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Abstrakt: 

Syftet med studien är att studera hur en makt- och beroenderelation mellan                        

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och glesbygdskommuner i 

Västerbotten och Norrbottens inland, påverkar 5 glesbygdskommuners möjligheter att 

bedriva krisberedskap. Studiens empiriska material består av 8 informanter där 2 

representerar länsstyrelsen i Västerbotten och Norrbotten och resterande 6, 

beredskapssamordnare på de 5 kommunerna; Arvidsjaur, Storuman, Sorsele, Vilhelmina och 

Dorotea. Studiens resultat visar att det finns en makt- och beroenderelation och att den 

påverkar glesbygdskommunernas möjligheter att bedriva krisberedskap, dock skiljer sig 

påverkandegraden mellan de olika kommunerna. Resultatet visar också att makt- och 

beroenderelationen framförallt vilar på tre möjliggörande faktorer; ekonomi, politik och 

kunskapsspridning. Makthavande aktör i relationen (MSB), utnyttjar dessa möjliggörande 

faktorer för att manipulera relationen i fråga, genom möjligheten att “bestraffa” och “belöna”. 

Manipulationen ämnar att försätta beroende aktör (glesbygdskommuner) i starkare 

beroendeställning till makthavande aktör (MSB), i syfte att öka makthavande aktörs makt- 

och inflytande i relationen.  
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1. INLEDNING 
 

Kommunens krisberedskapsarbete är påtagligt och fyller en viktig funktion såväl lokalt som 

nationellt. Krisberedskap som inte fungerar kan skada grundläggande värden såsom 

demokrati, rättssäkerhet och befolkningens hälsa. Sveriges kommuner, inte minst 

glesbygdskommuner är i sitt krisberedskapsarbete beroende av den information och 

vägledning de får av MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Elmgart, 2018).  

Kommunerna, länsstyrelserna och MSB ska arbeta tillsammans för att öka samhällets 

krisberedskap på lokal nivå. En god utveckling av krisberedskapen ska bygga på ett nära 

samarbete mellan staten, Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt kommunerna (MSB 

& SKR, 2018, 3).  

Den här studien tar sin utgångspunkt i den makt- och beroenderelation som existerar mellan 

MSB och glesbygdskommuner i Västerbotten och Norrbottens inland och hur den relationen 

påverkar dessa glesbygdskommuners förmåga att bedriva krisberedskap.  

 

1.1. BAKGRUND 
 

Författarnas intresse för makt- och beroendeteori grundar sig i en önskan om att skapa en 

djupare förståelse över hur makt- och beroendeaspekter i relationen glesbygdskommunerna 

och MSB påverkar glesbygdskommunernas förutsättningar att bedriva krisberedskap. 

Kommunal krisberedskap är en lagstyrd verksamhet som är beroende av villkor och 

ersättningar som anges i den nya överenskommelsen mellan MSB och SKR, 

“Överenskommelse om kommunernas krisberedskap” (MSB & SKR, 2018, 5). För 

kommunerna innefattar överenskommelsen förutom utökad ekonomisk ersättning också nya 

riktlinjer, arbetsuppgifter och krav (MSB & SKR, 2018). Överenskommelsen presenterar 

indikationer på hur makt- och beroendeförhållandet kan te sig mellan MSB och kommuner i 

praktisk verklighet. Det är framförallt med bakgrund till denna överenskommelse som, iden 

till studiens frågeställningar formats.  
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Författarnas val av att studera glesbygdskommuner i Västerbotten och Norrbottens inland 

baserades delvis utifrån att författarna är hemmahörande i kommunernas direkta närområde 

samt att det utifrån författarnas bevakning och därav tro, inte skrivits många uppsatser på C- 

nivå som berör kommunal krisberedskap i glesbygd. I studien betraktas begreppet glesbygd 

som en utgångspunkt, därav fördjupar författarna sig inte specifikt i vad begreppet innebär. 

Glesbygdskommunerna betraktas endast som aktörer i en makt- och beroenderelation. 

 

1.2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syfte 
 
Vilka möjligheter har glesbygdskommuner i Norrbotten/Västerbottens inland att bedriva 

krisberedskap utifrån en makt-och beroenderelation gentemot Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB).  

 
Frågeställningar  

1. Vilka faktorer upprätthåller en makt- och beroenderelation mellan MSB och 

glesbygdskommuner i Norrbotten/Västerbottens inland? 

2. Hur anser studiens informanter att glesbygdskommuners krisberedskapsarbete 

påverkas av en makt- och beroenderelation gentemot MSB? 

 

1.3. BEGREPPSDEFINITIONER 
 

Interdependens 

Interdependens är ett begrepp som fokuserar på hur det interna beroendet som existerar i en 
makt- och beroenderelation ter sig mellan två aktörer. Begreppet kan enkelt förklaras som ett 
mått på ett ömsesidigt beroende som existerar i en relation (Badie, Schlosser & Morlino, 
1216-1217, 2011) 

Makt 
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Emersons definition: Där makt står i direkt relation till den andres beroende, vilket 

karaktäriseras av en aktörs förmåga att förmå den andra aktören att lyda order (Emerson, 

1972b, 64).  

Beroende 

Beroendet står i direkt relation till begreppet makt. En aktörs beroende mäts utifrån hur 

mycket en aktör är beredd att offra i en relation för att få ta del av något den andra aktören 

innehar (Emerson, 1972b, 64).  

Kunskap & kompetens 

Kunskap och kompetens har valt att särskiljas i studien. Kunskap handlar i första hand om 

hur väl informerad en aktör är på hur något bör eller skall genomföras. Begreppet kompetens 

syftar främst på aktörens förmåga att omvandla krav och rekommendationer till praktisk 

verklighet.  

Glesbygdskommunerna 

När författarna använder begreppet glesbygdskommunerna, syftar författarna främst på de 

kommuner, vars representanter medverkar i studien. Kommunerna är till befolkningsmängd 

likartad i storlek, 2 522 människor (2018) - till 6 752 människor (2018) (SCB, 2018).  

 

2. TIDIGARE FORSKNING 
 

Tidigare forskning har hittats i Mittuniversitetets biblioteksdatabas Primo och Google 

Scholar. Sökord som användes var bland annat makt- och beroende, makt, beroende, power 

and dependance, maktrelation i stat och kommun, rurality Sweden och rurality northern 

Sweden . Författarna upplevde svårigheter i att finna tidigare forskning inom det aktuella 

forskningsområdet. Forskning som finns representerad i avsnittet är mer riktad mot ett 

generellt plan och berör ämnet mer på ett övergripande offentligt plan samt mot politiska 

diskurser och policys inverkan på glesbygdens utveckling och möjligheter. 

 

Avsnittet tidigare forskning, inleds med en redogörelse som behandlar politiska diskurser, 

policys och dess inverkan på rurala områden, samt författarnas tolkning av dom indikationer 



 4 

som forskningen presenterat. Politiska diskurser ses som relevant då de påverkar 

kommunernas grundläggande villkor för att bedriva krisberedskap. Studierna presenterar 

också en generell bild av den politiska maktens syn på rurala områden.  

I avsnittets andra del diskuteras forskning som fokuserat på att studera makt- och 

beroendeförhållande mellan stat och kommun inom både krisberedskap och migrationsfrågor. 

Slutligen presenteras författarnas samlade slutsatser från tidigare forskning och hur 

forskningen kan betraktas som användbar i skrivandet av uppsatsen.  

Forskning som behandlar makt- och beroenderelationer mellan stat och kommun betraktas  

som mer ämnesspecifik eftersom att de behandlar mer specifika områden, som t.ex 

krisberedskap och migration och har därför inte tagits med. Studier som inriktar sig på rurala 

områdens utveckling behandlar ett brett område med många infallsvinklar, till skillnad från 

studier om makt- och beroende som finns representerade i uppsatsen. Även om forskningen 

inte specifikt fokuserar på glesbygdskommuner i Västerbottens och Norrbottens inland, 

bedömer författarna att studierna att de typen av forskning kan tydliggöra gemensamma 

tendenser som kan var av vikt. Dessa tendenser kan presentera indikationer på hur 

myndigheter agerar för att upprätthålla och manipulera makt- och beroenderelationer inom 

olika politikområden, däribland krisberedskap. 

 

2.1. POLITISKA DISKURSER OCH DESS INVERKAN PÅ RURALA OMRÅDEN 
 

Rytkönen (2014, 7) menar att Sveriges inträde i den Europeiska unionen har påverkat den 

allmänna samhällsdebatten som berör rurala och urbana miljöer. Regional utveckling av 

rurala områden har enligt Rytkönen blivit ett viktigt diskussionsämne inom politiken 

(Rytkönen, 2014, 7). Även om regional utveckling av rurala områden har blivit ett viktigt 

diskussionsämne så finns det också studier som visar att politiska diskurser, rörande glesbygd 

grundar sig i en problematisk syn på glesbygd, i synnerhet Norrland som helhet. Nilsson & 

Lundgren (2015, 89) menar att en majoritet av aktuella politiska diskurser tenderar att bygga 

på fördomar om Norrland. Trots att Norrland innefattas av urbana storstadsområden med över 

80000 invånare, finns det en allmän uppfattning som beskriver Norrland som en plats endast 

bestående av skog, ödemark och andra rurala områden.  
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Dom aktuella politiska diskurserna betraktas av Nilsson & Lundgren (2015, 88-89) som 

problematiska eftersom att de tenderar att se Norrland som ett problem i sin helhet. Det leder 

till att politiska sakfrågor som exempelvis att Norrländsk samhällsservice inte tas på allvar. 

Krisberedskapen bör ses som en samhällsservice, vilket innebär att kommunerna i 

Västerbotten och Norrbottens inlands kan ha en försämrad förmåga att bedriva krisberedskap  

som en följd av politiska diskurser (Nilsson & Lundgren, 2015, 89-90).  

Att utveckling av rurala områden har blivit ett viktigt diskussionsämne är förvisso 

nödvändigt, men författarna uppfattar aktuella politiska diskurser som problematiska och 

motsägelsefulla. Sammantaget visar studierna att diskussioner om rurala områden blivit mer 

frekventa, men det behöver inte nödvändigtvis betyda att intresset för att lösa problematiska 

aspekter i rurala områden har ökat. Enligt författarnas tolkning indikerar det på att den 

politiska makten, som står ovan MSB inte drivs av intresse för kommunal krisberedskap i 

glesbygd (Rytkönen, 2014, 7; Nilsson & Lundgren, 2015, 88-90).  

 

2.2. MAKT- OCH BEROENDE I OFFENTLIG VERKSAMHET  
 

Marie Bengtssons fokuserar i sin studie  (Bengtsson, Marie. 2002) på hur makt- och 

beroenderelationer mellan stat och kommun utvecklades mellan åren 1985-2001 utifrån ett 

interdependent perspektiv inom området flyktingmottagande. Interdependens är ett begrepp 

som har en central roll i Bengtssons studie.  Begreppet syftar till en relation bestående av två 

aktörer, där båda aktörerna är beroende av varandra (Bengtsson, 2002, 59). Bengtsson menar 

att relationer som kännetecknas av asymmetrisk interdependens (ojämnt fördelat 

beroendeförhållande) riskerar att drabbas av spänningar och konflikter (Bengtsson, 2002, 60). 

Bengtsson (2002, 61) menar också att makt- och beroenderelationer ofta präglas av ett 

interdependent förhållande mellan involverade aktörer, där var och en av aktörernas brister 

och därmed formar ett beroende i relationen (Bengtsson, 2002, 60-61).   

Makt- och beroenderelationen mellan stat och kommun inom området flyktingmottagande 

kännetecknades enligt Bengtsson av ett interdependent beroendeförhållande (Bengtsson, 

2002, 16). Staten var beroende av kommunerna eftersom de besatt organisatorisk förmåga att 

genomföra politiska beslut och kommunerna var beroende av staten eftersom att de besatt 

dom ekonomiska resurser som kommunerna erbjöds. Bengtsson menar att det existerade ett 
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ömsesidigt beroende mellan stat och kommun under tidsperioden 1985 till 2001, men att 

makt- och beroenderelationen förändrades till följd av samhällets rådande utveckling 

(Bengtsson, 2002, 201).  

Bengtsson hävdar att relationen i huvudsak förändrades under tidsperioderna 1985-1990, 

1991-1995 och 1995-2001. Tidsperioden 1985-1990 kännetecknades av samförstånd mellan 

aktörerna. Kommunerna fick ersättning för sitt arbete och staten insåg sitt beroende av 

kommunernas organisatoriska förmåga (Bengtsson, 2002, 202).  

Tidsperioden 1991-1995 förändrades relationen till en asymmetrisk relation, till fördel för 

kommunerna. Dåvarande lågkonjunktur, politiska debatter och stora flyktingströmmar 

försatte staten i beroendeposition. Det hela resulterade i att kommunerna efter förhandling 

erbjöds ytterligare ersättningar (Bengtsson, 2002, 203-205). Tidsperioden 1996-2001 

kännetecknades av en minskad lågkonjunktur och minskade flyktingströmmar vilket bidrog 

till ett minskat statligt beroende i relationen. Staten befann sig under tidsperioden i en 

maktposition och visade inget intresse för flyktingfrågor. Kommunerna uppfattade 

fortfarande flyktingmottagandet som mycket aktuellt och resurskrävande (Bengtsson, 2002, 

206-207).   

Dessa skillnader i uppfattning om vad som behöver prioriteras återspeglar sig även i 

Ericssons (2017) studie krisberedskapspusslet- meningsskapande och strategier i arbetet med 

risk och sårbarhetsanalyser. Ericsson (2017) är en intressant studie eftersom att den belyser 

hur MSB:s förväntningar gällande risk- och sårbarhetsanalys (RSA) skiljer sig från 

kommunernas uppfattningar om densamma. Studien bedöms också vara intressant eftersom 

Ericsson påpekar vikten av att visa hänsyn för hur maktrelationer påverkar vad som uppfattas 

som relevanta och icke relevanta sårbarheter och risker inom krisberedskapen. Resultatet av 

studien visar att MSB:s förväntningar och uppfattningar om RSA skiljer avsevärt från 

Kommunernas och Länsstyrelsernas uppfattningar om densamma (Ericsson, 2017, 62).    

MSB menar att RSA:n utgör grunden för vad vi kallar “krisberedskap” samtidigt som 

representanter från kommuner och länsstyrelse menar att RSA:n bitvis saknar relevans, då 

den är svår att använda sig av i praktiken. Representanter för kommun och länsstyrelse anser 

snarare att den egentliga grunden för krisberedskapen läggs i det arbete som ligger bakom en 

RSA och att MSB:s förväntningar betraktas som omöjliga att tillfredsställa (Ericsson, 2017, 

69-70).  
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En av slutsatserna som Ericsson presenterar i studien är att uppfattningen om RSA och dess 

betydelse för krisberedskapsarbetet skiljer mellan MSB, kommuner och länsstyrelse. Vad 

som uppmärksammas i Kommunernas och Länsstyrelsernas RSA är sådant som passar väl in 

med den aktuella politiska agendan. Känsliga sårbarheter och risker som berör exempelvis 

social trygghet och migration ignoreras ofta av MSB. Endast det som staten vill 

uppmärksamma presenteras i årliga rapporter och känsliga frågor tenderar att ignoreras, vilket 

leder till att kommunala risker och sårbarheter inte uppmärksammas.(Ericsson, 2017, 69-73).  

Resultatet av Ericssons och Bengtssons visar att olika politiska områden har likartade 

tendenser i form av ignorans mot kommuner. Tendenserna kan betraktas som indikationer på 

att det finns ett systematiskt problem inom offentlig sektor, ett problem som grundar sig i att 

makthavande aktörer inte prioriterar att åtgärda brister hos andra aktörer inom relationen. 

Istället utnyttjar makthavande aktörer bristerna för att befästa sin maktposition i relationen, 

vilket kan leda till att förmågan att utföra krisberedskapsarbete försämras hos beroende 

aktörer, kommunerna.  

 

3. TEORI 
 

Teoriavsnittet påbörjas med en redogörelse över Ronald Emersons banbrytande arbete under 

1960- 1970 talet och som slutligen formade vad vi idag kallar för Emersons teori om makt- 

och beroende, samt vad som låg bakom hans intresse för att studera makt med hjälp av social 

utbytesteori.  I avsnittets andra del som författarna kallar för “Makt- och Beroende” redogörs 

det mer ingående för vad Emersons teori om makt- och beroende innebär samt Linda Molms 

reflektioner om makt att bestraffa och makt att belöna. Ronald Emersons teori om makt- och 

beroende valdes ut främst för att den kan användas för att förstå hur makt- och beroende kan 

te sig mellan två aktörer i en relation. Linda Molms reflektioner om makt att bestraffa och 

makt att belöna valdes ut eftersom de kan bidra med utökad förståelse över hur MSB:s 

tillvägagångssätt att upprätthålla maktpositioner påverkar uppfattningar om maktrelationen 

hos studiens informanter (Molm,2001,264). I sista stycket redogör författarna för sina 

tolkningar av vad som enligt teorin möjliggör makt, i en makt- och beroenderelation.  
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3.1. RICHARD EMERSONS ARBETE 
 

Richard Emerson betraktas som makt- och beroendeteorins grundare. 1962 skrev han en 

betydelsefull uppsats om makt- och beroenderelationer, något han själv betraktade som en 

vägledning för framtida forskning. Uppsatsen betraktas numera som en mycket inflytelserik 

klassiker inom sociologisk forskning utifrån maktbegreppet (Cook, refererad i Ritzer & 

Stepnisky 2015, 342). Emerson skrev också två essäer (1972a; b) som fått mycket stort 

inflytande inom social utbytesteori och de betraktas av (Molm & Cook, 1995, refererad i 

Ritzer & Stepnisky 2015, 342) som “startskottet för en ny fas för den sociala utbytesteorins 

utveckling”. 

Molm & Cook (1995, refererad i Ritzer & Stepnisky 2015, 341-343) menar att Emersons 

intresse för social utbytesteori grundar sig i tre avgörande faktorer. Emerson ville med hjälp 

av essäerna utveckla utbytesteorin till ett bredare ramverk där makt betraktas som ett centralt 

begrepp. Emerson menade också att han kunde använda behaviorism som grund för teorin om 

makt- och beroende utan att utgå från att det ska finnas en rationell aktör inom sociala 

utbytesrelationer. Tidigare teoretiker som förhållit sig till behaviorismen anklagades för att 

betrakta människan som en alltför rationell aktör. Homans menade tillexempel att individuellt 

utbytesbeteende grundar sig i “förstärkningar” som erbjuds av en annan aktör i en relation 

(Molm & Cook, 1995, refererad i Ritzer & Stepnisky 2015, 342-343). Emerson förhöll sig 

positiv till behaviorismen eftersom han ansåg att ett givande och tagande av fördelar inom en 

relation utgör “utbytesperspektivets främsta fokus”. Emerson menade att det fanns tre 

förutsättningar som utgör utbytesteorins grunder. Den första av dessa var att människor 

handlar rationellt när en händelse är till fördel för dem personligen. Den andra 

förutsättningen, att beteendehändelsernas nytta minskar när människors mättnad blir för stor. 

Den sista förutsättningen var att de fördelar som människor kan erbjuda i sociala processer 

också är avgörande för de fördelar som de kan dra nytta av (Emerson, 1981, refererad i Ritzer 

& Stepnisky 2015, 343).  

Något som också påverkade Emersons intresse för social utbytesteori var att han ville 

utveckla en ny teori, där han kunde undvika problemet med reduktionism, vilket kan ses 

genom teorin om makt- och beroende (Molm & Cook, 1995, refererad i Ritzer & Stepnisky 

2015, 342-343). Emersons teori om makt- och beroende kan användas för att förstå fenomen 

på mikro, meso och makronivå i samhället (Cook, 1987, refererad i Ritzer & Stepnisky 2015, 
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343-344). Det innebär att både individer och större sociala sammanhang kan studeras med 

hjälp av Emersons teori om makt- och beroende. Emerson betraktade sociala nätverk som 

“byggstenar som omspänner olika analysnivåer” (Molm & Cook, 1995, refererad i Ritzer & 

Stepnisky 2015, 343). Cook (2014, refererad i Ritzer & Stepnisky 2015, 342) menar att 

Emerson utvecklade grunden till makt- och beroendeteorin i essäerna som han skrev 1972. 

Emerson uttryckte att hans främsta mål med skrivandet av Essäerna var att “utvidga 

utbytesteorin och utbytesforskning från mikrobetonade till mer makrobetonade analysnivåer” 

(Cook, 1987, refererad i Ritzer & Stepnisky 2015, 343). Cook menar vidare att Emersons 

förhållningssätt till sociala nätverksstrukturer också var vitalt för att kunna studera enskilda 

individer och större sociala sammanhang med hjälp av vad vi idag kallar Emersons teori om 

makt- och beroende (Cook, 1987; Emerson, 1981, refererad i Ritzer & Stepnisky 2015, 343).  

 

3.2. MAKT- OCH BEROENDE 
 

Emerson definierade makt som “den mängd potentiella kostnader som en aktör kan förmå en 

annan att acceptera” och beroende som “den mäng potentiella kostnader en aktör kommer att 

acceptera inom en relation” (Emerson 1972b, 64). Emersons definitioner av makt- och 

beroende formade enligt Molm (2007, refererad i Ritzer & Stepnisky 2015, 344) också teorin 

om makt- och beroende. Whitmeyer (1988, refererad i Ritzer & Stepnisky 2015, 344) menar 

att Yamagashi, Gillmore & cook definierar makt- och beroendeteorin som “makten en part 

har över en annan i en utbytesrelation är en omvänd funktion av hans eller hennes beroende 

av den andre parten”. Teorin utgår från att graden av en aktörs beroende av den andra 

påverkar maktfördelningen i relationen mellan de involverade aktörerna. En aktörs beroende 

inom en utbytesrelation utgör grunden för den andra aktörens maktposition. Emerson 

förklarar detta med att “ A:s makt över B är lika med, och grundar sig på B:s beroende av A” 

(Emerson, 1962, 32). En obalanserad makt- och beroenderelation skapar enligt Whitmeyer 

(2005, refererad i Ritzer, 2015, 344) obalans i relationen. Inom obalanserade maktrelationer 

är det den aktör som är minst beroende av den andre som besitter maktpositionen i relationen.   

Molm (2001, 264) menar att aktören som befinner sig i en maktposition kan använda och 

upprätthålla maktpositionen genom att “bestraffa” eller “belöna” den beroende aktören i 

relationen. När en makt- och beroenderelation är balanserad är aktör A:s beroende av aktör B 
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lika stort som B:s beroende av aktör A. Det medför att ingen av aktörerna besitter någon 

egentlig maktposition i relationen (Molm, 2001, 264).  

Aktörer i det individuella samhället prioriterar individuella intressen och därmed är det svårt 

för den ena aktören att fullt ut förstå vilka konsekvenser dess ageranden kan få för motparten 

menar Molm vidare. Han anser att en aktörs maktposition är beroende av den andres lydnad 

och att makt gradvis utvecklas inom relationen över tid. Beroende är även ett centralt begrepp 

enligt Molm (2001, 264). Makten att bestraffa och makten att belöna grundar sig i den andra 

aktörens beroendeställning. Aktören som befinner sig i beroendeställning i relationen är 

beroende av makthavande aktörens belöningar, därav uppstår lydnaden som en konsekvens 

av rädslan för att drabbas av bestraffningar som t.ex utebliven belöning (Molm, 2001, 264).  

Makthavande aktörer föredrar oftast att befästa sin maktposition genom att använda sig av 

makten att belöna aktörer som befinner sig i beroendeställning. Detta då det bidrar till ett mer 

ömsesidigt socialt utbyte men även eftersom att maktrelationer som baseras på lydnad oftast 

betraktas som mer riskabelt. Maktrelationer som baseras på den beroende aktörens lydnad, 

uppfattas ofta av denne som ett orättvist förhållande och kan leda till konflikter som påverkar 

makthavande aktör negativt. Det är därför också vanligt att makthavande aktörer överväger 

att använda sig av en belönande strategi. Makthavande aktörer som anser att ett belönande 

tillvägagångssätt kan hota dess maktposition, föredrar ofta att använda sig av en strategi som 

bygger på den andra partens lydnad, där hot om bestraffning är mer vanligt förekommande 

(Molm, 2001, 260-264)  

Linda Molm:s reflektioner om makt att bestraffa och makt att belöna kan användas för att 

förstå informanterna i denna studie och varför dem framför de åsikter som det gör, gentemot 

den kommun de företräder. I den nya överenskommelsen som slöts mellan Myndigheten för 

samhällsskydd och beredsakp (MSB) och Sveriges kommuner och Regioner (SKR) 2018 

anges kommunala ersättningar och villkor för att bedriva krisberedskap under åren 2018-

2022. Att sätta villkor i den formen kan grunda sig i ett sätt för MSB att utöva sin makt att 

“bestraffa” och makt att “belöna” kommunerna. Eftersom MSB innehar makten att 

“bestraffa” och “belöna” utgår också författarna från att MSB är makthavande aktör i 

relationen. Belöningen kan te sig genom ekonomisk ersättning för väl utfört arbete och 

bestraffningen kan bestå av indragen ekonomisk ersättning. Eftersom det i 

överenskommelsen finns indikationer på att MSB har möjligheten att använda sig av makten 

att bestraffa, kan möjligheten att bestraffa betraktas som en bakomliggande faktor till 
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eventuella kommunala missnöjen. Genom att utgå ifrån Molms reflektioner blir det också 

lättare för författarna att skapa en djupare förståelse över hur möjliggörande maktfaktorer kan 

påverka kommunernas möjligheter att bedriva krisberedskap. Det blir också lättare att skapa 

förståelse över hur MSB:s agerande kan påverka maktrelationen mellan MSB och 

kommunerna, samt vilka faktorer som upprätthåller makt- och beroende (MSB & SKR, 2018, 

6-7, 15-16; Molm, 2001, 264). 

 

3.3. MÖJLIGGÖRANDE MAKTFAKTORER 
 

Richard Emerson menar att en aktörs maktposition är beroende av en annan aktörs brister. 

För att makten skall tillhandagås en aktör i en utbytesrelation krävs det att denne innehar 

något som den beroende aktören inte har, men såväl behöver (Emerson, 1962, 33). Kunskap 

är något som sedan länge betraktats som avgörande vad gäller en aktörs makt- och inflytande, 

vilket den brittiska filosofen Francis Bacon uttryckte redan för 300 år sedan (Leideman, 

2004).  

Kunskap kan betraktas som en mycket avgörande faktor för att etablera och upprätthålla 

makt- och beroendeförhållanden. Utifrån Molms (2001, 264) reflektioner om makt att 

bestraffa och makt att belöna, bör kunskap vara ett användbart verktyg för makthavande 

aktör, i syfte att försätta motparten i beroendeställning och skapa lydnad i relationen (Molm, 

2001, 264).   

Författarnas samlade tolkning av maktens möjliggörande, är att makt är ett brett begrepp som 

går att betrakta som nära besläktat med havandet av kunskap.  

Tolkningar av begreppet: 

1. Maktbalansen kan upprätthållas med hjälp av reglerad kunskapsspridning. 

2. Maktbalansen i en relation, kan påverkas av andra möjliggörande faktorer som kan 

vara svåra att definiera.  

3. Makt i en relation, (Emerson 1962, 32) grundas i att en aktör besitter något som den 

andra aktören inte har vilket kontextuellt sätt skiljer sig åt.  
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4. Genom en aktörs beroende av den makthavande aktören, skapas och upprätthålls 

relationen med hjälp av tillvägagångssätten, “bestraffa” eller “belöna” (Molm, 2001, 

264).  

 

4. METOD  
 

Studien har sin utgångspunkt i den vanligt sociologiska, socialkonstruktivistiska traditionen. 

Socialkonstruktivismen ser världen som mångfacetterad och ser kunskap som en relation 

mellan människa och samhälle. Socialkonstruktivismen ser förhållandet mellan den som 

intervjuar och den som intervjuats som en del av det resultat som åstadkoms. Studien utgår 

också från ett induktivt förhållningssätt, där empiriska redogörelsen har fått ett stort 

inflytande. (Ryen, 2004, 139) (Bryman, 2018, 49, 50, 58) 

  

4.1. METODVAL 
 

Metoden som använts är kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Valet bygger på att det är 

människors sociala situationer som studerats.  Den semistrukturerade intervjutekniken 

innebär också att frågorna inte behöver vara alltför detaljerad i intervjuguiden och på så sätt 

har informanterna kunnat vara med och styrt intervjusamtalet. Intervjuerna och frågorna har 

därmed kunnat formas mer som ett samtal (Bryman 2018, 563- 564). 

Meningskoncentrering benämner (Kvale & Brinkmann 2009, 221) den koncentrering som 

intervjuaren gör vid vissa uttalanden för att underlätta stor mängd data. Genom att 

kategorisera olika teman redan i intervjuguiden kunde intervjun genomföras på ett enklare, 

mer anpassat sätt. Att intervjuguiden var något bredare än det ämne som studerades gjorde 

också att en meningskoncentrering var viktig att använda sig av under transkribering, liksom 

under skrivandeprocessen.  

 

4.2. URVAL 
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Urvalet till studien har bestått av beredskapssamordnare på vardera glesbygdskommuner, 

samt handläggare på vardera Länsstyrelse i Norrbotten och Västerbotten. Totalt sett har 7 

intervjuer genomförts, varav 1 intervju genomfördes med två beredskapssamordnare.  

Urvalet är inspirerat både av ett subjektivt och teoretiskt urvalssätt. Subjektivt utifrån att 

informanterna avsiktligt valts ut utifrån att författarna till studien redan haft kännedom om att 

de har relevans, kunskap och erfarenhet kopplat till studiens syfte om att studera 

krisberedskap (Denscombe, 2018 ss.67, 68). 

De informanter som företrätt glesbygdskommunerna har haft en tjänstemanatitel som 

räddningschef, där den för krisberedskapsarbetet mer vanliga tjänstemannarollen- 

“beredskapssamordnare” haft en procentuell del av den tjänsten. Den procentuella delen har 

varierat men oftast i proportion till 50% av tjänsten som räddningschef. Urvalet var delvis 

givet utifrån att kunskap om krisberedskap på lokal nivå oftast är bunden till tjänster som 

beredskapssamordnare, alternativ som säkerhetssamordnare (Denscombe, 2018 s.68). 

Med anledning av att urvalsprocessen bland annat byggde på ett teoretiskt urval kunde antalet 

informanter ändras om så behövdes. Urvalet kunde därmed utökas med 3 informanter under 

vägens gång. En av dessa var en beredskapssamordnare på en av glesbygdskommunerna då 

det på den kommunen fanns 2 tjänstemän som delade på ansvaret för krisberedskapen, och 

därmed ville medverka på intervjun tillsammans. Således vidtogs även aspekter som går att 

likna vid en gruppintervju (Bryman 2018, s. 603) De två andra informanterna som lades till 

var handläggare på länsstyrelsen i Norrbotten och Västerbotten. Dessa intervjuer 

genomfördes som ett objektivt komplement för att skapa en bredare syn över 

glesbygdskommunernas förutsättningar att bedriva krisberedskap. (Denscombe, 2018 s. 68, 

69).  

 

4.3. GENOMFÖRANDE 
 

Innan intervjuerna kunde genomföras skapades en intervjuguide. Guiden bestod av tre 

huvudområden med öppna uppföljningsfrågor relaterade till studiens ändamål (se bilaga 1). 

Intervjufrågorna sammanställdes med ett syfte att vara öppen och därmed lämna utrymme för 

reflektioner kopplade till forskningsfrågorna. Eftersom urvalet ändrades under 
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uppsatsprocessen utformades en ny intervjuguide specifikt för intervjuerna med länsstyrelsen. 

Uppföljningsfrågorna varierade därmed också vid den intervjuguiden.   

Till samtliga informanter ställdes frågan- Hur skulle du definiera krisberedskapsbegreppet? 

En väldigt öppen fråga som dock är väldigt beskrivande för hur informanternas förståelse för 

krisberedskap är. Frågan ställdes i ett inledande skede av intervjuerna vilket möjliggjorde en 

anpassning till hur det fortlöpande samtalet skulle struktureras för intervjuarens del. 

Intervjuerna torde ha blivit påverkad i en önskad riktning i och med frågan. Ibland behövdes 

också en mindre vägledning i form av specifika frågor mot makt- och beroendeförhållandet 

för att inte sväva ut i allt för långa berättelser.  

Andra området hade som syfte att reda ut kommunernas krisberedskapsarbete grundläggande, 

för att under sista delen bekräfta specifika frågor härledande till studiens syfte (se bilaga 1). 

Kommunerna som urvalet fallit på kontaktades via mail och kompletterande telefonsamtal. 

Alla tillfrågade kommuner valde att medverka vilket möjliggjorde att skicka ut ett 

kompletterande informationsbrev (se bilaga 3). Brevet innehöll bl.a. etiska utgångspunkter 

men också de ämnen som kom att diskuteras, då detta begärts av några av de medverkande 

kommunerna. 

Intervjuerna har genomförts av Ola Jonsson och Elias Persson studerande vid 

mittuniversitetet i Östersund som också är författarna till studien. Eftersom en intervju i en 

vanlig definition genomförs mellan 2 personer, 1 informant och 1 intervjuare, har en av de 

två studenterna deltagit som observatör under intervjutillfällena. Observationen var således 

synlig, dock med en låg profil under intervjuns gång. De iakttagelser som observerats har 

handlat om informanternas beteende, i huvudsak kroppsspråk för att kunna stärka vissa mer 

osäkra antaganden som rör relationer gentemot MSB (Ahrne & Svensson 2015, 61-62, 99-

100). Under samtliga intervjuer förhöll sig observatör och intervjuare till grundläggande 

principer som anges i (Ahrne & Svensson, 2015, 61-62). Där prioriteras bl.a. informantens 

trygghet, att varje enskild intervju skall betraktas som unik och vara tillfredsställande för 

samtliga inblandade parter. 

Intervjuerna med informanterna hade en tidsåtgång runt 1 timme som författarna tänkt sig 

och meddelat redan i informationsbrevet (se bilaga 3). Den kortaste intervjun tog 58 minuter 

och den längsta 1 timme och 12 minuter. Intervjuerna med handläggarna på länsstyrelsen 

varade i 30- 40 minuter, troligtvis beroende på att dessa inte var huvudobjekt för studiens 

syfte. Intervjuerna har valts att dokumenteras och spelas in med en diktafon. Inspelningarna 
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har förenklat tematiseringen av analysdelen då möjlighet för upprepad genomgång av 

materialet varit möjligt. För att underlätta för efterkommande analys valdes också de 

nyttigaste reflektionerna att antecknas i direkt anslutning till intervjuerna.  

  

4.4. TILLFÖRLITLIGHET, TROVÄRDIGHET OCH KONFIRMERBARHET 
 

Etik har genomgående varit viktig i studien. Genom att bedöma studien efter tillförlitlighet, 

trovärdighet och konfirmerbarhet kan studiens kvalitet bekräftas ytterligare. Tillförlitligheten 

och trovärdigheten till studien bör betraktas med en studie på C- nivå. Exempel på åtaganden 

som säkerställer tillförlitligheten och därmed också trovärdigheten är att alla intervjuerna 

transkriberades, att det inblandade aktörer blivit informerad om något ändrats utifrån det 

samtycke som gavs under informationsbreven och telefonsamtalen. Etiska ståndpunkter har 

följts noga, inklusive GDPR. (Bryman, 2018, 467) 

Konfirmerbarhet innebär att andra forskare skall uppnå samma eller mycket liknande resultat 

om en annan studie med samma syfte skulle ha genomförts. Hög reliabilitet stärker 

argumentationen om att det som anges i resultatet faktiskt är sant (Ryen, 2004, s.139). 

Konfirmerbarheten är uppnådd genom intervjuares insikt i den berörda kontexten, både vad 

gäller kunskap om ämnesområdet samt ett hemmahörande från området.  

Konfirmerbarheten anses vara hög utifrån de utgångspunkter som en studie med samma 

karaktär skulle haft. Eftersom studien utgår ifrån ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt, 

är intervjutillfället och vad som händer där högst avgörande för vad som åstadkoms. Genom 

att studera intervjutillfället, hur intervjuerna fortlöpte, går det att tyda att informanterna 

delgett sig mycket av den teoretisk information de hade tillgänglig. En faktor som kan sänka 

konfirmerbarheten negativt är om andra glesbygdskommuner hade studerats. Kommuners 

olikheter i hur man väljer att strukturera sig kan påverka resultatet (Bryman, 2018, 467, 468). 

 

4.5. ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
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Som C- uppsats, har studien och insamlingen av data vidtagit de aspekter som erfordras. Det 

innefattar att forskarna alltid talat sanning, granskat och redovisat utgångspunkter, resultat 

och metoder för berörda parter. Krav vad gäller samtycke, konfidentialitet, information och 

nyttjandekravet är alla sådana som genomgående vidtagits. Likaså mer självklara 

förhållningssätt om en uppriktig dokumentering och att vara rättvis i bedömningen. 

Involverade parter ska känna sig bedömda med rättvisa och säkerhet, inte minst genom det 

samtycke som getts (Ahrne & Svensson, 2015, 28- 29, 62-63). 

Informationskravet har uppfyllts via en kontinuerlig mail- och telefonkontakt där 

upprätthållandet av en god relation till informanterna varit centralt. Samtycket gavs genom att 

informanterna tagit del av informationsbrevet (se bilaga 3) och därefter valt att medverka i 

studien. Genom samtycket har författarna tagit fasta på att göra sitt bästa och att kunna stå fri 

från yttre påverkan. Att stå fri från yttre påverkan, involveras av konfidentialitetskravet. 

Därigenom finns skydd mot att obehöriga, inte kommer att kunna ta del av information, 

såsom personuppgifter. Att intervjuerna behandlats konfidentiellt framgår via 

informationsbrevet (se bilaga 3). (Trost, 2014: 40) (Vetenskapsrådet 2017, s. 7) (Bryman 

2018, 169-173, 175, 182). 

  

4.6. KRITIK 
  

För att en studie ska bli till behövs en studieidé, idén ska bygga på teorier kopplat till ett 

möjligt resultat. En giltig studie är därmed alltid önskvärd. Författarna har innan genomförda 

intervjuer haft en tanke på vad informanterna kommer kunna delge sig av och på vilket sätt, 

vilket kan ha återspeglat sig för informanterna. Kritik bör också riktas åt att intervjusamtalen 

och intervjuguiden delvis skapats i avseende att tillförlitliga data skulle ges. Valet av 

intervjuguide, (se bilaga 2) kan därmed stå som grund för utomståendes värderingar av 

resultat och analys. Analyser och värderingar ska därmed i hög grad sammankopplas med 

syfte och bakgrund (Hultén, Hultman & Eriksson, 2007, 76, 79, 95) (Kvale, 1997, 257). 

 

5. RESULTAT 
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Resultatet visar att det finns en makt- och beroenderelation mellan MSB och 

glesbygdskommuner i Västerbotten och Norrbottens inland. Relationen karaktäriseras av ett 

interdependent förhållande mellan aktörerna, där maktfördelningen i relationen 

glesbygdskommun och MSB skiljer mellan de olika glesbygdskommunerna. Eftersom 

beroendet varierar mellan kommunerna går det också att befästa att MSBs makt- och 

inflytande i relationen skiljer sig åt. Gemensamt för de kommuner som befinner sig i en 

starkare beroende position är att de under en längre tid inte i någon större utsträckning 

bedrivit krisberedskapsarbete och att dom i stor utsträckning är missnöjda med relationen 

med MSB. Kommuner som är mindre beroende av MSB, är också mer positivt inställda till 

relationen i fråga. Det indikerar på att kommunerna påverkas olika mycket av rådande makt- 

och beroenderelation och därmed påverkas deras krisberedskapsarbete också i varierande 

grad. 

En generalisering av informanternas uppfattningar om makt- och beroenderelationen 

indikerar på att upprätthållandet av relationen vilar på tre möjliggörande faktorer: politik, 

kunskap och ekonomi. Resultatet har därför struktureras efter dessa möjliggörande faktorer, 

för att på bästa sätt besvara studiens frågeställningar. Det är viktigt att poängtera att det är 

informanternas personliga uppfattningar om makt- och beroenderelationen som 

uppmärksammas i resultatet. Informanternas uppfattningar behöver därmed inte vara 

densamma som kommunens officiella förhållningssätt. Informanterna arbetar i många fall 

nära varandra och har kännedom om närliggande kommuners krisberedskap via olika 

samarbeten vilket legat till grund för att inte använda identifikationer de citat som 

resultatdelen innefattas av.  

 

Resultatens olika avsnitt: 

 

1. Första avsnittet handlar om hur informanterna upplever att politiska aspekter påverkar 

makt- och beroendeförhållandet gentemot MSB.  

2. Det andra avsnittet handlar om hur informanterna upplever att MSB förmedlar 

kunskap som ett verktyg för att upprätthålla makt- och beroenderelationer gentemot 

glesbygdskommunerna.  



 18 

3. Det tredje och sista avsnittet handlar om hur informanterna upplever att MSB 

upprätthåller och manipulerar relationen med hjälp av ekonomiska verktyg, som t.ex. 

ekonomiska ersättningar ämnat till krisberedskapsarbete och deras möjligheter att 

skapa beroende och lydnad genom nuvarande ersättningssystem.  

 

Citaten som har valts ut genom meningskoncentrering ämnas att representera informanternas 

samlade uppfattningar om makt- och beroendeförhållandet. Uppfattningarna om makt- och 

beroendeförhållandet varierar mellan informanterna, utefter hur beroende kommunen är av 

vad MSB har att erbjuda, främst vad gäller ekonomi och kunskap. Kommuner som har god 

kunskap och god ekonomi är mindre beroende av MSB och informanterna som representerar 

dessa kommuner har generellt en mer positiv uppfattning av relationen mellan kommunen 

och MSB. Resultatet visar också att kommunpolitikens inställning till krisberedskap är 

avgörande. Informanter som arbetade på kommuner som under tid inte arbetat med 

krisberedskap i avsevärt stor utsträckning upplevde svårigheter i att genomföra och motivera 

satsningar på krisberedskap. De tre faktorerna kunskap, politik och ekonomi samspelar med 

varandra. Det innebär til exempel att kommuner som inte satsar pengar på krisberedskap och 

har en bristfällig ekonomi också har en bristande kunskap om krisberedskap. 

 

5.1. POLITIK 
 

Resultatet visar att en stor del av informanterna ansåg att MSB i sitt arbete har en bristande 

förståelse för vilka utmaningar som glesbygdskommuner i Västerbotten och Norrbottens 

inland står inför. När författarna, under intervjun ställde frågor som berörde informanternas 

uppfattningar om MSB:s agerande gentemot glesbygdskommuner valde informanterna att 

svara med hjälp av egna upplevelser och exempel. Resultatet visar att informanter som 

förhöll sig kritiska till relationen med MSB, betonade att MSB har en bristande förståelse för 

vad det innebär att vara en glesbygdskommun med små resurser. En majoritet av 

informanterna menade att MSB:s krav på kommunernas krisberedskapsarbete är 

problematiska för kommunens krisberedskap och dess utveckling. Det uppstår uppenbara 

skillnader i hur kommunernas krisberedskap har påverkats av rådande politiska diskurser.  
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En av informanterna svarade:  

”Jag anser att MSB har en bristande förståelse över vad det innebär att vara en 

glesbygdskommun. Kraven som de ställer på oss, innebär att vi tvingas genomföra 

tidskrävande arbetsuppgifter som jag inte upplever som särskilt relevanta alltid “ 

 

En annan informant svarade:  

 

“Jag tycker inte att alla krav som ställs på oss är relevanta. Vi är en liten kommun där 

lite förändras från år till år, men likväl ska arbetet göras om för att MSB tycker det. Om 

läget inte har förändrats borde det räcka att vi konstaterar det. Det tar en massa tid, tid 

som istället kan användas för att utveckla krisberedskapen inom bristfälliga områden “ 

 

Ovanstående citat kan indikera på att MSB påverkats av aktuella politiska diskurser, som 

observerats i Nilsson och Lundgrens studie (2015). Nilson & Lundgrens studie visar att 

politiska diskurser påverkar norrländsk samhällsservice negativt då diskurserna grundar sig i 

fördomar och ointresse för att lösa specifika problem (Nilsson & Lundgren, 2015, 89-90). 

MSB är en statlig myndighet som agerar på uppdrag av regeringen (MSB, 2019). Det kan 

innebära att även MSB påverkats av dessa politiska diskurser. Nilsson & Lundgren menar att 

rådande politiska diskurser haft en negativ inverkan på gemene mans syn på Norrland, vilket 

format generella uppfattningar om Norrland som ett problematiskt område. Det har i sin tur 

bidragit till minskat intresse för att på allvar bidra till lösningar på de samhällsproblem som 

existerar i Norrland (Nilsson & Lundgren, 2015, 89-90).  

Författarna tolkar dom politiska diskurserna som problematiska, eftersom de i praktisk 

verklighet har bidragit till ett lägre intresse för att på regeringsnivå hantera och åtgärda 

faktiska samhällsproblem i glesbygd (Nilsson & Lundgren, 2015, 89-90), däribland problem 

som rör krisberedskap. Politikens låga intresse för att lösa och hantera problem i glesbygd 

kan vara en orsak till varför informanterna ofta uppfattar MSB,s krav som irrelevanta. De är 

inte anpassade till glesbygdskommuner och de utmaningar som följer av att vara en 

glesbygdskommun. Krisberedskapen påverkas därav också negativt då kommunerna måste 

utföra arbeten som av informanterna inte uppfattas som relevanta. Politiska diskurser och 

fördomar bidrar därmed till att kommunerna försätts i beroendeställning. Eftersom 
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glesbygdskommunerna tvingas prioritera mellan viktiga arbeten, halkar de efter i 

utvecklingen och MSB:s makt i relationen ökar.  

En intressant iakttagelse är att informanterna som arbetade på kommuner som kommit längre 

i sitt arbete med krisberedskap, både politiskt, kunskapsmässigt och ekonomiskt var nöjda 

med nuvarande relation till MSB. Med längre i arbetet, menas att de byggt upp fungerande 

krisorganisationer med tydliga rollfördelningar som finns dokumenterade i styrdokument, 

men också att de i större utsträckning bedriver praktiskt arbete mot risker och kriser. De 

medger förvisso att MSB ibland saknar förståelse och anpassningsförmåga, men att det inte 

per automatik behöver utgöra något större problem om det finns en organisationskultur som 

är positivt inställd till att arbeta med krisberedskapsfrågor. Kommunpolitikens inställning till 

att arbeta med krisberedskap, menar dessa informanter, också är avgörande för ett 

framgångsrikt krisberedskapsarbete.  

 

Några positivt inställda informanter sa: 

 

”Jag tror att mycket problem som glesbygdskommuner upplever idag grundar sig i 

svårigheter att motivera satsningar på krisberedskap. I vår kommun har jag sedan en 

lång tid tillbaka arbetat med att utveckla en organisationskultur som är positivt inställd 

till att jobba med krisberedskap” 

 

”Jag upplever att de nya kraven blir mer problematiska i kommuner där man inte jobbat 

aktivt med krisberedskap under en längre tid. Jag upplever också att sådana kommuner 

är mer kritiskt inställda till MSB därför att de är mer beroende av vad MSB har att 

erbjuda. Däribland bidrag och andra ekonomiska ersättningar”.  

 

Av informanterna att döma kan problematiken också handla om framförhållning.  

Kommunala politikers bristande förståelse över vikten av att bedriva en effektiv och 

fungerande krisberedskap försätter kommunen automatiskt i beroendeställning i relationen. 

Vissa kommuners arbete verkar alltså forma deras egna beroende, medan kommuner som haft 

framförhållning i sitt krisberedskapsarbete är mindre beroende av vad MSB har att erbjuda 

ekonomiskt och kunskapsmässigt. Författarna anser att det är tydligt att politik är en faktor 
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som kraftigt påverkar makt- och beroendeförhållandet mellan kommunerna och MSB. Enligt 

författarnas uppfattningar försätts kommunerna i beroendeställning till följd av aktuella 

politiska diskurser, men även på grund av kommunernas egna synsätt på att arbeta med 

krisberedskap. Kommuner som under en längre tid inte har arbetat aktivt med krisberedskap, 

har genom detta agerande själva försatt sig i en kraftigare beroendeposition i relationen. 

Ekonomisk ersättning och kunskapsförmedling är de beroenden som främst skiljer de positiva 

informanter från de negativa. Hur beroende en kommun är av ersättningar och 

kunskapsförmedling är alltså avgörande vad gäller kommunernas positiva eller negativa syn 

på makt- och beroendeförhållandet gentemot MSB. Politik som avgörande faktor skiljer sig 

dock från resterande faktorer, eftersom den själv kan påverka hur ekonomisk ersättning och 

kunskapsförmedling ter sig genom policys och överenskommelser likt MSB & SKR (2018). 

Författarna anser därmed att politik bör betraktas som en övergripande faktor som möjliggör 

de ekonomiska och kunskapsmässiga faktorernas relevans inom makt- och 

beroenderelationen.  

 

5.2. KUNSKAPSFÖRMEDLING 
 

Resultatet visar att kunskap är en möjliggörande faktor inom makt- och beroenderelationen 

mellan MSB och glesbygdskommuner i Västerbotten och Norrbottens inland. En majoritet av 

informanterna anser att MSB inte är bra på att kommunicera kunskap direkt till kommunerna.  

Författarna anser att det dock bör nämnas att Länsstyrelsen också har en del i arbetet med att 

sprida kunskap om krisberedskap till kommunerna.  Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet, 

vilket innebär att det bl.a. ska stödja kommunerna i dessa frågor (Länsstyrelsen 

Västerbotten, 2019). I resultatet framgår dock inte detta som en aspekt i 

kommunikationen av kunskap. Informanternas fokus riktades uteslutande mot MSB. En 

majoritet av informanterna menar att MSB är för ospecifika i sina kravbilder och 

önskemål gällande hur kommunerna skall arbeta med krisberedskap, samt vilken deras 

roll är för den nationella krisberedskapen. Några informanter uttryckte att de misstänker 

att MSB medvetet håller tillbaka viktig information, bl.a. för att befästa sin egen 

maktposition. Några informanter menade också att den bristfälliga kommunikationen 

grundar sig i en okunskap om vikten av kommunikation mot just glesbygd.  
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Två informanter sa: 

”Jag anser inte att MSB är bra på att kommunicera kunskap med oss. Dom 

kommunicerar egentligen bara med länsstyrelsen. Vi får lite veckobrev och såna grejer 

men jag skulle önska att dom släpper ut mer information till oss” 

”Vi fick ett krav nu från MSB och Länsstyrelsen. De vill att vi skickar in till dom vad vi 

har som är av nationellt intresse, jaha tänker man ju då! Vad specifikt är det vi skall leta 

efter? De måste bli mer specifika i vad de vill att vi skall göra för att stärka den 

nationella beredskapen, men också våran egen beredskap för den delen” 

 

En annan informant sa:  

”Jag tror att det grundar sig i en oförmåga att kommunicera samt en bristande förståelse 

över vikten av kommunikation. Det är nog så att dom på MSB diskuterar mycket 

mellan varandra och glömmer sedan att informera oss, vi som skall verkställa “ 

 

Kommunikation och kunskapsförmedling är två viktiga verktyg som MSB kan använda för 

att påverka makt- och beroenderelationen. Resultatet visar att kommuner som innehar god 

kunskap om hur krisberedskapsarbetet skall genomföras, är mindre beroende av MSB. MSB 

har därmed mindre möjligheter till inflytande över dessa kommuner. Som makthavande 

aktör, (MSB) i relationen, har MSB inflytande. Genom sitt sätt att kommunicera kan MSB 

stärka sin maktposition. Genom att inte förmedla all viktig information om krisberedskap, 

manipulerar MSB relationen och befäster sin egen maktposition. Emerson (1962, 32-33) 

menar att aktör A:s makt över aktör B är lika med aktör B:s beroende av aktör A. Genom att 

MSB inte kommunicerar kunskap till glesbygdskommunerna, skapas ett beroende som 

därmed möjliggör kunskap som en  maktfaktor i relationen.   

 

5.3. EKONOMI 
 

Resultatet visar att en majoritet av informanterna förhöll sig kritiska till nuvarande bidrag och 
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ersättningssystem och att ekonomi är en avgörande och möjliggörande faktor i en makt- och 

beroenderelation. En majoritet av informanterna menade att de inte tilldelas tillräckligt med 

ekonomiska resurser för att klara av att uppfylla kraven som MSB ställer, medans en 

minoritet menade att ersättningar och bidrag är fullgoda.  

Enligt författarnas tolkningar av informanternas redogörelser förekommer såväl bestraffning 

som belöning inom relationen. Belöningen sker genom ekonomiska ersättningar för väl utfört 

arbete och bestraffning sker vanligen genom indragna ekonomiska ersättningar och bidrag. I 

“Överenskommelse om kommunernas krisberedskap” tydliggörs aspekter genom möjligheten 

för MSB att ta tillbaka stora delar av eller hela ersättningar om visst arbete inte genomförs. 

För glesbygdskommuner med redan dåliga förutsättningar att hinna detta arbete, kan det vara 

miserabelt.  

Informanterna menar att mycket arbete inte går  att genomföra på grund av för dåliga resurser 

och gör man inte arbetet så kan potentiellt sett, de få resurser som finns dras in. Hur väl 

ekonomiska faktorer påverkar makt- och beroendeförhållandet och kommunernas möjligheter 

att bedriva krisberedskap, skiljer mellan kommunerna likt hur politiska faktorer påverkar 

relationen gentemot MSB och kommunens möjligheter att bedriva krisberedskap. Kommuner 

som under en längre tid arbetat med krisberedskap, upplever inte någon större ekonomisk 

belastning i motsats till de kommuner där krisberedskapen inte har varit ett högprioriterat 

ämne.  

 

En kritiskt inställd informant sa: 

 

”Vi tar emot statsbidrag varje år, men det räcker inte till. Tanken är väl att pengarna ska 

räcka till en heltidstjänst, men det gör dom inte. MSB anser att vi inte gör det vi skall 

göra, dom visar ingen förståelse för dom svårigheter vi har som glesbygdskommun” 

 

En annan kritisk informant sa:  

”MSB har hotat med att dra in ersättningen. Om dom gör det har vi ingen möjlighet att 

bedriva krisberedskap. Pengarna som vi får i bidrag räcker inte till mer än en 

halvtidstjänst. Jag har bara sagt att om dom gör det, då säger vi upp alla 
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överenskommelser. Får vi inte ersättningen så har vi inte en möjlighet att uppnå 

kraven” 

 

Missnöjet bland dessa informanter är påtagligt. Informanter som förhåller sig kritiska till 

nuvarande bidrag och ersättningssystem upplever att kommunerna inte har tillräckliga 

ekonomiska möjligheter för att uppfylla MSBs krav. De menar också att systemen för 

ersättning och bidrag inte är utformade för att glesbygdskommuner i Västerbotten och 

Norrbottens inland skall klara av att uppfylla kraven från MSB. Författarna tolkar 

informanternas redogörelser som att det finns indikationer på att MSB använder sig av vad 

Linda Molm kallar för makten att bestraffa, där hot om indraget bidrag används som ett 

verktyg för att skapa lydnad. Molm (2001, 263, 264) menar att makten att “belöna” är ett mer 

effektivt och fördelaktigt maktutövande än makten att “bestraffa”. Detta eftersom makt- och 

beroenderelationer som bygger på makthavande aktörens möjlighet att bestraffa, ofta präglas 

av lydnad och underkastelse. Sådana relationer uppfattas ofta som orättvisa av den beroende 

aktören, vilket leder till ökat missnöje och konflikter (Molm, 2001, 264). 

MSBs agerande kan i förlängningen hämma kommunernas möjligheter att utveckla 

krisberedskapen i glesbygd. Att användand makten att “bestraffa” är riskabelt, särskilt i 

MSB,s fall då de har ett uppdrag som berör särskilt kritiska skyddsvärden i samhället.  

Informanternas redogörelser indikerar på att ekonomiska faktorer används av MSB som ett 

verktyg för att manipulera makt- och beroenderelationen, genom att försätta kommunerna i 

beroendeställning.Kommuner som under en längre tid har arbetat med krisberedskap, 

påverkas inte lika mycket av MSB:s makt att “bestraffa” och det ska därmed sägas att 

Informanterna som arbetar på dessa kommuner också i större utsträckning positiva till 

nuvarande ersättnings och bidragssystem.  

 

En positiv informant sa: 

 

”Jag anser att ersättningen är tillräcklig för oss, eftersom vi redan under flera års tid har 

genomfört nödvändiga investeringar som många andra kommuner inte har gjort. Vår 

krisberedskap står inte och faller på ersättningar och bidrag som det är i många andra 

kommuner”  
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Författarna har tolkat Molms (2001, 264) reflektioner om makt att “bestraffa” och “belöna” 

som att kommuner som inte är beroende av ekonomiska ersättningar, inte heller är lika 

beroende i relationen. Emerson (1962, 32-33) menade också att en aktörs maktposition står i 

direkt relation till den andra aktörens beroende. Det innebär att kommuner som innehar ett 

mindre beroende av vad MSB har att erbjuda ekonomiskt, är mer självständiga i relationen 

och MSB har ett mindre inflytande över dessa kommuner. Därmed utgör ekonomiskt 

självständiga kommuner ett hot mot MSB. Kommuner som inte tidigare genomfört 

nödvändiga ekonomiska satsningar på krisberedskap, är enligt resultatet mer beroende av 

ersättningar och bidrag från MSB. Beroendet medför att MSB har mer makt- och inflytande 

gentemot dom kommunerna. Dessa kommuner uppfattar också relationen som mindre rättvis 

än kommuner som genomfört ekonomiska satsningar tidigare (Molm, 2001, 264). Författarna 

betraktar därav ekonomi, som en möjliggörande maktfaktor i relationen mellan MSB och 

glesbygdskommunerna. 

 

6. DISKUSSION 
 

Studiens resultat visar att finns en makt- och beroenderelation mellan MSB och 

glesbygdskommuner i Västerbotten och Norrbottens inland som vilar på tre möjliggörande 

faktorer: ekonomi, politik och kunskapsförmedling. Författarna tolkar dessa möjliggörande 

faktorer som verktyg, som involverade aktörer kan använda för att manipulera och befästa 

maktpositioner i en relation, genom att förstärka den andra aktörens beroende av vad 

makthavande aktör kan erbjuda. Hur makt- och beroenderelationen ter sig mellan MSB och 

glesbygdskommunerna varierar mellan de olika kommunerna. Kommuner som länge arbetat 

med krisberedskap är mindre beroende av vad MSB har att erbjuda ekonomiskt, 

kunskapsmässigt och påverkas inte i lika hög utsträckning av rådande politiska diskurser. 

Författarna anser att deras låga beroende, utgör ett hot mot MSB i makt- och beroende 

relationen, mot bakgrund i Emersons teori om makt- och beroende (Emerson, 1962, 32-33) 
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Självständiga kommuner kan utgöra ett hot mot MSBs maktposition och skulle det göra det 

skulle det inte ligga i MSBs intresse att inte fullt ut förmedla all den kunskap och ekonomiska 

resurser som kommunerna behöver. Bengtsson (2002, 201-207) beskriver ett sådant 

förhållande sin studie, där migrationsverket tappade en maktposition gentemot kommuner 

som en följd av politiska diskurser och försvagad statlig ekonomi. Makt- och 

beroenderelationens assymetriska interdependens är därmed under konstant förändring. Det 

innebär att MSB till följd av ekonomiska och politiska diskurser kan förlora maktposition i 

relationen,genom att kommunerna blir mindre beroende samtidigt som MSBs beroende av 

kommunerna ökar. Relationens interdependens kan därmed förändras till MSBs nackdel.  

 

6.1. MÖJLIGHETER ATT PÅVERKA NUVARANDE MAKT- OCH 

BEROENDEFÖRHÅLLANDE? 
 

En  intressant iakttagelse är att kommunpolitiker och kommunala organisationens generella 

inställning till att bedriva krisberedskapsarbete också påverkar hur makt- och 

beroenderelationen ter sig i praktisk politisk verklighet. Det faktum att en majoritet av 

glesbygdskommunerna i Västerbotten och Norrbottens inland befinner sig i en kraftig 

beroendeställning till MSB, beror inte endast på MSBs tillvägagångssätt att manipulera 

relationen. Vissa kommuner försätter sig själva i beroende genom att inte prioritera 

krisberedskapsfrågor. Författarna anser att kommunernas egna agerande och sätt att betrakta 

krisberedskap kan påverka hur mycket makt som fördelas till MSBs fördel i relationen. 

Kommunerna verkar alltså själva behärska en effektiv lösning på de problematiska aspekter 

som har uppstått inom relationen gentemot MSB. Denna lösning bygger dock på att 

kommunerna själva måste förstå vikten av krisberedskap. Genom att på egen hand införskaffa 

kunskap och prioritera ekonomiska resurser under en längre tid, kan kommunerna minska 

beroendet av MSB. Om kommunerna blir mer självständiga, minskar MSBs makt- och 

inflytande till kommunernas fördel. I Marie Bengtssons studie av migrationsfrågor under 

1980 och 1990 talet innebar kommunernas självständighet en förändring i makt- och 

beroenderelation, i det fallet till följd av att staten försvagades (Bengtsson, 2002, 201-207). 

Studien visar ändå på att glesbygdskommunerna i denna studies fall, själva har möjligheter att 

förändra relationen  till MSB, men att majoriteten av dem i nuläget arbetar mot sig själva.  
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6.2. FRAMTIDA FORSKNING 
 

För att utveckla det resonemang som förts i studien skulle tjänstepersoner på olika nivåer på 

MSB både vara en bekräftande faktor, dvs öka tillförlitligheten men också vara en möjlighet 

för att vidareutveckla resonemanget om makt- och beroendeförhållandet mellan MSB och 

kommunerna. Att involvera MSB mer konkret skulle också kunna ses som en del i en större 

kontext, där man kan studera det i relation till hur makt- och beroende utspelar sig överlag i 

en svensk statlig kontext. Genom att inkludera MSB mer konkret kan en mer objektiv bild av 

makt- och beroendeförhållandet presenteras.  

Genom att gå djupare in på de möjliggörande faktorerna ekonomi, kunskapsförmedling och 

politik skulle det bli möjligt att presentera ett mer objektiv resultat, som fokuserar på de 

skiljaktigheter som enligt informanternas utsago existerar mellan glesbygdskommuner i 

Västerbotten och Norrbottens inland och MSB.  

Något som också är av intresse för framtida forskning är vad MSB anser om utformningen av 

nuvarande ersättnings och bidragssystem. En sådan forskning hade förmodligen också skapat 

en mer objektiv bild av utformningen av bidrags och ersättningssystem och hur dessa 

möjliggör relationen som råder.  
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8. BILAGOR 

8.1. Bilaga 1. Kommunerna 

  

Intervjuguide: 

Intervjuguide som bas för semistrukturerad intervju, delvis tematiserad. 

Alla frågor som finns i guiden ställdes inte under intervjusamtalen. Frågorna i intervjuguiden 

fungerade som en bas för att kunna vara flexibel utifrån hur intervjusamtalet fortskred. 

Intervjuguiden är indelad i tre teman: 

 

Tema 1. Inledande information, bakgrundsfakta (beskrivning av informanten, dennes arbete 

samt begreppsdefinitioner) 

 Vi vill att du berättar lite grann om dig/er själv, vem du/ni är, ditt/ert yrkesliv sett ut? 

●      Ålder, bakgrund, och erfarenheter? 

Kan du beskriva din nuvarande yrkesroll? 

●      När antog du tjänsten och hur har den utvecklats sedan dess? 

●      Hur kommer det sig att du arbetar med krisberedskap? 

Hur skulle du definiera krisberedskapsbegreppet? 

●      Förknippar du det med något?  

Har du någon erfarenhet från krisberedskapsarbete på en annan kommun? 

  

Tema 2. Krisberedskapsarbetet i Kommunen 

Hur arbetar kommunen internt med krisberedskap? 

●      Vad är viktigast i det arbetet?  
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Vilka utmaningar upplever du främst i kommunens sätt att hantera krisberedskap? 

Vad tycker du att kommunen  konkret kan göra för att förbättra de områden du tycker sviker? 

●      Vem/Vilka hänger det på? 

Hur samverkar kommunerna med andra aktörer? 

●       Tror du att samverkande kommuner uppfattar det på samma sätt?  

Hur säkerställer ni att ni har den senaste kompetensen som krävs för att hantera nya abstrakta 

hot och utmaningar? 

Upplever du att kommunen erbjuds tillräckligt med resurser för att klara av att bedriva en god 

krisberedskap? 

●      Får ni de förutsättningar som du önskar? 

 Hur upplever du att kommunikationen fungerar med MSB? 

● Får ni som kommun det stöd ni behöver? 

 

Tema 3. Glesbygdsperspektiv, förutsättningar och begränsningar. 

Hur ser du på glesbygdens förutsättningar och begränsningar i arbetet med krisberedskap? 

●      Vilka utmaningar och svårigheter tycker du en glesbygdskommun framförallt 

står inför idag? 

Om vi ställer motsatt fråga vilka fördelar ser du med att vara en glesbygdskommun när det 

gäller beredskap mot kris, och arbetet med krisberedskap? 

Hur speglar sig möjligheterna att bedriva ett effektivt krisberedskapsarbete beroende på det 

geografiska läge kommunen har? 

Hur ser du på den centralisering som sker idag? 

●      Vad är positivt och negativt med det? 

 

Hur har de nya överenskommelsen mellan msb och skl tagits emot på kommunen? 
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●      Hur resoneras det runt den höjda ersättningen som tilldelas? 

Vad kan MSB utveckla i relationen mot glesbygdskommuner för att krisberedskapen ska bli 

bättre där? 

Finns det något mer du skulle vilja säga innan vi avslutar? 

Tack för din medverkan! 

  

8.2.  BILAGA 2. LÄNSSTYRELSEN 
  

Intervjuguide: 

Tema 1. Inledande information, bakgrundsfakta (beskrivning av informanten, dennes arbete 

samt begreppsdefinitioner) 

Kan du berätta lite grann om dig själv, vem är du, vad jobbar du med? 

●   Hur är det strukturerat och vilka ingår? 

Hur lång erfarenhet har du av att samverka med kommuner i Västerbotten och eller 

Norrbottens län? 

Hur stödjer ni kommunerna i deras förebyggande krisberedskapsarbete? 

●      Hur kan ni påverka kommunikation och samarbete med kommunerna? 

Hur upplever ni samarbetet med MSB? 

  

 Tema 2.  Kommunerna och deras arbete. 

Vilka utmaningar upplever du att glesbygdkommuner står inför idag när det gäller 

krisberedskap? 

● Vad behöver göras för att lösa det? 

● Vad tycker du länstyrelsen behöver bli bättre på? 

● Vad tycker du MSB behöver bli bättre på?  
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Vilka problem står en glesbygdskommun inför som en storstadskommun inte gör? 

 Hur kommer kommunerna till tals, i de frågor som dom vill lyfta? 

 Hur är jargongen mellan kommunerna och MSB skulle du säga? 

●      finns det några motsättningar? 

 Upplever du att just glesbygdskommuner erbjuds tillräckligt med resurser för att klara av att 

bedriva en god krisberedskap? 

Hur tror du att den nya överenskommelsen mellan msb och skl tagits emot av kommunerna? 

Finns det något mer du skulle vilja säga innan vi avslutar? 

Tack för din medverkan! 

  

8.3. BILAGA 3. INFORMATIONSBREV KOMMUNERNA 
 

Mall, som användes för samtliga brev till samtliga beredskapssamordnare, men med viss 

personlig inriktning. Inriktningen beslutades utifrån ett första informationsbrev om 

deltagande samt efter ett telefonsamtal med samtliga beredskapssamordnare. 

 

 

Hej, 

Vi börjar närma oss intervjudagen. 

Här kommer information som kan vara bra att ta del av före intervjun. 

  

Programmet vi läser är en kandidatexamen i sociologi och därmed kommer vår c- uppsatsen 

ställas mot sociologiska teorier. Studieidén är att undersöka hur glesbygdskommuner jobbar 

med krisberedskap. 

Vår studie kommer vara kvalitativ och vi använder oss av en semistrukturerad intervjuteknik. 

Med semistruktur menas att frågorna inte är alltför detaljerad, i syfte att bl.a. låta 
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deltagaren/informanten vara med och styra intervjun. Intervjufrågorna kommer vara öppna 

och intervjun kommer formas mer som ett samtal. Vi kommer inte kunna skicka ut den 

faktiska frågeställningen, men istället de frågeteman som de befinner sig i. 

Frågeteman: 

Hur definieras krisberedskap? 

Hur arbetar kommunen med krisberedskap? 

Vad är viktigast när det gäller krisberedskap? 

Glesbygdens förutsättningar och begränsningar i arbetet med krisberedskap? 

Kommunens roll i förhållande till kommunens invånare? 

Vi förstår att ämnet kan ge upphov till information som kommuner inte vill lämna av 

säkerhetsskäl eller liknande. Information som rör sådana områden är inget som stör vår studie 

om det lämnas utanför, utan det är helt och hållet upp till informanten vad den vill delge sig 

av och på vilket sätt. 

Under och efter intervjun: 

Som informant behöver du inte känna någon tidspress, utan du får i lugn och ro tänka och 

resonera fram det du vill säga. Intervjun räknar vi med kommer ta någonstans runt 1 timme 

+- 10 minuter. Börjar den ta längre tid än så och vi ändå inte känner oss klara så bryter vi 

bara intervjun utan att det gör något. Intervjun är helt och hållet frivillig och det är okej att 

avbryta och avsluta intervjun när som helst på vilka grunder som helst. Det är viktigt att 

intervjun håller för de etiska aspekterna som krävs, varför intervjun också håller för en 

anonymisering. Det vill säga att vi vidtar en tystnadsplikt mot vad som framkommer under 

intervjun och att du också kan ha ett förtroende för att informationen endast kommer 

användas till uppsatsen. Utöver att notera det som sägs vill vi också spela in den på en 

diktafon. Alla personuppgifter från intervjun kommer att behandlas i enlighet med 

dataskyddsförordningen (GDPR) 

Uppsatsen kommer att publiceras på Digitala vetenskapliga arkivet (Diva) som är en 

publikationsdatabas för forskningspublikationer. När uppsatsen är färdigskriven kommer vi 

att ta kontakt med intervjupersonerna innan publicering för att erbjuda dem en möjlighet att 

tycka till, korrigera och ändra uppgifter som de anser är felaktiga eller av annan anledning 

inte vill ska vara med. 



 34 

Med vänlig hälsning 

Ola, Elias 

  

8.4. BILAGA 4. INFORMATIONSBREV LÄNSSTYRELSEN 
 

Eftersom dataskyddsförordningen (GDPR) ställer nya och mer omfattande krav på  

hanteringen av personuppgifter växte tanken om att lyfta in det i informationsbrevet över tid.  

Intervjuerna med länsstyrelsen hölls i ett betydligt senare skede, varför  information om 

GDPR också framgått tydligare vid detta informationsbrev. Naturligtvis har samma  krav 

vidtagits för kommunernas del 

 

  

Hej, 

Här kommer lite information som kan vara bra att ta del av innan intervjun. 

Under intervjun: 

Vår studie kommer vara kvalitativ och vi använder oss av en semistrukturerad intervjuteknik. 

Intervjufrågorna kommer därmed vara öppna och intervjun kommer formas mer som ett 

samtal. Som informant behöver du inte känna någon tidspress, utan du får i lugn och ro tänka 

och resonera fram det du vill säga. Börjar intervjun ta längre tid än vi räknat med och vi ändå 

inte känner oss klara så bryter vi bara intervjun utan att det gör något. Intervjun är helt och 

hållet frivillig och det är okej att avbryta och avsluta intervjun när som helst på vilka grunder 

som helst. Det är viktigt att intervjun håller för de etiska aspekterna som krävs, varför 

intervjun också håller för en anonymisering. Det vill säga att vi vidtar en tystnadsplikt mot 

vad som framkommer under intervjun och att du också kan ha ett förtroende för att 

informationen endast kommer användas till uppsatsen. Utöver att notera det som sägs vill vi 

också spela in den på en diktafon. 

Hur kommer insamlat material att användas? 
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Studien genomförs inom ramen för kursen Sociologi GR(C) Uppsats 15 hp. Studien utgör ett 

examensarbete och kommer att redovisas genom en rapport. Resultat kommer i rapporten att 

presenteras i sammanslagen form. Det blir en ganska övergripande diskussion där 

informanternas citat kommer användas för att beskriva vissa diskussioner. Dessa kommer att 

vara anonymiserade, vilket innebär att de inte kommer att kunna härledas till dig som person. 

När uppsatsen är färdigskriven kommer vi att ta kontakt med intervjupersonerna innan 

publicering för att erbjuda dem en möjlighet att tycka till, korrigera och ändra uppgifter som 

de anser är felaktiga eller av annan anledning inte vill ska vara med. 

Vem tar del av rapporten? 

Det är först och främst handledaren, opponenten vid examinationsseminarium samt den 

examinerande läraren som kommer att ta del av examensarbetet. Rapporten kommer att 

bevaras vid Mittuniversitetet genom att läggas upp i DiVA, dvs. universitetets digitala 

vetenskapliga arkiv. Under förutsättning att författarna ger sitt godkännande kommer 

rapporten också att publiceras i DiVA, vilket innebär att rapporten blir fritt tillgänglig på 

internet. 

Behandling av personuppgifter: 

Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). 

Personuppgiftsansvarig är Mittuniversitetet, 831 25 Östersund¸ tel 010-142 80 00 vx. 

Dataskyddsombud är Eva Rodin Svantesson (e-post: Eva.RodinSvantesson@miun.se). 

Vill du veta mer om hur mittuniversitetet som myndighet hanterar personuppgifter, se 

www.miun.se/kontakt/personuppgifter/. 

Insamlade personuppgifter kommer att behandlas på säkert sätt genom att förvaras på våra 

personliga studentkonton serverutrymme. 

När studien är avslutad, vilket den anses vara då betyget på examensarbetet är satt och 

registrerat i studieregistret, kommer alla personuppgifter, dvs. den inspelade ljudfiler, 

intervjuutskrifterna att raderas/kastas. 

Ansvarig lärare: 

http://www.miun.se/kontakt/personuppgifter/
http://www.miun.se/kontakt/personuppgifter/
http://www.miun.se/kontakt/personuppgifter/


 36 

Om du har några frågor kring ditt deltagande i studien får du gärna ta kontakt med vår 

handledare. 

Jörgen Sparf doktor i sociologi, institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, 

Mittuniversitetet, Östersund. 

@: jorgen.sparf@miun.se 

Med vänliga hälsningar 

/Ola, Elias 
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