga teman 

påverkar, och påverkas, av varandra. Den har som syfte att illustrera det 

händelseförlopp som planeringsprocessen Styrel på kommunal nivå utgör. Det 

författaren menar med att modellen är ett händelseförlopp kan förklaras av att 

planeringsprocessen är en form av process där något under denna process förändras, 

påverkas eller hänger samman. Det är en process som utförs med syfte att uppnå ett 

mål, det vill säga en prioriteringsordning.  I delen Presentation över tema kommer istället 

dessa inbördes relationer att beskrivas mer utförligt.  
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4.2.1 Sammanställning av teman 

Nedanstående tabell visar en sammanställning över de teman som framkommit 

under intervjuanalysen. Författaren har granskat materialet för att hitta mönster eller 

teman och därefter sammanställt de åsikter som berör vissa teman.  

Tabell 1 Översikt av teman med förklaringar 

 

Tema Förklaring till tema 

4-års intervall De åsikter kommunerna har kring intervallen av fyra år mellan varje planeringsprocess 

Ansvar Åsikter kring vilket ansvar kommunen eller övrig offentlig sekter har vid 
planeringsprocessen 

Användning av underlag Åsikter kring användningen av underlag som genererats fram, det vill säga både hur 
kommunen resonerat innan och efter prioriteringsbeslutet tagits 

Elbolag Kommunens upplevelse kring hur elnätsföretagen agerat före, under och efter denna 
prioriteringsprocess 

Erfarenhet Ifall respondenten har tidigare erfarenhet av planeringsprocessen 
Information Huruvida respondenterna erhållit information kring planeringsprocessen Styrel och 

dess syfte 

Jämförelse mellan  
planeringsomgångarna 

Här beskrivs hur kommunen upplevt planeringsprocessen mellan första och andra 
omgången 

Kommunikation Hur kommunen har kommunicerat till övriga aktörer angående Styrel 
Konflikter/hinder Vilka konflikter eller hinder har kommunen upplevt under planeringsprocessen 

Organisering av  
prioriteringsprocessen 

Hur kommunen organiserat arbetet inför prioriteringsprocessen 

Resurser Statliga medel avsatta för denna process 
Samarbete Hur kommunen har samarbetat med andra aktörer inom och utanför  

nätverket 

Sekretess Huruvida underlaget eller prioriteringslistan som kommunen upprättat är 
sekretessbelagd 

Stödsystem o mallar Kommunens upplevelse kring de stödsystem och mallar som erhölls inför 
prioriteringsprocessen 

Synen på Styrel Vad anser övriga aktörer om Styrel och hur uppfattas det inom kommuns egna 
organisation 

Utbildning Huruvida kommunen fått utbildning kring Styrel och prioriterings- 
processen 

Återkoppling av färdig 
prioriteringsprocess 

Sker återkoppling till övriga aktörer efter färdigställd prioriterings- 
ordning 

Övningar/scenarios Har kommunen haft övningar som respondenterna kan koppla prioriteringsprocessen 
till övningen 

(Källa: Egen utformad tabell och sammanställning av teman med förklaring) 

I tabellen visas en förklaring till varje tema som förklarar vad författaren har letat 

efter kopplat till ett tema i intervjuanalysen. Intervjuerna har som tidigare nämnts 

genomförts år 2016 och då hade två omgångar av planeringsprocessen för Styrel 

genomförts (2010/11 och 2014/2015). 
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4.2.2 Översikt av teman 

Med hjälp av det datorbaserade analysprogrammet Nvivo11 kan författaren 

presentera en visualisering över andelen åsikter från samtliga respondenterna kring ett 

visst tema.  

Figur 3 Fördelning av andelen åsikter  

 
(Källa: Framtagen sammanställning genom Nvivo11 

Denna modell visualiserar en sammanställning kring fördelningen av samtliga 

respondenters åsikter för ett visst tema. Det vill säga en sammanställning av de åsikter 

eller citat från samtliga respondenter som författaren har kopplat till ett visst tema. Inga 

slutsatser kan dras från denna modell utan visar endast hur mycket eller litet en 

respondent har uttryckt sig kring ett visst tema. Modellens design har som syfte att 

synliggöra själva fördelningen, det viss säga om ett tema är större eller mindre jämfört 

med andra teman, beroende på andelen citat kopplat till det specifika temat. Av 

modellen kan utläsas tema med störst andel referenser eller åsikter är 

prioriteringsprocessen, vilket förefaller naturligt då denna fråga har huvudfokus i 

intervjuguiden. Själva prioriteringen eller hur respondenterna har prioriterat en viss 

verksamhet är något som denna studie inte fokuserar på och kommer därför inte att 

sammanställas i nedanstående del. För att förtydliga hela modellen har rutan längst ned 

till höger benämningen övningar eller scenarios. 
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4.2.3 Presentation över teman 

Nedan följer en presentation över de teman som har framkommit under 

intervjuanalysen samt hur dessa relaterar till varandra. Citat kommer att användas 

löpande i texten för att förtydliga resultatet.  I texten kommer teman att markeras för 

att synliggöra att det är ett tema som framkommit i intervjuanalysen. 

4.2.3.1 Samarbete 

Temat samarbete var, sett till Figur 4, den näst största  utifrån referenser från 

respondenterna. Prioriteringsprocessen, som hade störst andel citat eller åsikter, 

kommer som tidigare nämnts inte behandlas i denna studie. Utifrån vad relationsbilden 

(Figur3) ovan visar så är samarbete även det tema som också både påverkar och 

påverkas mest av andra teman.   

Majoriteten av respondenterna använde sig av nätverksgrupper för diskussioner 

angående olika prioriteringar, med deltagare från andra närliggande kommuner, och 

som regelbundet träffas i andra sammanhang. Respondenterna har inför denna 

planeringsprocess träffats antingen före eller under prioriteringsprocessen i syfte att 

tillsammans diskutera hur kommunerna ska går till väga eller vilka resonemang som 

föregått prioriteringarna. Samarbete sker också i olika skeden i beslutsprocessen med 

mycket samarbete inledningsvis med andra kommuner i nätverksgrupper, men även 

tillsammans med elnätsföretag samt privata aktörer.  

Anledningen till samarbetet varierande också mellan respondenterna. Troligen hade 

inte dessa främst Styrel i åtanke vid samarbetet, utan mer krisplanering överlag, även 

om Styrel också ingår i krisplaneringen. Inställningen var snarare att detta var ett jobb 

som skulle utföras, att bland annat sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) 

och planera kommunens förebyggande säkerhetsplanering. Detta kan kopplas till vad 

Moynihan beskriver angående nätverk och deras relation till osäkerhet. Att dessa 

kommunala tjänstemän ska planera och prioritera inför ett eventuellt framtida 

strömavbrott. Detta leder till en form av osäkerhet hos många respondenter eftersom 

de inte vet den fulla verkningsgraden, hur allt påverkas, då fullständig information om 

detta saknas. De tar därför ofta tar hjälp av andra nätverk (Moynihan, 2008).  
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Samarbetet med Länsstyrelserna, som hade den samordnade rollen, är varierande. 

Kommunerna i Södermanland och Jämtlands län hade en övervägande positiv syn på 

samverkan med länsstyrelsen. ”Vi har en bra länsstyrelse här, att de är…man kan tala öppet 

och fritt och mer resonera. Det är mer samarbete än att det är en tillsynsmyndighet, så där.” 

(Respondent 1-ManI). ”Jämtland har stött och hjälpt varandra, kan ringt och […] Och så 

tvärtom och så Länsstyrelsen. Så det är väl där.” (Respondent 8-ManH). I Jämtland valde 

Länsstyrelsen att samla alla ansvariga för planeringsprocessen Styrel på kommunal 

nivå och därefter gemensamt diskutera och resonera kring prioriteringsordningen. 

Södermanlands län följde processmodellen till punkt och pricka där länsstyrelsen också 

antog en stödjande roll gentemot de ansvariga från kommunerna.  I Skåne län hade 

flertalet kommuner en mer negativ syn på samarbetet. ”…det skapar ju en jobbig stämning, 

kan man väl säga. Av ointresse. […] De gjorde väl inte så mycket egentligen. Mer än samlade 

in”. (Respondent KommunAL) ”För i och med att det funkade lite dåligt på Länsstyrelsen så 

har vi utvecklat den metodiken att vi försöker göra saker tillsammans” (Respondent Kommun 

AE). ”Alltså i Skåne län har vi problem med att jobba med länsstyrelsen i alla frågor” 

(Respondent KommunAR). Tilläggas kan att Skåne län är förhållandevis stort, och har 

33 kommuner (jfr med Södermanlands 9 och Jämtlands 8). Länsstyrelsen hade där ett 

annat upplägg kring sin roll som samordnare. De använde sig av befintliga 

lokalregionala råd, fem till antalet. Dessa är placerade i nordväst, nordost, sydväst, 

sydost och Malmö stad. De ansvariga för beredskapsplaneringen inom dessa 

lokalregionala råd (eller s.k. nätverk) med respektive kommuner träffas regelbundet för 

att arbeta med andra krisberedskapsfrågor. Från dessa lokalregionala råd utsågs en 

kontaktperson som i sin tur hade kontakt med Länsstyrelsens två samordnare. De 

bildade tillsammans en arbetsgrupp för att gemensamt med länsstyrelsen diskutera 

frågor från kommunerna.  

Samarbete visade sig också i temat för Organisering av prioriteringsprocessen där 

majoriteten av respondenterna samarbetade med andra nätverk samt tog hjälp av andra 

tjänstemän, förvaltningar eller privata aktörer för att på så vis samla information och 

inhämta andras åsikter kring prioriteringsprocessen. Det är också på den kommunala 

nivån som nätverkandet främst sker. Att kommunen vänder sig till aktörer inom och 

utanför organisationen. Deras nätverkande är karaktäristiskt för vad Assens och Courie 
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Lemeur beskriver kring nätverk – att dessa samarbetsstrukturer skär både horisontellt 

och vertikalt igenom organisationer (Assens & Courie Lemeur, 2016, pp. 6-7)  

Synen på Styrel har också påverkat både graden av samarbete och behovet av detta. 

Flertalet respondenter upplever svårigheter med att förstå det syfte som Styrel ska leda 

till, vilket också visar sig hos enstaka kommuner i att de utför prioriteringsordningen 

alldeles själva utan att ta hjälp av andra. Likaså har de svårt att se kommunens egen roll 

för denna planeringsprocess inom nätverksorganisationen. Detta då den 

prioriteringsordning som sammanställs av kommunen inte säkert kommer att gälla när 

övriga aktörer har gjort sina prioriteringar, och en nationell prioriteringslista fastställts 

för hela landet med respektive kommuner. Därmed uppstår också en konflikt/hinder 

eftersom kommunerna av sekretesskäl (vilket ett fåtal av kommuner inte uppfattat som 

anledning) inte får någon återkoppling på slutgiltig prioriteringsordning. Denna 

konflikt som uppstår beror till viss del på en otydlig målbild som i sin tur genererar 

svagt nätverkssamarbete, något Wimelius och Engberg påpekar utifrån deras studie. 

Tydliga mål och direktiv ger bättre nätverkssamarbete och (Wimelius & Engberg, 2015, 

p. 136). 

Samarbete med elbolag är utifrån materialet varierande positivt och negativt inom 

Södermanland och Skåne län. I Jämtland var intrycket däremot övervägande positivt 

bland kommunerna.  Skillnaderna i Södermanland och Skåne beror istället på huruvida 

det var ett lokalt elnätsföretag som kommunen samarbetar med; att de söker samarbete 

med en kontaktperson på nationell nivå eller en lokal företrädare för det nationella 

elnätsföretaget. ”Vattenfall gjorde inte någonting för att underlätta, utan sa att: nej, ni ska 

bara inkomma till oss och så ska vi fylla i. Det var stopp där, så att säga” (Respondent 1-

ManI). ”...det var ett enormt arbete, och jag är tacksam att jag hade Eon för jag kunde köra en 

dialog med dem direkt.” (Respondent KommunAP). De åsikter som framkommit, och som 

citaten ovan visar, kan kopplas till vad författaren Pal framhåller. Nätverk består av 

organisationer som både verkar som allierade och motståndare till varandra inom 

nätverket. I enlighet med detta agerar elbolagen, som också ingår i 

nätverksorganisationen för Styrel, både som allierade och i vissa fall som motståndare 

till övriga aktörer, det vill säga mot kommunerna (Pal, 2011, p. 2).  
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Samarbete med privata aktörer var också varierande ifrån Södermanland och Skåne. 

Nedanstående citat visar på en önskan att samarbeta från kommunens sida, en ambition 

som emellertid till stor del fallerar till följd av otillräcklig information. 

 ”blir lite tvingade att de samverkar med kommunen. Kommunen kan i allra högsta grad 

sammanställa och bjuda in men vi kan ju inte tvinga till oss underlag. […] För får vi med den 

privata verksamheten, då tillför det ju en väldigt bra dimension på planeringsunderlaget.” 

(Respondent 6-ManF).  

Uppfattningen utifrån materialet var att flertalet kommuner hade svårt att få med 

dessa privata aktörer i någon form av diskussion då dessa aktörer hade svårt att förstå 

syftet med, eller vikten av, deras deltagande i denna process. Både samarbete med 

elbolag samt privata aktörer kan kopplas till vad Assens och Courie Lemeur nämner, 

att de privata aktörer som kommunen samarbetar med inte egentligen har någon 

skyldighet till detta, och heller inte är skyldiga att ge ut den information som 

kommunen efterfrågar (Assens & Courie Lemeur, 2016, pp. 7-8).  

Vissa respondenter såg denna planeringsprocess som ett synnerligen viktigt arbete 

och samverkade för att gemensamt hitta den bästa lösningen för de kommuner som 

ingick i nätverket. Detta då vissa samhällsviktiga verksamheter påverkar flera 

närliggande kommuner. De flesta respondenter, dock inte alla, hade oftast en annan 

bakgrund än övriga samordningsansvariga. Flertalet av dessa respondenter hade 

tidigare varit verksamma inom antingen Försvarsmakten, Polisen eller 

Räddningstjänsten. Trots att viljan att samverka fanns hos de ansvariga för Styrel inom 

kommunen så upplevde många ändå ett ointresse från den egna organisationen. På 

grund av detta samverkade många ansvariga i nätverk tillsammans med andra aktörer 

inom nätverksorganisationen. Ett fåtal samverkade inte alls inför denna 

planeringsprocess, utan tog egna beslut och valde istället att rådfråga ifall det var något 

de inte riktigt förstod, antingen kring informationen eller det datorprogram som 

användes.  Detta är något som Kusumasari beskriver kring nätverk, nämligen vikten 

att bygga starka sådana. Där hade tjänstemännen på kommunal nivå egna erfarenheter 

av en större katastrof vilket medförde att dessa tjänstemän därmed också arbetade för 

att stärka nätverket och strävade efter gemensamma mål och policys inom 

krisplanering. (Kususamari, 2012) 
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4.2.3.2 Information 
Utifrån underlaget kan konstateras att en majoritet av kommunerna har gjort valet 

att inte informera de styrande politikerna inför denna process. Anledningen till detta 

kan variera från att den ansvarige inom kommunen inte vill att det ska bli någon 

politisk ”poängplockare” för de lokala politikerna. Att de inte ska försöka stärka sin 

egen ställning i kommunen. Majoriteten av de ansvariga för Styrel inom kommunen 

anser istället att politikerna saknar tillräcklig kunskap för att delta i denna process. 

Dessa aktiva val att inte informera eller inkludera politikerna kan knytas till vad Fell 

studerar. Tjänstemännen har genom denna planeringsprocess fått en något förändrad 

roll i sitt normala arbetsförfarande där de nu tvingas att ta egna initiativ för att kanske 

därefter behöva invänta eventuella politiska reaktioner. De enstaka kommuner som 

faktiskt tillfrågar politikerna kan därigenom knytas till vad Fell nämner, nämligen att 

dessa då enbart kan formulera övergripande mål eller beslut (Fell, 2008, p. 46)  

Flertalet av kommunerna, oavsett länstillhörighet, ville också inkludera privata 

aktörer inför processen. Dessa aktörer ansågs vara en samhällsviktig verksamhet, men 

att informationen till dessa var alltför bristfällig för att kunna etablera ett samarbete 

och informationsutbyte. Utifrån granskat material kunde det utläsas att kommunerna 

hade önskemål om att denna information skulle ha gått ut till samtliga privata 

verksamheter från en högre instans än kommunerna själva inför denna process. Ett 

annat underförstått önskemål var att ett informationsblad skulle ha utformats för att 

ges till berörda aktörer i syfte att därmed kunna skänka legitimitet till den ansvarige i 

kommunen, eller möjligen för att underlätta kontakten dem emellan.  

”För jag kan inte komma till fabriken där eller den fabriken och tala om att ’hej jag heter xxx och kommer från 

kommunen. Känner du till Styrel?’ ’Nej säger de. Jag har inte en jävla aning’ ’Nu har vi i uppdraget att vi ska göra det 

här för att kunna…’ och så tittar de bara på mig att ’jaha, ska jag tro på dig eller skojar du med mig?’” (Respondent 

3-ManC). 

Till följd av bristfällig information om Styrel och dess syfte till andra aktörer 

uppstod därmed också konflikt/hinder för kommunen att på ett optimalt sätt erhålla 

nödvändig, relevant information inför prioriteringsordningen.  

”För jag tror att många utav dem förstod inte riktigt. ’ja, men vad ska kommunen veta det här för och vad ska du 

ha det här till?’ det tror jag att man skulle kunna bli betydligt bättre på, att kunna informera och förstå vikten av att det 

här måste vi se tillsammans.” (Respondent 6-KvinnaO).  
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En annan problematik som uppstod utifrån temat information, och som bygger 

vidare på önskemålet om information till alla privata verksamheter i Sverige, handlade 

om problem kopplade till aktörerna sinsemellan då de inte förstod syftet med 

planeringsprocessen Styrel. 

”…dels har du en problematik bland aktörerna. Ett apotek eller en bank, som du ska kommunicera, och 

så upptäcker man att de äger inte fastigheten, och de kan vara en intressekonflikt. Så när vi vill ha en 

upplysning från apoteket så säger apoteket, ’Det kan ni inte få, för vår fastighetsägare vill inte ge det’ och 

fastighetsägaren säger att ’Nej, vi vill inte delge information’. Så där blir det intressekonflikt. Jag skulle inte 

vilja säga med… mot aktörer, men inom aktörer.” (Respondent _Man KommunAF+AG+AH). 

Ett område också berör temat information handlar om att informationsbrist kan 

uppstå på grund av sekretess. Att kommunerna inte har tillräckligt hög 

säkerhetsklassning för att tillåtas ta del av viss information, exempelvis från andra 

elnätsföretag, eller att den ansvarige inom kommunen vill inhämta material från andra 

tjänstemän eller förvaltningar. Därmed uppstår då konflikt/hinder för enstaka 

kommuner när de ska upprätta sin prioriteringsordning, vilket nedanstående citat visar.  

”..det är ändå lite jobbigt att gå in någonstans och säga ’ni ska besluta om nånting som ni inte får veta 

någonting om, och ni inte kan se’” Det blir nästan en liten pedagogisk utmaning” (Respondent 

KommunR).  

”...från början var det en diskussion om ja, min kring sekretessen och vilka uppgifter man kunde lämna 

till kommunerna. Och det är en lite märklig diskussion tycker jag utifrån att vi är även säkerhetsklassade 

människor. Så att det är lite märkliga diskussioner. Antingen så ska vi väl göra det eller så ska vi inte göra 

det, kan jag tycka…”(Respondent 3-ManC). 

Likaså information kring hur materialet ska hanteras ur sekretessynpunkt verkar 

genomgående för majoriteten av kommunerna, likaså en av länsstyrelserna, vara 

bristfälligt. ”Ja, jag är inte säker på att vi har fått någon tydlig information där. Så vi har valt att hantera 

det som sekretess. Jag är inte säker på att alla har gjort det. Jag är osäker, faktiskt.” (Respondent 2-ManK).  

Det som framställs i det här temat kan kopplas till vad Heath tar upp i sin forskning, 

nämligen att information har mycket stor betydelse avseende beslutsfattningen eller för 

att minimera osäkerhet. Att utbyten av information innebär, vilket Heath påpekar, att 

individen eller organisationen inhämtar information, processar denna och därefter 

producerar detta i olika former, exempelvis beslut och aktiviteter (Heath, 2013, p. 604). 

Bristen på information påverkade eventuellt respondenterna att fatta felaktiga eller 

tveksamma beslut. Ifall respondenterna istället haft åtkomst till erforderlig information 
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hade besluten kanske blivit annorlunda, eller åtminstone enklare att fatta. Undantaget 

den konflikt som uppstår när respondenter har informerat politiker att de måste fatta 

beslut om något som är sekretessklassat. Där blir det istället det omvända, att 

respondenterna måste informera och säkerställa att politikerna, i det här fallet, faktiskt 

förstått informationen att denna är säkerhetsklassad och att politikerna därmed inte kan 

tillåtas erhålla ytterligare information. Det blir därmed som respondenten uttrycker det 

i citatet ovan, det vill säga att det blir en liten pedagogisk utmaning.  

4.2.3.3 Kommunikation 
Flertalet av de samordningsansvariga inom kommunerna, framförallt i 

Södermanlands och Skåne län, har uppfattat att det direktiv om Styrel som 

kommunicerats fram (antingen muntligt, informationsblad eller annat) från 

länsstyrelserna, eller Energimyndigheten, angående den prioriteringsordning 

kommunen slutgiltigt fastställt också är den som ska gälla i händelse av strömavbrott 

eller en MFK.  

”Styrel ska vara ett verktyg och hjälp för kommunen att ordna och strukturera upp, en 

prioriteringsordning. Prioritering. […] För annars, hur ska jag säga då? Vi kanske gör ett jättejobb att 

prioritera, men det visar sig att vi är inte ens med på tio i topp-listan. Och då är det frågan vad vi ska med 

den till, så. Försiktigt uttryckt.” (Respondent 4-ManM).  

Detta bekräftar det som framkommit i författarens tidigare studie, nämligen att de 

enskilda organisationernas mål och resultat blir svårare att specificera när övriga 

organisationers bidrag också måste räknas in för det gemensamma målet, det vill säga 

att kommunernas egen prioritering försvinner, eller suddas ut, framför den slutgiltiga 

och nationella prioriteringsordningen (Henriksson, 2017, p. 10).  

En stor del av de samordningsansvariga har därmed också invaggat sig själva i en 

falsk trygghet, det vill säga att de förlitar sig på kommunens egen prioriteringsordning 

vilken eventuellt inte alls gäller i händelse av ett större strömavbrott eller en MFK.  

4.2.3.4 Konflikter/hinder 
Den största konflikten som uppstått för en majoritet av kommunerna är kopplad till 

resurser, inte i form av medel utan snarare tid. Kommunerna i Skåne och Södermanland 

upplevde att deras försök att informera övriga aktörer kring syftet med Styrel för att få 
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till någon form av informationsutbyte var alltför tidskrävande. ”Tid är pengar. Hur många 

timmar ska man lägga på det här, hur många timmar? ” (Respondent 4-KvinnaD)  

Intresset från den egna organisationen kunde också skapa konflikt/hinder i form av 

att känslan av inkludering eller förståelsen för den egna rollens betydelse i den egna 

organisationen föll bort.  

Där blev resultatet att den ansvarige vände sig till andra utomstående nätverk för 

att fullgöra arbetsprocessen. ”det är inte en prioriterad fråga i kommunen. Och när man säger ’vi har gjort 

Styrel’. ’Mmmm.’ ’vi gör risk- och sårbarhetsanalys, mm.’ ’Kostar det pengar?’ ’Nej.’ ’Bra, så nästa’” (Respondent 

4-ManM). ”..det var inte det lättaste jobbet att göra i och med att man kände sig nästan lite motarbetad.” 

(Respondent 6-KvinnaO).  

4.2.3.5 Stödsystem och mallar 
Inför arbetet med prioriteringsprocessen erhöll alla kommuner dels en handbok om 

planeringsprocessen Styrel, dels olika mallar med syfte att vägleda inför 

prioriteringsprocessen. Även ett särskilt datorprogram tillhandahölls där den 

slutgiltiga prioriteringsordningen skulle läggas in. Detta tema behandlar de åsikter som 

uttryckts kring hanteringen av dessa stödsystem och mallar, men även förståelsen för 

hur dessa skulle användas.  

”Men jag tyckte ändå det var, när man fick materialet, alltså underlaget, de här Exceldokumenten och 

började titta på det, det var först då som man egentligen började förstå vad det handlade om. ”(Respondent 

2-ManB). Det kan tilläggas att den programvara som kommunerna skulle använda sig 

av hade fått omfattande kritik vid den första omgången 2010. Uppfattningen inför 

denna omgång (d.v.s. år 2014) var att stora förbättringar hade gjorts, och att mjukvaran 

nu var hanterbar för de flesta. 

”Nej, jag har försökt följa den här processbeskrivningen och de här kriteriekategoriseringarna och så 

vidare ganska så exakt som möjligt för att det blir enklare så.” (Respondent 6-manF). 
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4.2.3.6 Synen på Styrel 
En majoritet av respondenterna hade en negativ åsikt om, eller upplevelse kring, 

planeringsprocessen Styrel.  

”Mm, jag fick ansvaret att driva det och fick jag inte beroende på kompetens och erfarenhet utan mer för 

att ingen annan ville ha det. Så var det som tyckte att ’det kan du väl ta som allting annat’.”  (Respondent 

AA+AB+AC). 

”Känns inte riktigt som man har kommunicerat den på rätt sätt, kanske. Jag känner mer att man … 

sannolikheten att vi skulle komma till det här elbrist eller överbelastning i systemet, är väl betydligt lägre än 

de här stora strömavbrotten, som kan tänkas komma.” (Respondent KommunAD). 

Enstaka kommuner hade också framfört åsikter till de ansvariga på nationell nivå 

beträffande de ansvarigas förståelse för planeringsprocessen Styrel. Detta relaterar till 

det som Kalu beskriver angående Multi-Actor decisionmaking. Hur exempelvis staten 

kan bli mer effektiv och ansvarstagande gentemot sina kunder (d.v.s. befolkningen) och 

anpassa sig efter tekniker som återfinns i marknadsmodeller.  (Kalu, 2010, p. 162). 

”..där är det viktigt att staten tar med sig det. […] Alltså de har inte riktigt den bilden. För dem är det 290 

kommuner. Och 290 kommuner de ska göra så som myndigheterna säger. Men vi har väldigt olika 

förutsättningar. Vi är ungefär lika stora som Kiruna till befolkning.” (Respondent KommunAP). 

Ovan nämnda citat visar på en något lägre tilltro eller tillit till andra aktörer inom 

nätverket, och därmed kan även deras engagemang till denna planeringsprocess 

påverkas. Detta motverkar därmed det forskarna Klijn, Edelnbos och Steijn betonar, 

nämligen att tilliten mellan aktörerna har stor påverkan på slutprodukten (Klijn, et al., 

2010, p. 193). 

4.2.3.7 Övriga teman 
Resterande teman har generat påfallande få refereringar och därför har författaren 

valt att sammanställa dessa tillsammans. De resterande temana är: Sekretess, 

Användning av underlag, Jämförelse mellan omgångarna, Elbolag, Resurser, 

Erfarenhet, 4-års intervall, övning/scenarios.  

Sekretess: Samtliga kommuner har hållit sekretessen under denna arbetsprocess, 

det vill säga att man arbetat i en ”stand alone”-dator som inte är ansluten till något 

nätverk.  
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Vissa kommuner har gjort det aktiva valet att inte presentera materialet för de egna 

kommunpolitikerna. 

”Politiken har ju fått reda på att vi jobbade med det. Det fanns en politiker som var så intresserad, så han 

ville gå in och titta på materialen, med det har de inte lyckats med än.” (Respondent KommunY).  

 Temat sekretess blir till konflikt/hinder eftersom majoriteten av kommunerna 

ställer sig frågande till vem som har rätten att fatta beslut i frågan om att lämna ut 

underlag eller material ifrån kommunen. Endast enstaka kommuner visste hur frågan 

kring utlämning skulle hanteras. Precis som Heath konstaterat så visar detta återigen 

vikten av att information har mycket stor betydelse när det kommer till 

beslutsfattningen, eller för att minimera osäkerhet (Heath, 2013, p. 604). 

Användning av underlag: Majoriteten av respondenterna uppvisade ett önskemål 

om att det underlag som skapats under prioriteringsprocessen kunde användas bättre 

ur informationssynpunkt. Citatet från nedanstående respondent beskriver vad 

majoriteten av respondenter anser kring denna process och det material som genereras.  

”Nej, men alltså när man gör sånt här gediget arbete, som det nu är tycker jag, så ska man väl kunna nyttja 

det i andra sammanhang än det som det i första hand är ämnat för.” (Respondent 1-KvinnaA). 

Tilläggas bör att samtliga ansvariga för Styrel inom kommunerna inte har en 

utarbetad plan för hur materialet ska överföras till en eventuell efterträdare som tar 

över arbetsprocessen, därmed riskerar också viktig information och erfarenhet att 

försvinna. Att en plan för efterträdare saknas har påtalats i en tidigare slutrapport från 

2010. Detta förefaller dock inte ha förändrats sedan denna slutrapport utan utgör 

fortfarande en brist i arbetsprocessen (Energimyndigheten, 2010). 

Jämförelse mellan gångerna: Majoriteten av respondenterna upplevde en 

betydande skillnad mellan planeringsomgångarna 2010 och 2014. Respondenterna 

uttryckte en frustration över den första omgången vilken upplevdes som att den inte 

riktigt var implementerad i hela organisationen. Det övergripande målet med Styrel 

och informationen kring denna planeringsprocess upplevdes av majoriteten som att det 

inte var helt genomarbetat, med bristande information som följd. Flertalet av aktörerna 

inom organisationen visste därmed inte riktigt vilken roll eller vilket syfte den egna 

organisationen hade inom nätverksorganisationen.  
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Följande citat visar på vad respondenten upplevde som de största skillnaderna 

mellan omgångarna för 2010 och 2014 .”Den röda tråden i Styrel, syftet alltså målet med Styrel […] 

pedagogisk handledning, hur man systematiskt arbetade i alla stegen. Ja så mål och systematik, och 

pedagogik. Pedagogik tycker jag är en viktig del.” (Respondent_Man KommunAF+AG+AH).  

Utifrån resultatet kan också konstateras att arbetsinsatsen för den första 

planeringsinsatsen krävde omfattande resurser, både i tid och pengar. Därmed 

påverkades också inställningen till Styrel negativt vid detta tillfälle. Spåren av detta 

negativa synsätt kan fortfarande uppvisas hos många av respondenterna inför 

kommande omgång (2019). Detta synsätt har hos vissa respondenter även överförts från 

tidigare ansvariga inom kommunen till den som tagit över ansvaret. Majoriteten ansåg 

också att den andra omgången var betydligt enklare att genomföra än den första, då det 

mesta av grundarbetet gjordes. Flertalet av respondenterna gav uttryck för att endast 

enstaka justeringar behövde göras, exempelvis när nya objekt tillkommit.  

Elbolag:   Detta tema behandlade frågor som rörde hur man uppfattade samarbetet 

med elbolagen, vilket redan beskrivits under temat samarbete, samt hur många 

elnätsföretag det fanns inom kommunen.  Av materialet kan samtidigt utläsas att det 

finns ett önskemål om ett uttalat krav från högre instans för ett gemensamt 

arbetsförfarande mellan kommunerna och elnätsföretagen när kommunen ska upprätta 

prioriteringsordningen. Där hade elnätsföretagen den egentliga kunskapen kring de 

objekt som var föremål för prioritering. 

”…var ju väldigt glad över att ha en bisittare i form av någon som kunde nätet utan och innan och på så 

sätt kunde lätt […] det var betydligt lättare än oss andra att prioritera runt hur de ville styra. Och de hade 

väldigt mycket koll på sina objekt, för att de är ju i kommunen.” (Respondent KommunAD). 

Resurser: Detta tema visade på varierande svar från respondenterna, där den 

huvudfråga som ställdes handlade om ifall extra resurser tillförts inför Styrel. Vissa 

respondenter har bidragit med åsikter utifrån mängden tid som avsatts. Frågor kring 

resurser handlar också om huruvida kommunen tillsatte extra resurser i form av 

specialistkunskap. Där har majoriteten av respondenterna svarat att detta har skötts 

inom den ordinarie tjänsten. Enstaka respondenter har också uttryck en koppling 

mellan små och stora kommuner där större kommuner oftast har haft mer resurser i 

form av både arbetskraft och medel för att genomföra Styrel. Mindre kommuner har 
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istället brottats med resursbrist i form av avsatt tid, men även medel för att kunna 

genomföra detta enligt egen önskan på ett optimalt sätt.  

4-års intervall: Majoriteten av respondenterna uttrycker sig positivt till intervallet 

på fyra år mellan planeringsomgångarna. Att dessa ofta inträffar i samband med nya 

mandatperioder är också till fördel enligt enstaka respondenter då det faller sig 

naturligt att se över hela organisationen (d.v.s. kommunen). Samtliga respondenter 

anser att det är ett lagom intervall.  Många respondenter menar att påtaglig risk att förra 

årets prioriteringsordning kopieras föreligger ifall detta inträffar för ofta. Vissa 

respondenter påtalar även att det inte mycket hinner förändras på fyra år. Detta 

påpekas främst av mindre kommuner, oavsett län.  

Övningar eller scenarios: Majoriteten av respondenterna genomför övningar, men 

inte specifikt för Styrel. Övningarna berör snarare de ofta återkommande riskanalyser 

där även strömavbrott ingår. Där upplever flertalet av respondenterna att de sedan får 

hjälp i planeringsarbetet för Styrel.  

”..de här scenariona eller övningar eller faktiska händelse, bygger upp ett större medvetande. Och sen ut 

och prata med verksamheter, viktigt tror jag.” (Respondent 3-KvinnaL). Detta citat förstärker 

Kusumasaris beskrivning av erfarenhetens betydelse, oaktat om denna uppkommit ur 

egna upplevelser eller genom övningar. Att tjänstemän på kommunal nivå med egna 

erfarenheter av en större katastrof därmed också arbetade för att stärka nätverket och 

eftersträva gemensamma mål och policys inom krisplanering. (Kususamari, 2012, p. 84). 
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5 Diskussion och slutsatser 

5.1 Hur genomförs planeringsprocessen Styrel på kommunal nivå, 
och hur påverkar den nätverksstyrning? 

 

I forskningsprojektet Från myndighet till medborgare och tillbaka uppfattas denna 

planeringsprocess som en icke-traditionell form av nätverksstyrning utifrån att själva 

processen inte utmärks av ett formaliserat samarbete mellan de statliga myndigheterna. 

Samverkan sker (eller snarare att processen förutsätter samverkan) istället mellan 

kommuner och länsstyrelser (Olausson, 2017, p. 83).  Författaren instämmer till viss del 

i denna uppfattning. Författaren anser däremot att samverkan finns mellan stat och 

elnätsföretag och där nätverksstyrningen är formaliserad genom lagstiftning, Ellag 8 

kap. 3§ (med ikraftträdande datum 2018-07-01) Sammanfattningsvis kan lagen 

beskrivas med att regeringen kan, genom föreskrifter, kräva av elnätsföretagen att 

lämna till den systemansvariga myndigheten (Energimyndigheten) de uppgifter kring 

produktion och konsumtion av el som behövs för utövandet av systemansvaret. På 

samma sätt kan systemansvariga myndighet (Energimyndigheten) genom Ellag 8 kap. 

2§ 1-2 st beordra elnätsföretagen att begränsa eller avbryta elöverföring så att 

samhällsviktiga elanvändare prioriteras och att den systemansvariga myndigheten kan 

utöva systemansvar. Detta tolkar författaren som att elnätsföretagen är indirekt 

tvingade till att samarbeta i denna planeringsprocess (dock inte med kommunerna, 

utan med staten – och därmed länsstyrelserna) eftersom detta är effekten av samarbetet 

genom nämnda planeringsprocess då ellagen träder i kraft.  

 De varierande samarbeten med elbolagen som vissa kommuner beskriver kan till 

viss del förklaras med att det är elnätsföretagen som äger näten som 

planeringsprocessen Styrel avser att genomföra prioritera i. Svenska Kraftnät äger det 

så kallade ”backbone-nätet” 400kV, det vill säga de kraftledningar som löper genom 

Sverige och kopplar oss samman med angränsande länder. Precis som tidigare nämnts 

har inte elnätsföretagen någon egentlig samarbetsskyldighet gentemot kommunerna 

vilket därför kan ge upphov till denna smått ansträngda samarbetsform.  

Att samarbetet med privata aktörer därmed var något ansträngt kan förstås utifrån 

att privata bolag inte gör något gratis, vilket även Assens och Courie Lemeur betonar. 
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Ifall privata aktörer inte får betalt är det goodwill som betalar, och bolagen avgör själva 

ifall de har råd med detta. Men att privata aktörer inte har samma skyldighet som 

offentliga myndigheter kan emellertid att styra i kontraktsform beträffande vilken 

output ett företags insats ska generera. Statliga aktörer uppvisar istället att de saknar 

tillräcklig kunskap (rent utbildningsmässigt) för att kunna ställa konkreta krav på vilka 

mål som ska uppfyllas (visioner m.m.). Utan dessa krav hemfaller detta i detaljstyrning 

för att sedan skyllas på företagen. Företag vill gärna vara med och påverka samt delge 

sina erfarenheter, men hindras ofta av en föråldrad organisationskultur. I slutändan vill 

ändå företag sälja mer, och de flesta vägar dit befinns acceptabla. Inköpsportar stängs 

inte frivilligt såvida de inte står i direkt sekretesskonflikt till andra kunder eller lagar.  

I Södermanlands och Jämtlands län var upplevelsen från respondenterna 

övervägande positiv. Gemensamt för de båda länsstyrelserna var att de antagit en 

stödjande roll gentemot kommunerna. Länsstyrelsen i Jämtlands län hade tagit detta ett 

steg längre och samlat de ansvariga för processen inom kommunerna för att gemensamt 

kunna resonera om och därefter sammanställa prioriteringsordningen. För Skåne län 

upplevde respondenterna en mer negativ samarbetsvilja. Tilläggas kan att 

samordningsansvarig för länsstyrelsen i Skåne hade bytts ut efter varje omgång. 

Möjligen kan detta ha påverkat respondenternas negativa upplevelse kring samarbetet 

ifall den ansvarige upplevt en osäkerhet kring sin yrkesroll eller länsstyrelsens 

samordningsansvar för planeringsprocessen Styrel.  

En befogad fråga är varför staten då väljer att involvera kommuner i denna egentliga 

nationella planeringsprocess? Planeringsprocessen är främst av nationellt intresse, eller 

vikt, och det är också där kunskapen finns – inte på kommunal nivå. Lagansvaret ligger 

också hos staten, inte kommunen. Kommunerna gör ändå sina lokala RSA-analyser för 

mer sannolika händelser. Planeringen inför en större elbrist eller MFK är så omfattande, 

och risken för detta så osannolik, att detta endast bör vara ett nationellt eller regionalt 

förfarande i syfte att undvika förlust av det geografiska perspektivet. En underförstådd 

förhoppning hos respondenterna är att planeringsprocessen ska integreras med 

kommunernas RSA-analyser, där jag snarare anser det motsatta med hänvisning till 

tidigare förda resonemang.  
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Det har tidigare påtalats att majoriteten valt att inte informera politikerna, vilket är 

en mycket viktig aspekt i sammanhanget. Jag anser att denna handling visar på samlad 

uppfattning kring lokala politikers brist på kompetens inom området men också vikten 

av att saker och ting inte får vara politiskt styrda i vilken utsträckning som helst. 

De respondenter som istället valde att informera politikerna ställdes då inför en 

pedagogisk utmaning. Där kan jag anse att det borde ha funnits informationsmaterial 

för de ansvariga inom kommunen att dela ut kring syftet för planeringsprocessen Styrel. 

I detta material bör framgå att vissa delar faktiskt är sekretessbelagda och att 

information därför ej kan erhållas, detta för att undanröja onödiga diskussioner såväl 

mellan aktörerna som inom organisationen. 

Otydliga mål eller gränser leder till otydliga resultat och en onödig problematik 

aktörerna emellan (Wimelius & Engberg, 2015, p. 136). Detta har för 

planeringsprocessen Styrel visats genom att konflikt/hinder uppstått mellan aktörer, 

både inom och utanför nätverksorganisationen, på grund av uppfattningen om ett 

otydligt syfte. För den lokala prioriteringsprocessen innebär detta att den ansvarige 

inom kommunen möjligen prioriterat annorlunda ifall informationen istället 

tillhandahållits. Det innebär även att de respondenter som missförstått syftet eller målet 

agerar i tron  att den prioriteringsordning som kommunen beslutat också är vad som 

kommer att gälla  vid en elbrist eller MFK. Där kan jag snarare ställa frågan utifrån att 

ett elbolag kan ha nät i flera kommuner, vad säger att bolagen då ska agera efter den 

ena kommunens prioritering istället för det egna bolagets?  

Däremot är gränserna tydliga utifrån perspektivet att statlig verksamhet ”förvaltar” 

detta med skattemedel som inkomstkälla. Privat verksamhet utför ett arbete på en 

inköpsorder som organisationen därefter får betalt för (direkt eller indirekt) som 

delleverans till annan huvudleverans. Privata aktörer gör ingenting utan att det finns 

en underliggande köpförmåga från kunden (i detta fall staten). 

När konflikt/hinder uppstår på grund av sekretess är det viktigt att de nationellt 

ansvariga för planeringsprocessen ställer sig frågan: hur kan ett prioriterat projekt 

lanseras där sedan utförarna, en kommun, inte kan komma åt informationen? Även en 

av respondenterna ställer sig frågande till detta. 
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Min åsikt är att denna planeringsprocess inledningsvis borde ha lanserats som en 

inventeringsprocess där Energimyndigheten istället samlat in samhällsviktiga 

verksamheter från kommunerna. Det är en viktig lärdom att ta med inför eventuella 

kommande och likande planeringsprocesser. Det är också viktigt att 

beredskapsplanering inledningsvis behöver ta hänsyn till vilka prestationsåtgärder 

som ska användas för att möta lösningar på uppkomna problem, vilket Nohrstedt 

påtalar. Fokus krävs därmed på nätverkets adaptiva förmåga att hantera oväntade och 

komplexa problem som kan uppstå, oavsett om dessa har föregåtts av en längre 

tidsplanering. Flexibilitet och improvisation har betydelse för nätverkets adaptiva 

förmåga för att hantera eventuella framtida störningar i samhället (Nohrstedt, 2016, p. 

135).   Inledningsvis tror jag också att vissa kommuner i så fall hade haft en annan 

inställning till denna process och inte byggt falska förhoppningar angående hur 

kommunens prioriteringar. Nu har denna planeringsprocess snarare ett negativt rykte 

hos vissa aktörer vilket kan ta tid att arbeta bort för att kunna skapa en så effektiv och 

optimal planeringsprocess som möjligt.  

En aspekt, som också bör vägas in i denna studies sammanhang, är att 

intervjuanalysen har genomförts utan kodnyckel. Med detta menas att kodnyckel ska 

användas för att avkoda respondenterna och därigenom ge författaren tillgång till exakt 

information om respondenten. Författaren har endast haft vetskapen om vilket län 

respondenten representerar. Kodnyckeln var något som författaren inledningsvis inte 

antog sig behöva, men vilket i efterhand kan konstateras hade kunnat tillföra en mer 

nyanserad bild av planeringsprocessen för respektive kommun. Författaren föreslår 

därför att detta kan vara ett område för vidare forskning. 
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Bilaga 1 Intervjuguide: samordning och 
samverkan 

Målet: att identifiera vilka avvägningar, värderingar och preferenser som har gjorts 

och hur dessa förklaras. 

Centrala dokument: Vilka har legat till grund för arbetet. Kan vi få tillgång till dem? 

Hur arbetade ni med samordning inför, under och efter prioriteringarna? 

Bakgrundsfrågor:   

Namn, yrke/position 

Erfarenhet och roll i organisationen: Hur länge har du arbetat för kommunen? Vilka är 

dina arbetsuppgifter och ansvar i organisationen? Vilken är din utbildning? Har du varit 

med i STYREL-processen tidigare?  

Processen 

- Hur organiserade ni arbetet? Hur många och vilka var involverade? Var 
ansvarsområden tydliga? 

- Hur uppfattar du din roll som samordnare, vilket ansvar/uppgift har du i 
processen? 

- Hur enkelt var det att följa processmodellen som föreskrivs i STYREL? 
Ändrade ni något? 

- Om ni avvikit från modellen, varför gjordes detta, på vems initiativ, vilka 
konsekvenser fick detta utifrån ditt förmenande? 

- Vilket mål ska STYREL uppfylla i dina ögon? Hur meningsfulla är processen 
för att kunna uppnå det?  

- Hur kommunicerades mål och vägen dit, upplevde du det tydlig och enkelt 
att förstå? 

- Har ni haft några extra resurser – specialistkunskaper för att genomföra det 
här arbetet (vilka)? Vilka extra resurser skulle vara till hjälp? Tycker du att 
resurserna som avsattes var tillräckliga? 

- Fanns andra hjälpmedel/utbildning/övningar osv.? Var de meningsfulla? 
Saknas något? 

- Finns ytterligare aktörer i den här processen som ni haft kontakt med (när 
kom de in, på vems initiativ)? 

- Skulle ni göra något annorlunda, om ni gjorde om processen nu? 
- Fanns konflikter (tex. olika intressen/åsikter) som dök upp under processens 

gång? Hur hanterades detta? 
- Hur dokumenteras erfarenheter? Skulle du uppskatta utbyte av erfarenheter 

på något sätt? Hur? Fick ni någon form av återkoppling/feedback efter 
genomfört arbete, t.ex. från närmaste chefen? 
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- Hur upplever du tidsramen för STYREL? Under planeringen, 4 år mellan 
omgångarna, långtids perspektiv 

Information 

- Vilken information hade du och vem bistod med den informationen, före, 
under och efter processen? 

- Upplevde du att det fanns aktörer som undanhöll information (påverkade de 
senare prioriteringar?) 

- Fanns motstridig information och hur prioriterade du mellan olika typer av 
information, var några informationskällor viktigare än andra? 

- Saknade du någon information inför arbetet? Visste du hur du skulle kunna få 
information (eller inte)? 

- Var det någon information eller utsaga som försvann under processens gång?  
- Hur upplever du stödsystemet/mallar? I vilken utsträckning är det till hjälp? 

Vilka funktioner skulle du behöva? Vad saknas eller skulle kunna göras 
annorlunda? 

Värderingar 

- Hur arbetade ni med att värdera behoven av el?  
- Hur identifierade ni samhällsviktiga verksamheter? Möjliga svårigheter? 
- Använde ni olika scenarios/modeller för att värdera behov? Vilka?  

Prioriteringar 

- Hur gjordes prioriteringarna/avvägningar med kommunen? Hur många var 
involverade? Tidsram?  

- I vilken utsträckning har ni följt modellen med poängsättning och 
rangordning av elledningar? 

- Hur enkelt var den modellen att använda för att bedöma poängsättningen? 
Fanns det restriktioner som orsakade svårigheter? Hur löstes det? 

- Använde ni någon form av kris-scenarios? Eller modeller för risker och 
konsekvenser? Något annat? 

- Hur upplevde du samarbetet med elnätsbolagen (vilka)? Var det lätt att 
komma överens om prioriteringar eller blev det diskussioner? Hur löstes 
detta? Vem/Vilka bestämde slutligen? 

- Vägdes olika alternativ mot varandra (t.ex. av prioriterade ledningar) eller 
blev det som mallarna räknade ut? Vilka argument har vägt tungt i de 
slutgiltiga prioriteringarna? 

- Upplever du svårigheter i uppgiften att rangordna samhällsviktiga 
verksamheter, t.ex. fysiska eller moraliska? Skulle en annan format eller 
upplägg kunna underlätta? Hur och på vilket sätt? 

- Vad anser du skulle vara ett viktigt argument för dig i poängsättningen?  
- Vad hade ni för känsla rörande den resulterande rangordningen av 

elledningar? 
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- Tycker du att något har förändrats efter STYREL planeringen blev genomfört? 
Allmänt i samhället eller i kommunen eller hos dig själv?  

- Tro du att det kommer att fungera vid en kris eller vad kan det få för 
konsekvenser? 

- Borde det kommuniceras annorlunda (till samhället eller någon annan)? Hur? 
- Hur upplever att din arbetsplats/situation påverka beslutet om 

poängfördelningen? 

Något som inte frågades? Något som du vill lägga till? Något som du skulle vara 

intresserad av att få svar på? 

 

 


