
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Självständigt arbete på avancerad nivå 
Independent degree project  second cycle 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitets- och ledarskapsutveckling 
Quality Management and Leadership 
 
Det kommunala ledarskapet i det förebyggande krisberedskapsarbetet- En kris 
eller en möjlighet? 
 
Kvalitativ studie - med utgångspunkt i offensiv kvalitetsutveckling  
  
Totte Arvidsson  
  



 
 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MITTUNIVERSITETET  
Avdelningen för Kvalitetsteknik, Maskinteknik och Matematik (KMM) 
Examinator: Håkan Wiklund, hakan.wiklund@miun.se 
Handledare: Petter Stenmark, petter.stenmark@miun.se 
Författare: Totte Arvidsson, toar0902@student.miun.se 
Utbildningsprogram: Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling, 60 hp 
Huvudområde: Kvalitets- och ledarskapsutveckling 
Termin, år: VT, 2015 



 
 

 3 

 

Förord  
Att fördjupa mina kunskaper i kombinationen av kvalitetsteknik och krisberedskapsarbete har 
visat sig varit en spännande uppgift. Arbetet har gett nya insikter och lärdomar som har lett 
min egen utveckling framåt. Krisberedskapsområdet är komplext och utmanande, vilket 
skapar dess charm. 

De nya kunskaperna som jag bär med mig har jag ett flertal personer att tacka för.  Först vill 
jag ge ett tack till de respondenter som har deltagit i studien, som gladeligen bidragit med sina 
erfarenheter. Vidare vill jag ge ett tack till handledaren för stödet under arbetet genom 
engagemang och vägledning. 

Till sist vill jag rikta ett tack till familj, vänner och arbetskamrater som med intresse och 
fördragsamhet har stöttat mig i arbetet med studien. 

Ta hand om varandra! 

Flen, maj 2015 

Totte Arvidsson 
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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie var att med utgångspunkt i offensiv 
kvalitetsutveckling bidra med kunskap om det kommunala ledarskapet i det 
förebyggande krisberedskapsarbetet. Den metod som har använts har varit 
hermeneutisk, induktiv samt kvalitativ metod. En multipel fallstudie har 
gjorts genom tre intervjuer med säkerhetsstrateger/beredskapssamordnare i 
kommunal sektor. Frågorna har varit semistrukturerade, där frågorna 
skapades med inflytande av Appreciative Inquiry. De slutsatser som framkom 
var att det kommunala ledarskapet har styrkor och utvecklingsmöjligheter i 
det förebyggande krisberedskapsarbetet. Det fanns styrkor och 
utvecklingsmöjligheter i samtliga av hörnstenmodellens värderingar. Dessa 
styrkor och utvecklingsmöjligheter i det kommunala ledarskapet kan bidra till 
en positiv utveckling av krisberedskapsarbetet och skapa ett tryggare samt 
säkrare samhälle.  Exempel på upplevda styrkor var kommunala ledare som 
tillåtit delaktighet i risk- och sårbarhetsanalyser och bidragit till utbildningar. 
Exempel på utvecklingsområden för kommunala ledare var att ledare bör 
bidra till mer öppenhet, lyhördhet, delaktighet och diskussioner gällande 
krisberedskapsarbetet. 
 
Nyckelord: Offensiv kvalitetsutveckling, hörnstensmodellen, ledarskap, 
krisberedskap 
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Abstract 
The purpose of this study, with it´s  base in Total Quality Managment, was to 
contribute with knowledge about the minuicipal leadership and the proactive 
crisismanagment. The method that has been used has been hermenetuic, 
inductive  and qulitative method. A multiple casestudy has been made 
through three interviews with crisis coordinators in the municipal sector. The 
questions in the study have been semistructurated. The questionnaire was 
made with the influence of Appreciative Inquiry. The conclusion was that the 
municipal leadership have strengths and opportunities to development in the 
proactive crisimanagment. There was strengths and opportunities in all six 
principels in Total Quality Management. These strenghts and opportunities in 
the municipal leadership could contribute to a positive developmen of the 
crisismanagment and create a safer community. Exampels of perceived 
strenghts was municipal leaders that alowed participation in risk- and 
vulnerabillity assessments and educations. Exampels of development areas of 
municipal leaders was that leaders schould contribute to openness, 
responsiveness, participation and discussions regarding crisis management. 
 
Keywords: Total quality management, principels, leadership, crisis 
managment 
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1.  Inledning   
Många organisationsteorier tydliggör att ledarskap påverkar organisationer och dess 
utveckling. Ledarskap skapar förutsättningar för att bygga upp sociala strukturer och 
strukturerade system som tillsammans bidrar till organisationens utveckling över tid och rum 
(Yukl, 2012; Northouse, 2010; Bergman & Klefsjö, 2007). Inom offensiv kvalitetsutveckling 
är ett engagerat ledarskap centralt. Det engagerade ledarskapet är en värdering som innebär 
att ledarskapet med stöd av hörnstensmodellens värderingar skapar förutsättningar för att 
bemöta behov, basera beslut på fakta, bidra till delaktighet, arbeta med processer och att 
ständigt skapa förbättringar. Att som ledare engagera sig i ständiga förbättringar med 
kundfokus tillåter organisationen att anpassa sig till omgivningens ständigt föränderliga 
förutsättningar. Detta skapar på lång sikt konkurrenskraftiga organisationer (Bergman & 
Klefsjö, 2007). I längden kan de ständiga förbättringarna och utvecklingen av organisationer 
skapa lärande bland medarbetare och som då skapar en organisation som snabbt lär sig att 
hantera en snabbt föränderlig värld (French & Bell, 1999).  

Den värld vi lever i idag är i konstant och snabb förändring. Ett exempel på det är de 
förändrade förutsättningar som har skapats i samband med industrialiseringen och 
förändringen av riskbilderna i samband med detta (Beck, 1986). Förändringarna i 
omgivningen när det gäller risker och kriser uppstår i tre faser. De tre faserna är före, under 
och efter en kris (MSB, 2014; Smith & Elliot, 2006).  

Omgivningens förändringar och gränsöverskridande risker påverkar de riskbilder som 
organisationer behöver möta. En lokal händelse kan även påverka andra organisationer och 
länder i ett globalt perspektiv (exempelvis Tjernobylolyckan år 1986). Kombinationen av 
naturliga fenomen (exempelvis jordbävning) och teknik skapad av människan (exempelvis 
flygplan) gör att risker skapas på ett sätt som inte var möjlig innan industrialiseringen och den 
tekniska utvecklingen (Beck, 1986). Andra exempel på industrialiseringens påverkan kan ses i 
samband med ökade utsläpp av växthusgaser vilket påverkar växtlighet, liv, hälsa, ekosystem, 
den globala temperaturen med mera (Rydén, Migula & Andersson, 2003).  Dessa är exempel 
på risker och kriser som är gränsöverskridande. Gränsöverskridande risker behöver inte enbart 
handla om geografiska platser. Risker kan även bli gränsöverskridande vad gäller kunskaper, 
sociala och kulturella gränser (Tulloch & Lupton, 2003). Exempel på det är skilda religiösa 
eller politiska åsikter. En intressant fråga i detta sammanhang är hur möts och hanteras dessa 
risker på ett systematiskt sätt i en föränderlig värld bland de kommunala ledarna i det 
förebyggande krisberedskapsarbetet? 
 
Att ledaren har en viktig roll innan en kris beskrivs i en artikel skriven av Jaques (2012). 
Slutsatsen är att ledare är viktiga nyckelpersoner för att driva och skapa krishanteringsarbetet i 
organisationen. Jaques menar vidare att ledaren har ett flertal roller innan en kris. Det 
innefattar bland annat att ledaren skall uppmuntra till en proaktiv krishanteringskultur. Det är 
viktigt att ledare själva belyser frågan om krishantering och gör frågan aktuell för att den skall 
lyckas. Även Persson, Roux-Dufort och Clair (2009) menade att ledarskapet har en viktig del 
i krishantering. De visade nämligen med sin studie att involvering på den högsta nivån i 
organisationen verkar avgörande när det kommer till krishanteringsprogram.  

Krishanteringsarbetet hanteras på tre olika administrativa nivåer i Sverige. Dessa nivåer är på 
nationell-, regional- och lokal nivå. På nationell nivå är det bland annat riksdag, regering och 
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myndigheter som driver krisberedskapsarbetet på nationell nivå genom att stifta lagar. På 
regional nivå är det länsstyrelsen som är regeringens företrädare i varje län. På lokal nivå är 
det kommunen som ansvarar för krisberedskapsarbetet (MSB, 2014 ). I den föreliggande 
studien ligger fokus på den kommunala nivån och dess krisberedskapsarbete.  

Krisberedskapsarbetet i Sverige innefattas vidare av lag (2006:544) om kommuners och 
landstingsåtgärder inför och vid extraordinära händelser i freds tid och höjd beredskap. 
Lagstiftningen är ett styrmedel för att skapa systematik i krisberedskapsarbetet. De som är 
ansvariga att följa lagstiftningen och arbeta med krisberedskapsarbetet på kommunal nivå är 
politiker, kommunchef, förvaltningschefer samt andra chefer i verksamheten. Detta kan 
hänvisas till ansvarsprincipen, vilket innebär att den som är ansvarig för en verksamhet under 
normala förhållanden även är ansvarig vid en kris (MSB, 2014).   

Kommunerna ansvarar för att inhämta fakta och kunskaper om vilka sårbarheter som kan 
finnas inom kommunen och verksamheterna. För att få dessa kunskaper görs risk- och 
sårbarhetsanalyser. Risk- och sårbarhetsanalyser är en arbetsprocess som ger beslutsunderlag 
och beslutsstöd till ansvariga i organisationen. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser skall 
leda till att öka förmågan hos verksamheterna att motstå, möta och hantera en 
samhällsstörning (MSB, 2011). 

Krisberedskapsarbetet ställer krav på kommunala organisationer att motstå, möta och hantera 
allvarliga samhällsstörningar. I en avhandling (Sparf, 2014) beskrivs det att kommunerna 
organiserar sig på liknande sätt. Oftast finns det en funktion i kommunen som skall samordna 
krisberedskapsarbetet, funktionen kan vara en säkerhetssmordnare, ett råd eller en grupp som 
arbetar med krishanteringsfrågor. I det kommunala krisberedskapsarbetet finns problem för 
krisberedskapsfunktionen vad gäller relationen mellan kommunens organisation, 
förvaltningarna och de externa aktörerna. En beskrivning av det problemet kan vara att 
funktionen inte är ändamålsenlig och saknar tydliga mål vilket gör det svårt att utvärdera 
kvaliteten på arbetet. Författarna Pearson, Roux-Dufort och Clair (2009) menar att 
organisationer ofta är bra på att arbeta med kvalitetssystem för att uppnå organisationers 
åtaganden, men kvalitetssystem är inte lika vanligt när det gäller det proaktiva 
krishanteringsarbetet.  

Effektiva ledare inom offensiv kvalitetsutveckling stöttar medarbetare genom att skapa en 
vision, uppmuntrar till utbildning, har högt i tak, tillhandahåller tillräckliga resurser och tar 
bort barriärer i organisationen. Inom offensiv kvalitetsutveckling är ledarskapet en viktig 
drivande kraft för att kunna driva igenom och implementera arbetet. Detta kräver ett 
engagemang i att ge medarbetarna en stöttande miljö för ständiga förbättringar, delade 
värderingar, tydliga mål samt systematiska och strategiska förändringar (Mosadeghrad, 2014). 
Detta innebär att arbetet med offensiv kvalitetsutveckling i mångt och mycket är 
förebyggande i sin natur och kan vara ett stöd i det förebyggande krisberedskapsarbetet. 
 
Inledningen kan sammanfattas som följer. Med en komplex världsbild som ständigt förändas 
är det av intresse att titta på hur det kommunala ledarskapet upplevs arbeta med det 
förebyggande krisberedskapsarbetet. Framförallt då det är lagstiftat att kommuner skall arbeta 
med krisberedskapsfrågor.  
 
Med vetskapen om att ledare är nyckelpersoner för att skapa och driva krisberedskapsarbetet 
(Jacques, 2012) och att det enligt ansvarsprincipen innebär att de som ansvariga för 
kommunala verksamheter under normala förhållanden har ansvaret vid kriser (MSB, 2014) 
gör att det finns ett intresse att titta på det kommunala ledarskapet i föreliggande studie. Att 
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sedan koppla ledarskapet till offensiv kvalitetsutveckling och hörnstensmodellen kan ge en 
ram för vilka styrkor och utvecklingsområden som ledarskapet har i kvalitetsarbetet gällande 
det förebyggande krisberedskapsarbetet. Fokus på det förebyggande arbetet har valts då det är 
innan en kris inträffar som ledarskapet och kvalitetsarbetet skapar de förutsättningar för hur 
en kris hanteras och möts om det inträffar. 
 
Denna studie har möjligheten att ge ledare i kommunal sektor ökade kunskaper om styrkor 
och utvecklingsmöjligheter gällande ledarskapet i kvalitetsarbetet i det förebyggande 
krisberedskapsarbetet. Föreliggande studie bidrar med kunskaper som kan hjälpa andra 
kommunala organisationer och ledare att lyfta fram och utveckla kvalitetsarbetet vad gäller 
det förebyggande krisberedskapsarbete och på sikt bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. 
 
Syfte: 
Syftet med föreliggande studie är att med utgångspunkt i offensiv kvalitetsutveckling bidra 
med ökad kunskap om det kommunala ledarskapet i det förebyggande krisberedskapsarbetet.  
 
Frågeställningar: 

Hur kan det upplevda kommunala ledarskapet i det förebyggande krisberedskapsarbetet 
utvecklas med stöd av offensiv kvalitetsutveckling? 

Vilka upplevda styrkor, med stöd av offensiv kvalitetsutveckling, finns det i det kommunala 
ledarskapet i det förebyggande krisberedskapsarbetet? 

Avgränsning 

Sammanfattningsvis avgränsas studien till: 
 Offensiv kvalitetsutveckling 
 Hörnstensmodellen 
 Ledarskap 
 Det förebyggande kommunala krisberedskapsarbetet  
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2.  Teori 
I  kapitlet  ”teori”  kommer  en  genomgång  om  vad  offensivkvalitetsutveckling  innebär  och  vad  
hörnstensmodellen innebär. Hörnstensmodellens innebörd presenteras djupare genom att 
beskriva hörnstensmodellen genom modellens sex stycken värderingar; Engagerat ledarskap, 
sätta kunderna i centrum, basera beslut på fakta, arbeta med processer, arbeta ständigt med 
förbättringar och skapa förutsättningar för delaktighet. Hörnstensmodellens värderingar 
presenteras och kommer att kopplas samman med hur det kommunala krisberedskapsarbetet 
skall utföras enligt lag och enligt överenskommelser som finns nationellt. Kapitlet avslutas 
med en redovisning av tre viktiga principer i krisberedskapsarbetet. 

2.1 Offensiv kvalitetsutveckling 
Offensiv kvalitetsutveckling handlar om att förebygga, förändra och förbättra arbetet i 
organisationer. Detta för att bidra till utveckling och konkurrenskraft. Offensiv 
kvalitetsutveckling undviker att kontrollera och repetera arbetet, detta för att bidra till 
utveckling och ökad kunskap i organisationen. Arbetet är ständigt pågående vilket bidrar till 
utveckling av produkter och tjänster. Offensiv kvalitetsutveckling kan ses som ett 
ledningssystem där det är ett fokus på helheten i arbete, vad gäller värderingar, verktyg och 
arbetssätt. Den sammantagna helheten skall hela tiden leda till högre kundtillfredsställelse 
internt och externt med mindre resursåtgång. För att helheten skall fungera måste ledningen i 
organisationen engagera sig i arbetet. I arbetet blir ledarna förebilder för hur arbetet utförs och 
ledarna bidrar till en kultur i organisationen. Den kultur som skapas i organisationen inom 
offensiv kvalitetsutveckling bygger på hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2007). 
Arbetssättet kan hjälpa organisationer att vara konkurrenskraftiga genom en djupt inbäddad 
ideologi baserad på kvalitet (Savolainen, 2000). 

Kritik riktas mot offensiv kvalitetsutveckling då det sällan skapas genomtänkta utbildningar, 
genomförandeprocesser och strukturer. Detta har gjort att ambitionen finns till att skapa 
förbättringar i organisationer, men det misslyckas eftersom det i praktiken inte har lett till 
någon handling (Sörqvist, 2004). Ytterligare kritik riktas mot svårigheten med att 
implementera offensiv kvalitetsutveckling i organisationer (Cao, Clarke, & Lehaney, 2000). 
 
Under 2000-talet ses problem med offensiv kvalitetsutveckling som beror på bristen på 
resurser, brist på personalens delaktighet, brist på träning, opassande organisationskultur, 
undermåligt ledarskap och brist på support från ledningen (Mosadeghrad, 2014). 

2.1.1 Kvalitet som begrepp 
Kvalitet  som  begrepp  har  fokus  på  kunden  och  där  kvalitet  är  behovsstyrt.  ”Kvaliteten  på  en  
produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och 
förväntningar” (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 26). Kvalitet som begrepp innefattar även den 
allmänna utvecklingen av verksamheten (Ljungberg & Larsson, 2001).  
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2.2 Hörnstensmodellen 
 
Hörnstensmodellen bygger på värderingar som skapar en kultur som ständigt ska sträva efter 
att   ”uppfylla,   och   helst   överträffa,   kundernas   behov   och   förväntningar   till   lägsta   kostnad  
genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är engagerade och som har fokus på 
organisationens processer”  (Bergman  &  Klefsjö,  2007, s 37).   
 
Hörnstensmodellen bygger på sex grundläggande värderingar för att uppnå en sådan kultur, 
nämligen; Engagerat ledarskap, sätta kunderna i centrum, basera beslut på fakta, arbeta med 
processer, arbeta ständigt med förbättringar och skapa förutsättningar för delaktighet 
(Bergman & Klefsjö, 2007, s 39).  Nedan presenteras exempel från det kommunala 
krisberedskapsarbetet med anknytning till de sex grundläggande värderingarna. Först kommer 
en beskrivning om det engagerade ledarskapet och dess möjligheter och styrkor i 
krisberedskapsarbetet. 

2.2.1 Engagerat ledarskap 
Det engagerade ledarskapet är viktigt, där ledarskapet starkt bidrar till implementeringen av 
värderingar,   som   hörnstensmodellen.   Forskning   visar   att   det   är   viktigt   att   ledarna   är   ”[…]  
trovärdiga,   tydliga   och   skickliga   i   sin   kommunikation   och   fungerar   som   föredömen”  
(Bergman & Klefsjö, 2007, s 50). Detta är viktiga aspekter för att skapa engagemang och 
delaktighet hos medarbetarna i organisationen. Utöver det är synlighet, tydlighet, personligt 
engagemang viktigt hos ledaren och övertygelsen om värderingarna genom kunskap och 
insikten om vad värderingarna handlar om, samt att inte förlita sig på någon annans 
övertygelse (Bergman & Klefsjö, 2007).  
 
Ledarskapet handlar om att tydliggöra vad organisationen skall nå för mål. Inom offensiv 
kvalitetsutveckling handlar det om att sätta upp visioner tillsammans med medarbetare. Att 
som ledare tillåta ett gemensamt skapande av visioner bidrar till samhörighet och skapar 
motivation till att gemensamt uppnå visionen. Detta gör att förbättringsarbetet blir lättare att 
bedriva tillsammans (Bergman & Klefsjö, 2007; Sörqvist, 2004).   
 
Ledningens engagemang är en avgörande faktor för hur förbättringsarbetet fungerar i 
organisationen. Utan en ledning och chefer i organisationen som aktivt driver 
förbättringsarbetet är det svårt att nå bra resultat. Bristande engagemang i praktiken är en 
vanlig anledning till att förbättringsarbete inte lyckas i organisationer (Sörqvist, 2005). 
 
Darling (1992) tar upp ledarskapet inom offensiv kvalitetsutveckling som enligt Burns (1978) 
beskrivning innebär att ledarskapet influerar organisationens beteende samt att medarbetare i 
organisationen påverkar ledarens beteende. Sammanfattat kan det sägas att det är en 
ömsesidig process mellan ledare och medarbetare som influerar varandra.  
 
En annan uppmärksammad utmaning med offensiv kvalitetsutveckling, som berör 
ledarskapet, är att ledare behöver vara ihärdiga ledare. Utmaningen för ledare är den 
psykologiska stressen som kan uppstå när det finns motstånd till förändringar. Detta kan vara 
påfrestande. Det innebär att ledaren som gör en personlig och påfrestande ansträngning inte 
anser att det är värt den personliga uppoffringen (Radin & Coffee, 1993). 

2.2.1.1 Ledarskap och krisberedskap 
Ledarskapet påverkar hur en organisation utvecklas. I en artikel skriven av Samson och 
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Terziovski (1999) beskriver de vikten av att koncentrera sig på ledarskap (och kundfokus 
samt personalhantering) för att förbättra en organisations prestationsförmåga. En annan 
författare förtydligar att ledaren har en viktig uppgift när det kommer till att övertyga 
medarbetarna om vikten med arbetet med krisplanering. Två andra viktiga saker är att ha goda 
kunskaper om hur organisationen fungerar samt och att ledaren skall ha en systematisk syn på 
den dynamiska interaktionen för hur krisen skall hanteras (Lalonde, 2010). 

Ledare och beslutsfattare ser ofta kriser som någonting negativt, men det finns ledare som ser 
kriser som möjligheter.  Möjligheterna uppstår då ledare ser krisen som ett sätt att ta lärdom 
och utvecklas. Arbetet blir effektivt när organisationer har en lärande orientering. Lärande 
organisationer skapar nya rutiner och nya möjligheter vilket bidrar till ökad 
prestationsförmåga. Ledare som engagerar sig i reflektion och lärande i deras initiala arbete 
med kriser har större möjligheter att få ut något positivt av en kris. Möjligheter som kan 
uppnås med ett ledarskap som ser kriser i positiv dager är innovation och utveckling samt att 
organisationens anseende kan bli förstärkt (Brockner & James, 2008). 

Beslutsfattare har svårigheter att förstå möjligheterna till nytt lärande gällande kriser vilket 
beror på deras oerfarenhet av kriser sedan tidigare. En annan aspekt som försvårar för 
beslutsfattare att se möjligheterna är att den organisatoriska dynamiken har en process som 
arbetar med förhandlingar snarare än en process som jobbar med logik och tidigare 
erfarenheter. Detta gör lärandet selektivt vilket kan göra att viktiga erfarenheter kan förbises. 
Förbiseendet av viktiga erfarenheter kan bero på att ämnet (ex. krishantering) inte passar in i 
organisationens tänk eller maktstruktur (Stern, 1997). 

Kommunala ledare och deras motivation till att arbeta med förebyggande krishanteringsarbete 
har att göra med indikatorer på arbetets effektivitet, det personliga ansvaret och 
involveringsgraden i arbetet. Om ledaren har varit med om en tidigare kris så är det något som 
bidrar till motivation i krisberedskapsarbetet genom interna och externa drivkrafter. Även 
kriser som återberättas och skapar kunskap från andra källor kan stimulera till motivation hos 
kommunala ledare. Meningsfulla aktiviteter och organisatoriskt stöd bidrar till motivation för 
detta arbete (Enander, Hede & Lajksjö, 2015). Att tidigare erfarenheter av kriser påverkar de 
attityder som finns framhävs även i en artikel skriven av Olofsson (2014).  

I en artikel skriven av Wooten och James (2008) beskriver de att ledare inför en kris behöver 
sälja in idén om krishantering till sina medarbetare för att arbetet skall bli utfört. Det 
proaktiva krisberedskapsarbetet är sällan ett prioriterat åtagande av nyckelpersoner i en 
organisation. Uppmärksamhet och planering inför en kris i den egna organisationen uppstår 
oftast i efterdyningarna av en annan organisations kris. Men detta arbete tenderar att avta efter 
tid vilket leder till att planering och prevention inför en kris inte blir så omfattande.    

En ytterligare svårighet för ledare är att olika personer har olika perspektiv på vad som är en 
risk eller en kris. Denna förståelse är bra att ha med sig när en diagnostisering skall göras. Det 
som påverkar vilka risker och kriser som uppmärksammas vid en diagnostisering har att göra 
med vilken rollbeskrivning, övertygelser, tidigare erfarenheter av kriser, organisationsidentitet 
och internaliserade kulturella övertygelser som finns hos ledaren och inom organisationen 
(Kovoor-Misra, 2002). De riskbedömningar som görs, kallas för riskperception, vilket är 
kognitiva processer som resulterar i ett eventuellt beteende (Olofsson& Öhman, 2009).  

Krisberedskap har funnits i alla tider i olika former, men det som alltid har funnits är 
krisberedskapens tre faser. Dessa tre faser är före, under och efter en allvarlig händelse eller 
en så kallad samhällsstörning (MSB, 2014). I alla dessa tre faser skall en organisation hantera 
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en kris. Före-fasen, som är i fokus i den föreliggande studien, skapar de förutsättningar och 
det sammanlagda resultatet av det proaktiva (icke proaktiva) arbetet. Före fasen bidrar till 
organisationskulturen och organisationsklimatet till hur en kris hanteras när den väl inträffar 
(Smith & Elliot, 2006) Kulturen och klimatet skapas av organisationens ledare. Att ledare har 
en viktig funktion för hur klimatet och kulturen i organisationen utvecklas styrks av 
Northouse (2010)  samt French och Bell (1999). 

När det gäller krisberedskapen och ledarskap så skall arbetet utföras av den så kallade 
ansvarsprincipen. Ansvarsprincipen innebär att den som är ansvarig för verksamheten i 
normala förhållanden även är ansvarig vid en allvarlig händelse (MSB, 2014).  

För att sammanfatta det ovan skrivna kan ett engagerat ledarskap bidra till utveckling genom 
exempelvis delaktighet, visioner, kommunikation och tydlighet. Ledarskapet kan bidra eller 
icke bidra till utvecklingen av det förebyggande krisberedskapsarbetet. Ledarskapet bidrar till 
skapandet av en kultur för hur arbetet utförs. Genom ansvarsprincipen förtydligas ledarnas 
roll i krisberedskapsarbetet och visar vikten av ledarskapets roll. Riskperceptionen påverkar 
ledaren hur denne ser på risker och kriser, vilket kan påverka motivation och hur ledaren ser 
kriser som något positivt eller negativt. Ledarskapet, innan en kris inträffar, kan påverkas av 
ett selektivt lärande vilket kan bero på att det i arbetet sker förhandlingar snarare än att arbetet 
drivs av en process och tidigare erfarenheter. 

I arbetet med offensiv kvalitetsutveckling och hörnstensmodellen har det engagerade 
ledarskapet kunden i centrum. För att gå vidare med beskrivningen av kunden i centrum 
kommer nedan en beskrivning av värderingen och hur det kopplas mot krisberedskapsarbetet. 

2.2.2 Kunden i centrum 
 
Kund som begrepp kan definieras på olika sätt. Nedan återges en definition skriven av 
Sörqvist (2004, s. 84); 
 

”Alla  som  på  något  sätt  påverkas av verksamheten och/eller de varor och tjänster som produceras och 
tillhandahålls” 

 
Kundbegreppet innefattar externa respektive interna kunder, där dessa kunder ständigt är i 
centrum. Detta innebär kortfattat det finns ett systematiskt arbete för att ta reda på vad 
kunderna har för behov och förväntningar, samt att dessa helst ska överträffas. En svårighet är 
att behoven och förväntningarna ständigt förändras hos kunderna, vilket gör det nödvändigt 
med ett systematiskt arbete för att identifiera dessa. Det systematiska arbetet skall skapa 
förutsättningar för att utveckla produkter och tjänster så att behoven tillfredsställs eller 
överträffas. Kundernas behov bidrar till tjänster och produkters utveckling. Ibland kan det 
vara svårt att identifiera dessa behov och förväntningar, vilket ställer stora krav på 
inlevelseförmåga och empati (Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
I arbetet med att identifiera kunder behöver kunskaper hämtas in för att göra det möjligt att 
prioritera kundkrav och vilka kunder som skall vara i centrum. Grunden för en sådan 
prioritering och identifiering utgörs av bland annat av strategier och myndighetskrav. 
(Sörqvist, 2004; Ljungberg & Larsson, 2001). 
 
Kunder i centrum i krisberedskapsarbetet baseras på bland annat myndighetskrav och 
rekommendationer. I den föreliggande studien är fokus på krisberedskapsarbetet som regleras 
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av myndighetskrav genom lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap. Utifrån gällande lagstiftning 
har Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) gjort en nationell överenskommelse, som alla kommuner skall följa. 
Överenskommelsen bygger på följande delar; 
 
Risk- och sårbarhetsanalys, RSA: 
Risk- och sårbarhetsanalysen innebär att kommunen skall analysera vilka extraordinära 
händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den 
egna verksamheten (MSB, 2012; SKL, 2012).   
 
Planering: 
Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod 
fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Denna plan skall utgöra en 
del i ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap (MSB, 2012; SKL, 2012). 
 
Geografiskt områdesansvar: 
Kommuner ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i fredstid 
verka för att samverka med olika aktörer för att uppnå samordning i planerings- och 
förberedelsearbete. Det innebär vidare att de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika 
aktörer under en sådan händelse samordnas samt att informationen till allmänheten under 
sådana förhållanden samordnas (MSB, 2012; SKL, 2012). 
  
Utbildning och övning: 
När det gäller utbildning och övning skall kommunen ansvara för att förtroendevalda och 
anställd personal får den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina 
uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid (MSB, 2012; SKL, 2012). 
 
Rapportering: 
Rapportering innebär att kommunen skall hålla den myndighet som regeringen bestämmer 
informerad om vilka åtgärder som vidtagits enligt kapitel (kap.2 i LEH) och hur åtgärderna 
påverkar krisberedskapen (MSB, 2012; SKL, 2012). 
 
Höjd beredskap: 
Kommuner skall vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. 
Målet är att kommunen skall säkerställa att VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) kan 
sändas via anläggningar för utomhusvarningar. Det innebär också att kommunen ska 
säkerställa att krisledningen inom kommunen har grundläggande kunskaper om kommunens 
uppgifter vid höjd beredskap (MSB, 2012; SKL, 2012) 
 
Sammanfattningsvis så är de ovanstående punkterna från överenskommelsen mellan SKL och 
MSB baserat på myndighetskrav vilket blir en utgångspunkt och prioritering för vilka kunder 
som kall vara i centrum i krisberedskapsarbetet. För att identifiera behoven bland kunderna 
behöver fakta samlas in för att kunna ta beslut för hur krisberedskapsarbetet skall utvecklas 
och på så sätt möta kundernas behov. Nedan kommer en beskrivning om hur beslut baseras på 
fakta när det handlar om krisberedskap. 

2.2.3 Basera beslut på fakta 
Basera beslut på fakta innebär att besluten skall understödjas av fakta som inte blir 
missvisande på grund av slumpfaktorer, så att det går att urskilja verkliga orsaker mot icke 
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relevanta orsaker vilket skapar förutsättningar för rätt beslut och förbättring.  Det används 
numerisk och verbal information, så som statistik, åsikter, känslor, beskrivningar och 
händelser (Bergman & Klefsjö, 2007).   
 
Att samla in data är en centralt i arbetet med att basera beslut på fakta och kunskap. Beslut 
skall inte göras genom spekulationer och antaganden. Genom att skapa en god grund för fakta 
kan bra lösningar identifieras och rätt beslut fattas (Sörqvist, 2004).  
 
I krisberedskapsarbetet finns ett antal arbetsmetoder för att samla in fakta. Den övergripande 
benämningen för insamlandet av data är en så kallad risk- och sårbarhetsanalys. Risk- och 
sårbarhetsanalysen skall göras i en kommun enligt lagstiftningen (LEH, 2006:544) och hur 
rapporteringen skall se ut finns beskriven i MBS- författningssamling (2015:5). Syftet med en 
risk- och sårbarhetsanalys är att öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare och 
verksamhetsansvariga om de hot och risker som kan påverka verksamheten. Det finns två 
perspektiv som en risk- och sårbarhetsanalys behöver uppfylla. Det ena perspektivet är att 
analysen skall ge kunskaper om vilken egennytta åtgärder kan ge. Det andra perspektivet är 
att tillgodose behovet av att ge en samlad riskbild för samhället. Utifrån dessa två perspektiv 
skapar det goda förutsättningar för ett bra beslutsunderlag för hur arbetet med 
krisberedskapen skall utvecklas (MSB, 2011). 
 
Det finns ett antal verktyg att använda sig av vid risk- och sårbarhetsanalyser, bland annat kan 
nämnas; Mångdimensionell verksamhetsanalys (MVA), Risk- och sårbarhetsanalys (ROSA) 
och instrument för beredskapsvärdering av områdesansvar (IBERO). Andra mer traditionella 
riskanalysmetoder  som  kan  användas  är  ”what-if”analys,  felträdsanalys,  beroendeanalys  m.m.  
(MSB, 2011). 
 
Arbetet med Risk- och sårbarhetsanalysarbetet ligger till grund för den fortsatta planeringen 
om hur kommunen skall hantera extraordinära händelser. Detta gör att arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalyser både samlar in fakta som sedan leder till beslut. Arbetet är återkommande 
vilket gör risk- och sårbarhetsanalysarbetet till en process. Beskrivningen av hur processen ser 
ut i det förebyggande krisberedskapsarbetet kommer nedan. Innan dess kommer en kort 
beskrivning av vad ett arbete med processer innebär. 

2.2.4 Arbeta med processer 
Arbeta  med  processer   ses   som   ”ett   nätverk av sammanhängande aktiviteter som upprepas i 
tiden”  (Bergman  &  Klefsjö,  2007, s 44).  Det finns ett antal definitioner av vad en process är. 
En definition finns beskriven av Ljungberg  och  Larsson  (2001,  s.  43);;  ”  en  process  är  en  kedja  
av aktiviteter som  återkommande  förädlar  input  till  output”.   
 
Processernas syfte är att tillfredsställa kunderna med dess slutresultat som produceras och 
samtidigt använda så lite resurser som möjligt.  Processerna kan delas upp i tre processer; 
Huvudprocesser som förädlar produkterna som ska uppfylla de externa kundernas behov.  
Stödprocesser är resursgivare till huvudprocessen för att bemöta interna och externa kunder. 
Resurser kan vara information och underhåll av processer i huvudprocesserna.  
Ledningsprocesser skapar beslutande riktlinjer för visioner och mål samt genomförandet av 
förbättringar i hela organisationen (Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
Huvudprocessen i krisberedskapsarbetet innebär att bidra till en förbättrad förmåga att hantera 
en kris. Huvudprocessen startar med en risk- och sårbarhetsanalys och utifrån analysen skapas 
ett styrdokument som ligger till grund för hur krisberedskapsarbetet skall utvecklas i 
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2015 Risk- och 
sårbarhetsanalys  

+ Styrdokument 

2016 Genomföra 
åtgärder + Nationell 

årsuppföljning av 
krisberedskapsarbetet + 

uppdatera 
styrdokument 

2017 Genomföra 
åtgärder + Nationell 

årsuppföljning av 
krisberedskapsarbetet + 

uppdatera 
styrdokument 

2018 Genomföra 
åtgärder + Nationell 

årsuppföljning av 
krisberedskapsarbetet + 

uppdatera 
styrdokument 

kommunen under mandatperioden. Styrdokumentet ger riktlinjer till vilka åtgärder som skall 
göras. Styrdokumentet uppdateras varje år. Varje år görs en nationell årsuppföljning av alla 
kommuner och deras krisberedskapsarbete (MSB, 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
Figur 1. Beskrivning av krisberedskapsarbetets process, [egen tolkning] (MSB, 2015, s.8). 
 
 
I ledningsprocessen skall risk- och sårbarhetsanalysen och styrdokumentet antas av 
kommunens förtroendevalda.  ”I det fall det är kommunfullmäktige som antar styrdokumentet 
bör kommunstyrelsen eller de olika förvaltningarna årligen kunna fatta beslut om mer 
konkreta åtgärder samt ge uppdrag och delegera vem som gör vad i styrdokumentet. På så sätt 
skapas flexibilitet i arbetet och ökad tydlighet när det gäller mer konkreta åtgärder som ska 
genomföras”  (MSB, 2015, s. 6). 

Stödprocesser i krisberedskapsarbetet är exempelvis ett statligt bidrag, även kallat 2:4 
anslaget, som varje kommun kan disponera. Disponeras inte bidraget på rätt sätt kan bidraget 
dras in eller delvis subventioneras. En annan stödprocess är utbildningar och övningar (MSB, 
2012; SKL, 2012). 

2.2.5 Ständiga förbättringar 
Att ständigt arbeta med förbättringar utgår från att de externa kundkraven hela tiden ökar, 
vilket skapar nya lösningar och utvecklandet av nya affärsverksamheter. Man har grundsynen 
att det alltid går att göra något bättre till en lägre kostnad, vilket ger ett större kundvärde 
(Bergman & Klefsjö, 2007).  ”Den  som  slutar  att  bli  bättre  slutar  snart  att  bli  bra”  (Bergman  &  
Klefsjö, s. 46). Ledningens roll är avgörande för hur förbättringsarbetet lyckas eller inte 
lyckas i organisationen (Sörqvist, 2004). När det gäller ledarskap och ständiga förbättringar är 
ledarskapet skapar förutsättningar för att låta organisationen agera på förändringar i 
omgivningen. Ledarskapet bör också utveckla strategier som tar till vara på externa 
möjligheter samt de möjligheter som de interna kunderna kan bidra med. Ledare som 
uppmuntrar till kreativitet, delaktighet, bidrar med nödvändiga resurser, utveckling av 
personer och system bidrar till ständiga förbättringar. En annan aspekt är att ledaren skall vara 
en förebild i arbetet och själv vara kunnig i hur ständiga förbättringar kan genomföras innan 
ledaren ber andra att göra ständiga förbättringar i organisationen (MichelaHamid 
NooriShailendra Jha, 1996). 
 
När det gäller krisberedskapsarbetet skall arbete genomföras på ett systematiskt sätt. Det går 
ut på att i första steget identifiera risker, brister och åtgärder. Sedan planeras och tas det beslut 



 
 

 18 

om åtgärder. I steg tre genomförs åtgärderna för att sedan sluta med att följa upp åtgärderna. 
Nedan presenteras en beskrivning av hur förbättringsprocessen ser ut vid 
krisberedskapsarbetet (MSB, 2015). Förbättringsprocessen liknar PDSA-cykeln som finns 
inom offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2007; Sörqvist, 2004). 
 

 
Figur 2. Beskrivning av process som stödjer ett systematiskt krisberedskapsarbete (MSB, 2015, s. 4). 
 
En beskrivning av de 4 stegen finns i processbeskrivningen som MSB (2015) har tagit fram 
och presenteras nedan. 
 
Steg 1. I detta steg identifieras risker genom kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Denna 
utgör en viktig grund för vilka åtgärder som kommunen behöver vidta för att utveckla sin 
förmåga att förebygga och hantera kriser. 
Steg 2. I steg två gör kommunen en planering om vilka åtgärder som skall göras under 
mandatperioden samt en planering för hur kommunen skall hantera en kris. 
Steg 3. I steg tre genomförs de beslutade åtgärderna i styrdokumentet. 
Steg 4. I steg fyra görs en uppföljning av det arbete som har gjorts i förhållande till 
styrdokumentet.  

2.2.6 Bidra till delaktighet 
Denna värdering har till uppgift att på olika sätt underlätta för medarbetare till delaktighet och 
att aktivt få vara med att påverka beslut till förbättringsarbetet. Ledningens arbete i denna 
värdering har till uppgift att stödja och utveckla medarbetares dialogförmåga, 
erfarenhetslärande, medskapandeförmåga, målmedvetenhet och självtillit. Detta skall 
stimuleras med nyckelord som kommunikation, delegation och utbildning som i sin tur leder 
till ökad delaktighet. Delaktigheten behöver inte enbart inkludera den egna organisationen, det 
kan även innebära samarbete med andra organisationer, som exempelvis leverantörer 
(Bergman & Klefsjö, 2007, s 48-50). 
 
Ett lyckat ledarskap inom offensiv kvalitetsutveckling har fokus på delaktighet, förståelse och 
kundfokus. Det visar även att ledare som själv engagerar sig i offensiv kvalitetsutveckling 
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skapar ofta bättre resultat i organisationen. Ledarskap som har skapat delaktighet bland sina 
medarbetare har visat sig vara framgångsrikt (Taylor &Wright, 2003). 

Betydelsen av den upplevda delaktigheten i organisationen påverkar utvecklingen i 
organisationen. Upplever medarbetare att de har fått vara med och påverkar 
förändringsprocesser kan det motverka negativa attityder och motstånd. Delaktighet kan nås 
genom att medarbetare får vara delaktiga i att skapa en vision, att medarbetare får information 
om vad som händer i förändringsprocessen. För att bidra till en upplevd känsla av delaktighet 
skall förändringsarbetet göra attraktivt och att medarbetarna frivilligt skall få vara med att 
bidra till förändringar (Sörqvist, 2004). 
 
Empowerment, är ett ord som förknippas med arbetet att skapa delaktighet i organisationen. 
Det innebär att ledare skapar förutsättningar för delegation till andra i organisationen än 
enbart chefer. Detta skapar förutsättningar för att låta organisationen öka sin 
prestationsförmåga, skapar bättre lösningar på problem och ökar acceptans nivån för beslut 
som leder till förändringar. Att tillåta medarbetare i organisationen få inflytande över 
förändringar och sitt jobb är bra för den enskilde individen och för organisationens prestation. 
En av de viktigaste delarna i empowerment och dess höga delaktighet är visionen.  Visionen 
ger bilden om det framtida önskvärda läget som med stöd av empowerment och delaktighet 
skall släppa lös intelligensen och energin bland medarbetarna (French & Bell, 1999). 
 
Ett ledarskap som arbetar med delaktighet enligt offensiv kvalitetsutveckling engagerar alla i 
organisationen i skapandet av en vision. Detta gör att alla i organisationen får en gemensam 
vision. Det gemensamma skapandet av en vision bidrar ofta till samhörighet och en vilja att 
nå visionen. Det skall undvikas att visionen skall komma som en order uppifrån. I arbetet 
skall varje enskild persons vision få ta plats i arbetet som skapar stimulation till nya tankar 
och idéer (Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
Att bidra med delaktighet i krisberedskapsarbetet kan ses i samband med lagstiftningen, LEH 
(2006:544), genom det geografiska områdesansvaret. Kommuner ska inom sitt geografiska 
område i fråga om extraordinära händelser i fredstid verka för att samverka med olika aktörer 
för att uppnå samordning i planerings- och förberedelsearbete (MSB, 2012; SKL, 2012).  
 
Risk- och sårbarhetsanalysarbetet bör genomföras på ett sådant sätt att det bidrar till 
engagemang i olika verksamheter. RSA-arbetet skall även vara förankrat hos ledningen 
(MSB, 2011). Genom att låta ett flertal verksamheter delta i arbetet tillsammans med 
förankring hos ledningen, bidrar till delaktighet. 

2.3 Övrig information om kommunalt krisberedskapsarbete 
 
Krisberedskapsarbetet i Sverige bygger på tre principer som är vägledande. Dessa tre 
principer är ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen.  
 
Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala 
förhållanden även ha ansvar vid en extraordinär händelse. Ansvarsprincipen innebär också att 
den som är ansvarig för verksamheten också har ett ansvar att samverka med aktörer inom 
samma sektor men även med andra aktörer i samhället för att kunna hantera en eventuell kris 
(MSB, 2014). 
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Likhetsprincipen innebär att verksamheten skall göra några större organisatoriska förändringar 
än vad situationen kräver. Så lång som möjligt skall organisationen fungera som under 
vardagliga förhållanden (MSB, 2014) 
 
Närhetsprincipen innebär att samhällsstörningar skall hanteras där de inträffar och att 
samhällsstörningen skall av de som är närmast berörda och ansvariga (MSB, 2014). 
 
Sammanfattning av texten skriven ovan 
 
Ledarskapet i det förebyggande krisberedskaps- och kvalitetsarbetet har en komplex bild. Det 
engagerade ledarskapet är en viktig del i kvalitetsarbetet. När det kommer till ledarskap och 
krisberedskapsarbete påverkar ledarens tidigare erfarenheter dess syn på kriser, vilket 
möjliggör eller inte möjliggör engagemang för krisberedskapsarbetet. Enligt ansvarsprincipen 
så är det de kommunala cheferna som har det operativa ansvaret. Kunden i centrum är de 
myndighetskrav som finns i lagstiftningen. Kommunen är även kund då de risker och 
sårbarheter som identifieras inom kommunen är de behov som behöver bemötas. 
Krisberedskapsarbetet är ett systematiskt arbete som ständigt pågår likt PDSA-cykeln. Det 
systematiska krisberedskapsarbetet leder till ständiga förbättringar i organisationer. 
 
För att skapa mer kunskaper om det kommunala ledarskapet gällande kvalitetsarbetet i det 
förebyggande krisberedskapsarbetet kommer nedan en beskrivning om hur valda metoder har 
använts i föreliggande studie för att bidra med kunskaper. 
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3.  Metod 

Metodkapitlet kommer att beskriva hur arbetet i föreliggande dokument har genomförts för att 
nå de resultat och slutsatser som presenteras. I kapitel görs en beskrivning om varför en 
hermeneutisk-, induktiv- och kvalitativ ansats har valts.   I metoden beskrivs även vilken 
undersökningsdesign som har valts och hur data har samlats in. Källkritik, urval, hur kontakt 
har gjorts med respondenter, intervjuformer och valet av appreciative inquiry beaktas som en 
del av vald intervjuform. Metodkapitlet presenterar vidare etiska riktlinjer för studien, 
transkribering av intervjuerna, intervjuanalys och hur resultatet redovisas i rapporten. 
Kapitlet avslutas med en beskrivning av förförståelse och hur det påverkar resultatet samt att 
rapportens reliabilitet och validitet kommer att diskuteras.  

3.1 Positivism & Hermeneutik  
 
Positivism 

Positivismen har sitt ursprung ur naturvetenskapen (Thurén, 2007). Positivism är en doktrin, 
som enligt Bryman (2002) kan vara svår att redogöra för. Det finns fem teman i doktrinen 
som går att redogöra för och beskriva. Positivism kan sammanfattas som följer; a) företeelser 
eller fenomen som kan uppfattas av de sinnen som är kunskap eller som kan uppfattas av 
logiken, b) innebär att uppnå kunskap genom insamling av data som utgör grunden för 
lagbundenheter, c) teorins syfte är att skapa hypoteser som testas för att identifiera 
lagbundenheter, d) objektiv och värderingsfri samt e) en undersökning av vetenskapliga 
påståenden, inte en undersökning av normativa påståenden (Bryman, 2002; Thurén, 2007). 
För att sammanfatta det ovanskrivna så söker positivism i allmänna drag efter lagbundenheter, 
objektivitet och reproducerbarhet (Wedin & Sandell, 2011).  

Hermeneutik 
 
Hermeneutiken går ut på att förstå och inte bara begripa intellektuellt vilket är fallet med den 
positivistiska ideologin. Tolkningar och förståelse skapas exempelvis genom att studera 
människors handlingar och resultatet av mänskliga handlingar (Thurén, 2007).  Hermeneutik 
och dess objekt kännetecknas av att söka innebörden eller meningen hos varelser, ting och 
händelser. Tolkningen av materialet sker mellan delarna och helheten (Wedin & Sandell, 
2011). Hermeneutiken har sin utgångspunkt att forskaren skall analysera och få fram textens 
betydelse utifrån upphovsmannens perspektiv (Bryman, 2002).  

Studiens ansats 

I föreliggande studie är den hermeneutiska ansatsen vald, då målet är att skapa förståelse för 
styrkor och utvecklingsområden gällande kvalitetsarbetet och ledarskapet i den kommunala 
krisberedskapen. Tolkningar görs genom att studera mänskliga handlingar och söka 
innebörden hos händelser, vilket i detta fall blir att studera det engagerade ledarskapet och 
dess handlingar och händelser. 
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3.2 Deduktiv slutledning, induktiv slutledning & abduktion 
 
Deduktiv slutledning 
 
Deduktiv slutledning är förhållandet mellan teori och praktik. Forskaren skapar hypoteser 
deduktivt från teorin och undersöker detta empiriskt (Wedin & Sandell, 2011). Detta ställer 
krav på forskaren då denna behöver vara duktig på att skapa en hypotes för att sedan översätta 
detta till operationella termer. Detta gör att forskaren måste förtydliga hur 
informationsinsamlingen kan göras utifrån de data som utgörs av hypotesen. Deduktiv metod 
kan beskrivas som att först används en befintlig teori, sedan skapas hypoteser. Utifrån 
hypotesen/erna sker datainsamlingen. Data skapar resultat. Resultatet i sin tur bekräftar eller 
förkastar hypotesen (Bryman, 2002). 

Induktiv slutledning 
 
En induktiv slutledning är ett sannolikhetsuttalande från resultatet vilket blir själva teorin. Det 
innebär att teorins uppbyggnad består av generaliseringar utifrån speciella iakttagelser.  Detta 
skapar en osäkerhet då uttalanden görs på ett allmänt sätt utifrån selektiv information (Wedin 
& Sandell, 2011). Genom induktiv slutledning görs observationer som sedan blir ett resultat 
som leder till en teori (Bryman, 2002). 

Abduktion 
 
Abduktion innebär att helt nya hypoteser skapas för att förklara iakttagelser som inte berörs 
av befintlig teori. Detta innebär att abduktion skapar forskning av begreppsligt nya idéer 
vilket leder till begreppsligt nyskapande. Detta kan sägas vara det första steget för varje nytt 
forskningsområde (Wedin & Sandell, 2011). 

Studiens ansats 

I denna studie är den induktiva slutledningen vald, då målet är att göra ett fåtal iakttagelser. 
Förståelse skapas genom att utifrån resultatet skapa generaliseringar utifrån ett fåtal 
iakttagelser som ett sätt att förklara utvecklingsområden inom krisberedskapen i de valda 
objekten. 

3.3 Kvalitativ- & kvantitativ metod 
 
Kvalitativ metod 
 
Kvalitativ forskning är en strategi som vanligtvis lägger fokus på ord och arbetar inte med 
kvantifiering. Kvalitativ metod har betoning på ett induktivt synsätt med generering av 
teorier. Kvalitativ forskning riktar in sig på hur individen uppfattar och tolkar sin sociala 
verklighet (Bryman, 2002).  

Kvantitativ metod 
 
Kvantitativ forskning är en strategi med betoning på kvantifiering vid insamlandet och 
analysen av data. Kvantitativ metod har ett deduktivt synsätt med prövning av befintliga 
teorier. Kvantitativ forskning söker en objektiv verklighet med stöd av naturvetenskapliga 
normer och arbetssätt (Bryman, 2002).   
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Studiens ansats 
 
I föreliggande studie är den kvalitativa metoden vald, då målet är att skapa förståelse för hur 
personer uppfattar och tolkar den sociala verkligheten och ledarskapet gällande det 
kommunala krisberedskapsarbetet. 

3.4 Undersökningsdesign 
Undersökningsdesignen är den ram som ger förutsättningar för insamling samt analys av 
insamlad data. Bryman (2002) presenterar fem olika undersökningsdesigner, experimentell 
design, tvärsnittsdesign, longitudinell design, fallstudie som design och jämförande design. 
 
Experimentell design innebär bland annat att forskning manipulerar en oberoende variabel för 
att se om det påverkar den beroende variabeln. Tvärsnittsdesign förknippas ofta med enkäter 
och strukturerade intervjuer. Men det går även att använda sig av innehållsanalys, 
strukturerade observationer, offentlig statistik och dagböcker. Longitudinell design kan bidra 
med information om hur olika variabler kan påverkar varandra över tid, vilket är det som 
kännetecknar denna undersökningsdesign i jämförelse med andra undersökningsdesigner 
(Bryman, 2002). Fallstudie som design innebär att forskaren undersöker ett specifikt fall på 
ett ingående sätt gällande exempelvis en organisation eller en individ. Det går även att göra en 
multipel fallstudie vilket innebär att det går att beskriva gemensamma och särskiljande 
faktorer i exempelvis flertalet organisationer (Backman, 2008; Bryman, 2002; Yin, 2006). Det 
finns i litteraturen två begrepp som förknippas med fallstudier, idiografisk och nomotetisk. 
Skillnaden mellan dessa ligger i skillnader i gällande generaliseringsanspråk. Idiografiskt 
intresse fokuserar på den enskildes (individen/gruppen/organisationen) egna speciella fall. Det 
går ut på att försöka skapa en förståelse för det enskilda fallet. Det innebär att forskaren inte 
försöker skapa en generaliserande bild. Att undersöka allmänna regelbundenheter eller 
lagbundenheter hos djur, människor och organisationers beteende är ett nomotetiskt intresse. 
Det nomotetiska generaliserar (Wedin & Sandell, 2011). Jämförande design innebär i korthet 
att en undersökning görs med identiska metoder på exempelvis två olika fall som står i 
motsats till varandra. Detta för att skapa förståelse för en viss typ av social företeelse 
(Bryman, 2002). 
 
Studiens ansats 

I föreliggande studie är en idiografisk fallstudie vald som undersökningsdesign. Fallstudien är 
ideografisk då rapporten skall skapa förståelse och kunskap, inte söka lagbundenheter. Mer 
specificerat blir valet en multipel fallstudie då intervjuer har gjorts i tre stycken kommunal 
organisationer. 
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Här sammanfattas det ovanskrivna i tabellform för att överblicka valda ansatser. 
 
Valda ansatser Icke valda ansatser Summering av skillnader 

Kvalitativ metod Kvantitativ metod Fokus på individens tolkning 
och uppfattning av sin sociala 
verklighet vs. Prövning av 
befintliga teorier. Söker en 
objektiv verklighet 

Induktiv Deduktiv Teoriskapande vs. Hypotes 
och teoriprövande 

Holistisk Partikulär Skapa helhetsbild av 
individen och dess 
uppfattning av sin sociala 
verklighet vs. Specifik fråga 
generaliseras till population 

Meningssökande Kausal Hermeneutisk vs. Positivism 

Idiografisk Nomotetisk Ej generaliserande vs. 
Generaliserande/lagbundenhet 

Tabell 1: Beskrivning av valda och icke-valda ansatser i föreliggande studie med en summering av skillnader 
mellan dessa. Den fet-markerade texten är de val som har gjorts i föreliggande studie. 
 

Det skrivna i tabellen ovan är en generalisering som är något förenklad. Bland annat så är 
gränsen mellan kvalitativ och kvantitativ metod inte alltid så tydlig (Wedin & Sandell, 2011). 
Trots dessa skillnader så finns det undersökningar som förenar dessa två metoder. Det kallas 
för triangulering (Bryman, 2009). I den föreliggande studien är sammanfattningsvis valet 
Kvalitativ metod som är induktiv. Studien har ett holistiskt synsätt gällande ett fåtal valda 
organisationer. Undersökningen är meningssökande till att försöka förstå och tolka de 
intervjuades sociala verklighet gällande krisberedskapsarbetet. Studien är inte generaliserande 
till en stor befolkning, dock kan resultatet enbart bli generaliserat till de deltagande i studien.  

3.5 Datainsamling 
Kvalitativa studier kan datainsamling ske på ett flertal olika sätt.  Exempel på datainsamling 
är intervjuer, deltagande-, etnografiska studier (Backman, 2008) samt dokumentgranskningar 
(Bryman, 2002). I den föreliggande studien används intervju som datainsamlingsmetod till 
resultatdelen.  De dokumentgranskningar som har gjorts till studien är de artiklar som har 
använts. Dessa artiklar har identifierats genom att använda databaser tillgängliga genom 
Mittuniversitetet bibliotek. Artiklar har även identifierats genom att granska referenslistan i 
artiklar som identifierats och på så sätt finna relevanta artiklar. 
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De databaser och sökord som har använts i sökandet av artiklar var följande: 

Databaser Sökord/nyckelord 

- Academic search elite 
- Sage Journals 
- Ebsco Host 

Leadership, Quality, Crisis managment 
TQM, TQM principles, Public service, 
Gouvernment, Municipal 
 
(Orden har använts enskilt eller i 
kombination) 

Tabell 2: Beskrivning av vilka databaser och sökord/nyckelord som har använts i den föreliggande studien. 

3.6 Källkritik  
Bell (2006) menar att det är viktigt att som forskaren ha med sig ett kritiskt förhållningssätt 
vid granskningen av litteratur och artiklar. Litteraturgenomgången skall ge forskaren en grund 
och förståelse för området. Har förarbetet varit gediget och att framtagandet av nyckelord och 
teman har varit väl utarbetat skapar goda förutsättningar för att upplägget av analys och 
sökandet av litteratur underlättas samt att relevant data återfinns på ett mer strukturerat sätt.  
Forskaren skall även vara kritisk till de andra forskningsresultaten och forskarnas egna 
bedömningar. En ytterligare rekommendation är att använda välkända databaser som går att 
tillgå genom exempelvis universitet. 
 
I den föreliggande studien har ett kritiskt förhållningssätt använts. Välkända databaser med 
fokus på kvalitetsteknik har använts genom Mittuniversitetets bibliotek. Nyckelord har 
identifierats för att skapa goda förutsättningar att identifiera relevanta artiklar. Nyckelorden 
och databaserna är presenterade i tabell 2. 

3.7 Urval 
I studien används ett bekvämlighetsurval. Det innebär att forskaren har tillgång till personer i 
sin omgivning. Denna urvalsmetod används också om forskaren ser en möjlighet att samla in 
data från en möjlighet som inte går att missa. Urvalsmetoden kan ge bra stöd till fortsatt 
forskning. Urvalsmetoden innebär att det inte går att generalisera resultatet, vilket gör denna 
till en icke-sannolikhetsurval. Denna form av urval används ofta vid organisationsstudier. I 
övriga fall avråds detta som en form av urvalsmetod (Bryman, 2002).  

Valet av urvalsmetod känns relevant då det är vanligt att använda bekvämlighetsurval vid 
organisationsstudier. De möjligheter som de insamlade data kan ge, ses som en möjlighet till 
nya kunskaper och möjligheter till vidare forskning inom krisberedskapsområdet. 

Intervjuer har gjorts med tre personer. De intervjuade har en arbetsroll som säkerhetsstrateg, 
beredskapssamordnare eller motsvarande i den kommunala sektorn. Valet gjordes då dessa 
personer är sakkunniga på krisberedskapsområdet i den kommunala sektorn samt att de 
tillsammans med kommunala ledare och chefer leder utvecklingen av krisberedskapsarbetet. 
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3.8 Kontakt med respondenterna 
Kontakt gjordes med respondenterna genom personliga möten, telefonkontakt eller via e-post. 
Genom dessa kontaktformer informerades respondenterna om studiens syfte. Efter att 
respondenterna beslutat sig för att delta i studien skickades ett informationsbrev via e-post. E-
posten förtydligade syftet med studien samt vilka förväntningar som vi förväntades uppnå 
genom intervjun (se bilaga 1.). Två dagar innan intervjun skickades intervjufrågorna ut till 
respondenterna. Hur intervjuformen såg ut vid intervjutillfället presenteras nedan. 

3.9 Intervjuform 
Intervjuer kan genomföras i olika former, de kan vara strukturerad, semistrukturerade och 
ostrukturerade. Den strukturerade intervjun innebär att forskaren ställer frågor som på 
förhand är bestämda att ställas till respondenten. Det innebär att alla respondenter får samma 
frågor i samma ordning utan att avvika från frågorna i frågeschemat. Detta görs så att 
intervjuerna kan jämföras på ett jämlikt sätt. Detta är vanligt förekommande vid 
surveyundersökningar. Den semistrukturerade intervjun utgörs av en uppställning frågor, där 
ordningen på frågorna kan varieras. Frågorna är allmänt hållna samt att den som intervjuar har 
möjlighet att ställa följdfrågor på det som berättas av respondenten för att få fördjupad 
kunskap. Den ostrukturerade intervjun använder sig av teman eller en lista med allmänna 
frågor, där frågorna ställs på ett informellt sätt utan någon ordning. Frågorna kan också 
formuleras på olika sätt till olika respondenter (Bryman, 2002; Gilbert, 2009). 

I studien har den semistrukturerade intervjuformen använts då det låter respondenten berätta 
utifrån sina egna erfarenheter samt att det ger möjligheter för forskaren att ställa följdfrågor 
för att skapa en djupare förståelse för vilka styrkor och utvecklingsmöjligheter som finns i det 
kommunala ledarskapet gällande kvalitetsarbete i det förebyggande krisberedskapsarbetet. I 
arbetet med den semistrukturerade intervjuformen har inriktningen varit att anpassa frågorna 
efter filosofin bakom Appreciative Inquiry. Information om, och valet av Appreciative 
Inquiry, redovisas nedan. 

3.10 AI- Appreciative Inquiry 
AI är ett förhållningssätt som lyfter upp styrkor och där organisationer och dess 
förutsättningar ses som lösningar snarare än som problem. Tanken bakom detta kommer av att 
organisationer från början är skapta för att lösa behov i samhället och lösa utmaningar. 
Förhållningssättet ger kunskaper och data som hjälper organisationer att utvecklas genom att 
fokusera på energigivande och möjlighetsskapande utvecklingar. Detta bidrar till positiv 
utveckling vad gäller exempelvis relationer, kunskapsbyggande och styrkan i att kombinera 
ett flertal starka handlingar som gemensamt skapar mer kapacitet och möjligheter. Det kan 
sammanfattas som att kollektiva styrkor transformerar organisationen i positiv riktning tack 
vare positiv energi. Appreciative inquiry har ett fokus på att mobilisera positiva krafter och 
bidra till inspiration (Cooperrider & Whitney, 2005; Watkins, Mohr & Kelly, 2011).  
 

”Organizations  is  a  miracle  to  embrace  rather  than  a  problem  to  be  solved” 
(French & Bell, 1999, s. 208). 

 
Frågor som används för att skapa data som bidrar till inspiration och positiv utveckling av 
organisationen är frågor som fokuserar på det som önskas utvecklas, lära sig mer om eller se 
mer av. Det kan handla om att ställa frågor om vilka styrkor som finns och som bidrar positivt 
till organisationens utveckling. Fokus kan ligga på att identifiera framgångsfaktorer som gör 
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det möjligt att prestera så bra som möjligt samt identifiera vad som främjar ett meningsfullt 
engagemang. För att arbeta fram en värdeskapande intervjuguide bör fokus ligga på 
framgångsfaktorer, insikter, önskvärda resultat samt önskvärda framtida tillstånd 
(Richardsson, 2012).  
 
Frågorna som användes vid intervjuerna bygger på hur en ”värdeskapande  intervjuguide”  kan 
struktureras, vilket är beskrivet av Richardsson (2012). En värdeskapande intervjuguide kan 
innehålla följande punkter; Inbjudande introduktion, öppnande berättelser – 
framgångsfaktorer och kärnstyrkor, attraktiva och tilltalande fokusområden, önskvärda lägen 
och summering av insikter, design och förverkligande aktiviteter (ibid). De frågor som 
användes vid intervjun bygger på ett frågebatteri som finns beskrivet av Richardsson (2012), 
där frågorna har anpassats för föreliggande studies syfte och frågeställningar. Se bilaga 4 för 
originalfrågorna och hur de anpassats till studien. Se bilaga 2 för den värdeskapande 
intervjuguiden som användes vid intervjuerna. 
 
Inbjudande introduktion är en introduktion som bjuder in till delaktighet, beskriver avsikten 
med intervjun, nyttan med att personen deltar i intervjun. Öppnande berättelser – 
framgångsfaktorer och kärnstyrkor innebär att intervjun startas med öppnande berättelser och 
frågor. De öppnande frågorna och berättelsen skapar en ingång in i arbetsprocessen. Här kan 
frågor fokusera på vilka de bästa erfarenheterna den intervjuade har som lyfter fram 
framgångsfaktorer och kärnstyrkor. Attraktiva och tilltalande fokusområden är frågor som 
fokuserar på det som är mest relevant för arbetet. Önskvärda lägen och summering av insikter 
är frågor som fokuserar på det önskvärda läget och sådant som den intervjuade vill se mer av i 
arbetet. Design och förverkligande aktiviteter innebär en summering av det som har 
diskuterats. Detta för att fånga de mest framträdande insikterna, framgångsfaktorerna, 
kärnstyrkor och önskvärda lägen (Richardsson, 2012). 
 
Valet av appreciative inquiry som ett sätt att samla in data görs då syftet med föreliggande 
studie är att bidra med ökad kunskap om det kommunala ledarskapet i det förebyggande 
krisberedskapsarbetet. Förhållningssättet skapar goda förutsättningar för att bidra med 
kunskaper om upplevda styrkor och utvecklingsmöjligheter, snarare än att fokusera på 
problem. Själva arbetet med krisberedskapsarbetet är till för att skapa lösningar snarare än att 
skapa fler problem. Appreciative inquiry ger även goda förutsättningar att besvara den 
föreliggande studiens syfte och frågeställningar. De semistrukturerade frågorna hjälper 
intervjuaren att låta respondenten berätta om sina egna erfarenheter vilket bidrar till 
delaktighet och att den intervjuade är i fokus. Vilket är viktiga värderingar inom 
kvalitetsteknikområdet. 

3.11 Etiska riktlinjer 
Att använda sig av etiska riktlinjer är enligt Denis Reardon (2006) en viktig del i en studie 
som görs, och att man i alla lägen ska agera etiskt korrekt. Etiska riktlinjer som jag valt att 
använda mig av är namnkonfidentialitet vid empiri redovisningen samt vid renskrivningen av 
intervjuerna. Ett ytterligare ställningstagande som gjorts är att inte namnge kommunerna som 
deltagit. Varför valet av använda konfidentialitet i studien har varit för att värna om 
intervjupersonernas privatliv (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Dessa etiska riktlinjer användes i samband med intervjuerna och vid transkriberingen av 
intervjuerna. Innan intervjun och vid intervjutillfället informerades respondenterna om de 
etiska riktlinjerna.  
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3.12 Transkribering av intervjuerna 
Det inspelade materialet och de givna svaren på de semistrukturerade frågorna har skrivits ut 
ordagrant med fiktiva namn som ex, A, B, C, D, där namn har angivits av respondenterna. 
Transkriberingarna gav 25 stycken A4 sidor, i text skriven i Times New Roman, storlek 12, 
enkelt radavstånd. Mellanrum har gjorts i texten mellan varje ställd fråga för att göra 
styckesindelningar. 

3.13 Redovisning av resultatet 
I den föreliggande studien används fallbeskrivning som en metod för att återge resultatet. 
Fallbeskrivningen syftar till att beskriva data som en sammanhållen enhet byggd på en logisk 
struktur.  Empirin  bygger  på  ett  ”fall”  som  ska  förmedla  en  tydlig  bild  av  den  verklighet  som  
studerats, dessa fall kan vara t.ex. en organisation, en viss händelse, geografisk miljö, en 
specifik person. Tanken är att beskrivningen ska förmedla den bild som empirin ger. 
Ambitionen med denna beskrivning är att förmedla kunskap till läsaren om den studerade 
verkligheten   bl.a.   genom   att   flitigt   använda   sig   av   citat.   Empirin   ska   ”bädda   för”   den  
kommande analysen där röster och tolkningar blir mer framträdande (Nylén, 2005:70). 
 
Valet av fallbeskrivning anses vara ett lämpligt val då resultatet skall förmedla en bild av den 
verklighet som har studerats, som i detta fall ledarskap i organisationer. Detta lämpar sig då 
det i studien sker intervjuer om ledarskap, kvalitetsarbete och det förebyggande 
krisberedskapsarbetet i ett antal organisationer. Genom att flitigt använda citat skapar 
förutsättningar för att framhäva tolkningar i analysen. 

3.14 Förförståelse 
Inom hermeneutiken gör forskaren en subjektiv bedömning av materialet utifrån sina egna 
kunskaper, erfarenheter, tidigare forskning, värderingar, språkkunskaper m.m. Tolkningen rör 
sig i en hermeneutisk cirkel, vilket innebär att tolkningen sker mellan enskilda delar i texten 
till hela texten. Det innebär också att forskaren använder helheten som en referenspunkt för att 
tolka den lilla delen, samt vice versa (Wedin & Sandell, 2004). 
 
Författarens förförståelse i denna studie är att den lagstiftning (LEH) som de intervjuade 
arbetar med till vardags är samma lagstiftning som författaren själv arbetar med i sina 
arbetsuppgifter. Detta ger författaren en förförståelse till området som granskats. Fördelen är 
att de begrepp som används i arbetet med LEH används nationellt i alla kommunerna, vilket 
gör att de intervjuade använder sig av samma begrepp. Förförståelsen blir också en fördel ur 
ett hermeneutiskt perspektiv då materialet tolkas utifrån en mer eller mindre gemensam 
förförståelse till lagstiftningen och krisberedskapsarbetet mellan forskaren och 
respondenterna. Detta skapar positiva aspekter vid tolkningen utifrån den hermeneutiska 
cirkeln. 

3.15 Reliabilitet & Validitet  
May (2001) refererar till Kidder (1981) som beskriver reliabilitet när forskningsresultaten är 
replikerbar och validitet är när slutsatserna är sanna. Inom kvalitativa studier har dessa 
begrepp assimilerats. Det innebär att begreppen inte har förändrats i grunden, däremot har det 
lagts mindre vikt på frågor som berör mätning (Bryman, 2002). Inom kvalitativ forskning 
används begrepp som intern och extern reliabilitet samt intern och extern validitet. 
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Intern reliabilitet innebär att forskaren presenterar på ett tydligt sätt hur arbetssättet har varit. 
Här ställs det krav på transparens i redovisningen (Wedin & Sandell, 2004). 
 
Extern reliabilitet, är ett begrepp som tittar på i vilken utsträckning undersökningen kan 
replikeras. Svårigheten inom kvalitativ forskning är den sociala miljön ständigt förändras. Det 
finns inom kvalitativ forskning strategier som kan vara behjälpliga. Ett exempel är forskaren 
kan återskapa en liknande social roll som den första forskaren hade innan studien replikeras 
(Bryman, 2002). 
 
Intern validitet, betyder att det finns en överensstämmelse mellan de observationer som 
forskaren har gjort och de teoretiska idéerna som skapas av forskaren. En styrka inom den 
kvalitativa forskningen är att forskaren genom hög grad av delaktighet i en social tillvaro kan 
säkerställa en hög grad av konformitet mellan observationer och begrepp (Bryman, 2002). Det 
innebär också att det är viktigt att tänka på riktigheten vid analysen av materialet. Ett sätt är 
att inkludera de respondenter som deltagit i studien så att de får möjlighet att läsa igenom 
slutsatserna för att höra deras utlåtande om slutsatsernas rimlighet (Wedin & Sandell, 2004). 
 
Extern validitet, innebär i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till andra situationer 
och sociala miljöer. Svårigheten med extern validitet är urvalet är begränsat i kvalitativa 
studier (Bryman, 2002). 
 
I föreliggande dokument anses den interna reliabiliteten som hög då arbetssättet har bedömts 
presenterats på ett tydligt sätt och att redovisningen bedöms visa på transparens. Den externa 
reliabiliteten anses relativt hög då forskaren bedöms ha en förförståelse om den sociala miljön 
som studerats. Svårigheten med replikerbarheten av studien är att den sociala miljön och 
lagförändringar kan förändras i framtiden, vilket kan förändra den sociala miljön vad gäller 
krisberedskapsarbetet. Den interna validiteten bedöms vara hög då forskaren har en 
delaktighet i en social tillvaro som styrs av en gemensam lagstiftning gentemot 
respondenterna. Förförståelsen för lagstiftningen och de krav som finns gällande 
lagstiftningen skapar goda möjligheter till en hög grad av konformitet mellan observationer 
och begrepp. Den interna validiteten stärks även av att respondenterna har fått ta del av 
materialet och fått möjligheten att bedöma slutsatsernas riktighet. Den externa validiteten blir 
något begränsat då urvalet inte är stort i antal, dock har generaliserbarheten ökat då 
föreliggande studie har använt sig av en multipel fallstudie. Arbetet har inte haft för avsikt att 
generalisera, utan snarare skapa ökad kunskap. Resultatet och slutsatserna kan generaliseras 
till de deltagande respondenterna. 
 
För att sammanfatta metodkapitlet så har vald metod och valda ansatser skapat insamlade data 
till den föreliggande studien. (För en övergripande beskrivning av arbetsprocessen, se bilaga 
3). De data som framkommit av vald metod presenteras  nedan  i  kapitlet  ”resultat  och  analys”.   
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4.  Resultat  och  analys 

Beskriv en bästa erfarenhet som du har upplevt när det gäller ett engagerat ledarskap i det 
förebyggande krisberedskapsarbetet.  
 
Respondent A beskriver en bästa erfarenhet av ett engagerat ledarskap i det förebyggande 
krisberedskapsarbetet där en chef har ett stort engagemang och samtidigt kräver lika stort 
engagemang av alla som jobbar med henne. Ur ett krisberedskapsperspektiv så har denna 
ledare ansvar för en förvaltning som enligt respondenten är en av de tyngsta och största 
förvaltningarna i kommunen. Ledaren för förvaltningen är utbränd av det jobb som denne har. 
När det gäller risk- och sårbarhetsanalyserna på förvaltningen är arbetet omfattande. Arbetet 
blir mer omfattande då de som jobbar med risk- och sårbarhetsanalyserna i de olika 
verksamheterna kräver mycket stöd och vägledning. En bästa erfarenhet som beskrivs i 
samband med ledarskapet och arbetet med risk- och sårbarhetsanalysarbetet är de erfarenheter 
som har uppstått i samband med analysarbetet. Arbetet kräver att det görs en avvägning 
mellan att leda och låta andra ta ansvar. 
 
”Det  här,  att  jobba  förebyggande  med  så  många  bollar  under  en  och  samma  chef,  som  alla  

kräver enormt mycket stöd och vägledning, kanske inte så mycket av deras chef [när det 
gäller risk- och sårbarhetsanalyser], som av mig som expert, och som kanske alla har 

engagemang, men som inte har kunskap, och balansen genom att ge andra kunskap, utan att 
ta ifrån dem engagemanget, utan att ta på sig ansvaret, den så att säga, dynamiken, har varit 
den bästa erfarenheten, men kanske också den svåraste erfarenheten, för jag tror att det är 

lätt att i sitt eget ledarskap att ta på sig andras ansvar för att underlätta, men jag tror inte att 
det  nödvändigtvis  behöver  vara  ett  bra  ledarskap,  […]utan  när  man  ska  leda  en  fråga/  äga  en  
fråga, jag tror att man måste få andra att ta det ansvaret och det har varit en utmaning, men 

också det som jag har tagit med mig mest av”. 
 
Respondent B beskriver en bästa erfarenhet av ett engagerat ledarskap i det förebyggande 
krisberedskapsarbetet är ett ledarskap som har skapat möjligheter till att skapa grundstrukturer 
i organisationen. För respondenten handlar det om att möjliggöra tid till chefer eller att skapa 
förutsättningar för andra att delta i arbetet med krisberedskapsarbetet. 
 
”[…]  och  det  är  här där man har organisationsstyrkan, att det finns etablerade processer och 

ansvarsområden, det mesta löser sig själv på ett bra sätt. Det är inget man ska ta för givet, 
men  det  är  dock  styrkan  när  man  får  in  ett  inarbetat  sätt  att  arbeta.  […] jag tror att 

möjliggöra väldigt mycket för förvaltningscheferna, för dom har ju ingen tid, och väldigt 
mycket ärende, så det handlar verkligen om att antingen möjliggöra dom eller att dom 

möjliggör andra. Jag tror absolut att en framgångsfaktor är att om de faktiskt får utse en 
ersättare. Min erfarenhet är att det är en enorm utmaning att få in alla förvaltningschefer i 

samma  rum  samtidigt”. 
 
Respondent C beskriver att kommunens ledare och chefer inte är så intresserade, men att 
däremot andra personer i organisationen visar intresse och förstår behovet av risk- och 
sårbarhetsanalyser. 
 
”Nu  är  ju  våra  ledare  och  chefer  inte  så  intresserade,  men  vi  har  några  som  är  väldigt  på  där  

man visar intresse och förstår behovet av och vitsen med att genomföra en risk- och 
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sårbarhetsanalys  […]  Men  jag  måste  väll  säga  att  det  är  väll  egentligen  fel  chef  som  är  
intresserad,  för  de  som  egentligen  borde  vara  intresserad  är  inte  det” 

 
En tolkning som kan göras är att det som tas upp som bästa erfarenheter eller ett önskat 
framtida läge och som alla respondenter belyser är ett ledarskap som tillåter andra än chefer 
att vara delaktiga och ta ansvar i krisberedskapsarbetet. Sammanfattat så är delaktighet något 
som alla respondenter har bra erfarenheter av eller önskemål om. Att som ledare bidra med 
delaktighet är enligt Bergman & Klefsjö (2007) en värdering i hörnstensmodellen som bidrar 
till förutsättningar för positiv utveckling. Värderingen skapar möjligheter för medarbetarna att 
utvecklas och känna ett engagemang för arbetet.  Att låta medarbetare få vara delaktiga i 
arbetet och får en upplevelse att vara med och påverka skapar enligt Sörqvist (2004) 
förutsättningar som motverkar negativa attityder och motstånd i förändringsarbetet. Att aktivt 
arbeta med delaktighet skapar förutsättningar för att skapa goda resultat. Ledare som skapar 
förutsättningar till delaktighet bland medarbetare har visat sig vara ett framgångsrikt inom 
offensiv kvalitetsutveckling (Taylor & Wright, 2003). 

Andra erfarenheter som varit positiva är ett starkt engagerat ledarskap som möjliggjort 
grundstrukturer och bemöta det stöd som krävts av medarbetarna, dock har det i ett av fallen 
lett till utbrändhet hos ledaren. Enligt Radin och Coffe (1993) så är den psykologiska stressen 
hos ledare något som kan påverka ledarens engagemang, framförallt om det finns ett motstånd 
till förändringar, vilket ställer krav på ledaren att vara ihärdig. Det kan i detta fall vara så att 
ledaren har haft ett engagerat ledarskap men påverkats av den psykologiska stressen av 
arbetet. Det kan i längden göra att det personliga engagemanget begränsas hos ledaren då den 
påfrestande ansträngningen gör att det inte blir värt den personliga uppoffringen. En annan 
tolkning som kan göras är att ansvarsprincipen lägger stort ansvar på den som är ansvarig för 
en verksamhet i vardag som i kris. Den utökade ansvarsprincipen innebär även att den som är 
ansvarig skall samverka med andra aktörer inom samma sektor eller med andra aktörer i 
samhället. En tolkning som kan göras i detta fall med tanke på att minska den psykologiska 
stressen hos ledaren kan vara att använda sig av ansvarsprincipen och tillåta andra i 
organisationen vara delaktig och samverka i arbetet. 

Vad var det som möjliggjorde upplevelsen av ett engagerat ledarskap i 
krisberedskapsarbetet? 
 
Respondent A beskriver upplevelsen av ett engagerat ledarskap i krisberedskapsarbetet i en 
jämförelse mellan olika chefer. Skillnaden mellan cheferna är enligt respondenten skillnaden i 
bakgrundskunskaperna och erfarenheter i relation till krisberedskapsarbetet. En annan skillnad 
som lyfts fram är vilket ansvarsområde chefen har till vardags vilket kan påverka perspektiven 
hur cheferna tolkar olika situationer. 
 
”[…]  jag  tror  också  att  skillnaden  i  vart  man  lägger  fokus,  beror  lite  på  vad  man  har  ansvar  
för till vardags, för skillnaden  mellan  dessa  två  personer  […] det är att den ena har väldigt 

mycket ansvar för individer till vardags, som redan är ett känsligt område, medans den andra 
har ett ansvar för personal men kanske mer för stödfunktioner. Där i tror jag att beroende på 
hur man jobbar förebyggande och hur man väger sitt eget perspektiv och andras perspektiv, 
särskiljer sig. Man kan se den skillnaden om jag ställer andra chefer mot varandra också i 

hur  de  driver  sitt  ledarskap” 
 
Respondent B beskriver att det som möjliggjorde upplevelsen av ett engagerat ledarskap i det 
förebyggande krisberedskapsarbetet var möjligheten till att arbeta med en så kallad 
”säkerhetsgrupp”.   I   gruppen   finns   medlemmar   från   kommunens   ledningsgrupp   samt  
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delegerade befogenheter till andra medarbetare. Säkerhetsgruppen har mandat i form av en 
verkställande arbetsgrupp med uppgifter ålagda från kommunstyrelsen. 
 
”Det  är  vad  jag  kommer  fram  till  vad  gäller  framgångsfaktorer  […]  det  ser  jag  som  ett  steg  

framåt, och det är för att, det är jätte bra om dom kan vara där, men så länge någon har 
sakexpertisen inom, eller kan respektera den samlade expertisen inom förvaltningen, så att 

dom kan fatta beslut, så tror jag att man kan få till effektiva arbetsprocesser inom RSA:er och 
styrelsplanering, och dom olika processerna inom krisberedskapsarbetet som finns. Det tror 

jag  på” 
 
Respondent C beskriver att det som möjliggjorde en upplevelse av ett engagerat ledarskap i 
krisberedskapsarbetet är en extraordinär händelse som påverkade organisationen.  
 

”Det  är  faktiskt  så,  det  är  den  extraordinära  händelsen,  man  såg  faktiskt  behovet  av  att  
finnas, att fundera förebyggande och förberedande[…] och det gjorde väll att man faktiskt är 

lyhörd att lyssna, det är lättare att komma till ledningsgruppen och lite sådant där […] ett 
nytt kommunalråd som också är intresserad hjälper också till” 

 
En tolkning som kan göras är att det är olika bakgrundsfaktorer som har möjliggjort 
upplevelsen av ett engagerat ledarskap i krisberedskapsarbetet. De faktorer som lyfts upp är 
skillnader i erfarenheter och ansvarsområden mellan chefer som enligt respondent A bidrar till 
erfarenheter om hur olika chefer engagerar sig i krisberedskapsarbetet. I detta fall ligger 
skillnaden mellan arbetsuppgifter, erfarenheter och kunskaper om krisberedskapsarbetet. 
Respondent B beskriver hur olika expertområden och erfarenheter kombineras i den så 
kallade säkerhetsgruppen och på så vis möjliggjorde en upplevelse av ett engagerat ledarskap. 
Respondent C beskriver att en extraordinär händelse är en bakomliggande orsak till att 
möjliggöra upplevelsen till ett engagerat ledarskap när det gäller krisberedskapsarbetet. För 
att sammanfoga respondenternas svar och tidigare forskning finns det gemensamma faktorer.  
 
Enligt forskning är indikatorer på vad som skapar motivation i krisberedskapsarbetet har att 
göra med arbetets effektivitet, det upplevda personliga ansvaret och hur mycket en person är 
involverad i arbetet. Även meningsfulla aktiviteter och organisatoriskt stöd bidrar till 
motivation för krisberedskapsarbetet. Ledare som har varit med om en kris bidrar till 
motivation genom interna och externa drivkrafter (Enander, Hede & Lajksjö, 2015). Att 
tidigare erfarenheter av kriser påverkar attityder beskrivs även av Olofsson (2014).  
 
Kovoor-Misra (2002) beskriver att det för ledare kan finnas olika perspektiv på vad som är en 
risk eller kris. Skillnaderna i perspektiven på risker och kriser har att göra med ledarens 
rollbeskrivning, övertygelser, tidigare erfarenheter av kriser, organisationens identitet samt 
kulturella övertygelser hos ledaren och organisationen. Detta skapar en riskperception hos 
individen vilket påverkar ett eventuellt beteende (Olofsson & Öhman, 2009). Denna 
beskrivning passar in på det respondenterna har beskrivit och upplevt i vad som möjliggjort 
ett engagerat ledarskap. 
 
Hur inspirerar ledarskapet andra i organisationen att låta deras styrkor och kvaliteter 
komma fram i krisberedskapsarbetet? 
 
Respondent A beskriver ett ledarskap som har inspirerat andras styrkor och kvaliteter genom 
att skapa en teamkänsla i en nybildad grupp med representanter från olika kommunala 
verksamheter. När det gäller krisberedskapsarbetet har teamkänslan enligt respondenten 
skapats genom att utföra återkommande lednings- och stabsutbildningar. Detta gör att det 
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finns en upplevelse av att gruppen har en gemensam grund att stå på i krisberedskapsarbetet 
och gör det lättare att förstå arbetet och varandras arbetsuppgifter och verksamheter i vardag 
som i kris. Detta upplevs skapa förutsättningar för en känsla av trygghet i arbetet när de har 
fått testa och utvecklat sina egna kunskaper på området. Ledarskapet har upplevts tillåta andra 
personer få vara med att leda. 
 
”Det  tycker  jag  är  väldigt  inspirerande.  För  detta  gör  att  de  ser  på information på samma 

sätt, de har lärt sig verktygen och de diskuterar också frågorna på samma sätt, när de 
diskuterar sina olika verksamheter eller ansvarsområden, en händelse i en kommun, inte min 
kommun då, och i min kommun, så kan de förstå det här och jobba på frågan gemensamt och 
även med mig eftersom jag har sett till att inte bara stå utanför, utan också har varit delaktig 
i  den  här  processen  […]  Så  det  tycker  jag  har  varit  väldigt  inspirerande  att  ha  den  tiden  att  

låta alla få vara med och känna att dom jobbar fram dom här verktygen gemensamt, skapa en 
gemensam värdegrund. De får testa sina egna kunskaper, de har  ju  fått  prova  på  mer…  och  
känna sig trygga, inte bara utveckla, utan även också få känna trygghet i gruppen. Jag tror 

mycket på gruppdynamik. Det här har gjort att de har haft engagemang och samverkat 
mycket mer med varandra när det gäller förebyggande arbete, och även när det gäller 

händelser som har skett av mindre grad. Just det här att chefen har haft ett inspirerande 
ledarskap, men även tillåtit  mitt  ledarskap  har  skapat  en  positiv  spiral,  skulle  jag  säga” 

 
Respondent B beskriver ett ledarskap som har inspirerat andras styrkor och kvaliteter genom 
lyfta  fram  ”eldsjälar”  och  att  vara  lyhörd  inom  organisationen.  Styrkor  och  kvalitéer  upplevs  
av respondenten komma fram genom utbildning och övningar. 
 

”[…]  jag  tror  att  det  handlar  mycket  om  att  ta  till  vara  på,  de  som  är  intresserade  för  
området, eldsjälarna, om man säger så, de är få, men samtidigt vara lyhörd för olika 

personer i organisationer som har tankar och idéer i organisationen kring krisberedskap, 
kriskommunikation m.m. och om möjligt släppa fram dom. I takt med att man genomför 

statisk utbildning i stabsmetodik osv, det har absolut gett ett positivt uppsving i engagemang 
och positiva yttringar,  det  rör  på  sig” 

 
Respondent C beskriver ett ledarskap som inte i stor utsträckning uppmuntrar till att lyfta 
fram andras styrkor och kvalitéer i krisberedskapsarbetet. Den uppmuntran som skapas sker 
vid personligt initiativtagande av medarbetaren när de tillåts arbeta med krisberedskapsfrågor. 
Det finns önskemål från respondenten att ledarskapet skall tillåta mer öppenhet i 
krisberedskapsarbetet i organisationen samt att utbildning är en upplevd faktor att lyfta fram 
styrkor och kvalitéer hos andra. 
 
”Tyvärr  måste  jag  nog  säga,  att  det  gör  det  nog  inte…  i  vår  organisation  är  det  i  stort  sett  
bara chefer som är med (i krisberedskapsarbetet) och det är på en väldigt grundläggande 
nivå[…].  Om  jag  säger  så  här  då,  är  man  intresserad  och  visar  att  man  vill göra saker i det 
här, så får man göra det till viss del, så det kan man väll säga att de tillåter  […]  om  det  hör  
ihop med deras arbetsuppgifter. Jag önskar att man skall släppa mer, alltså tillåta mer, att 
vara mer öppen att låta folk som inte har tydliga roller göra saker inom krisberedskap. Det 
handlar mycket om utbildning. Bara för att man inte har en uttalad roll i krisorganisationen 
så kan det vara bra att även tillåta även andra, så det är  att[…] man öppnar upp på funktion 

men även tillåter person, skulle  jag  önska”. 
 
En tolkning av det skrivna ovan kan visa på att utbildning är något som görs, och som är 
önskvärt, i grupper. Utbildning upplevs av respondenterna lyfta fram människors styrkor och 
kvalitéer i krisberedskapsarbetet. En av respondenterna beskriver att utbildning skapar en 
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gemensamgrund att stå på och skapar en gemensam förståelse för arbetet, vilket skapar 
trygghet. Att utbildning skall göras framgår av SKL´s och MSB´s överenskommelse. Ledare 
som skapar förutsättningar för utbildning skapar även delaktighet i organisationen (Bergman 
& Klefsjö, 2007). Ledare som skapar förutsättningar för delaktighet har visat sig 
framgångsrikt (Taylor & Wright, 2003). 
 
Alla respondenter lyfter fram att ett inspirerande ledarskap som lyfter fram individers styrkor 
och   kvalitéer   sker   när   ledare   ”tillåter   andra   att   leda”,   ”lyfter   fram   eldsjälar”   och   ”   tillåter  
enskilda initiativtagare att jobba med krisberedskapsarbetet om det hör ihop med deras 
arbetsuppgifter”.  En  respondent  nämner  teamkänsla som en del i ett inspirerande ledarskap att 
kunna lyfta fram styrkor och kvalitéer hos andra i organisationen. En respondent nämner att 
det handlar om att tillåta mer och vara öppen i krisberedskapsarbetet för att kunna lyfta fram 
andra individers styrkor och kvalitéer. Ledarskap   som   tillåter   ”empowerment”,   som   tillåter  
andra att leda, hjälper organisationen att utvecklas. Det bidrar till att organisationen presterar 
bättre, skapar bättre lösningar och ökar acceptansen för förändringar i organisationen samt att 
det frigör energi och intelligens bland medarbetarna (French & Bell, 1999). För att 
förändringsarbetet skall bli attraktivt handlar det bland annat om att medarbetarna frivilligt 
ska få vara med att bidra till förändringar (Sörqvist, 2004). Ett ledarskap som stöttar 
”eldsjälar”  kan  bidra  till  utveckling. 
 
När du tänker tillbaka på det som möjliggjorde upplevelsen av ett engagerat ledarskap i 
krisberedskapsarbetet, vad var det du värdesatte mest? Vilken nytta gav det för 
organisationen? 
 
Respondent A värdesätter att bli sedd och hörd samt att tillsammans skapa en gemensam 
ansvarskänsla. Det skapar enligt respondenten nyttan av att få fler personer engagerade i 
organisationen och att det skapar en bättre flexibilitet.  
 
”Jag  tror  att  det  är  ett  enkelt  svar.  Att  bli  hörd  och  sedd,  och  slippa  dra  hela  lasten  själv,  det  

här när man inte är ensam, utan för mig handlar engagerat ledarskap om och det som jag 
värdesätter, om att man är flera, man är kanske inte ett team, men man är ändock ett team, 

det är nog det jag värdesätter. Sen kan det teamet bestå av flera chefer, det kan bestå av olika 
konstellationer, men just att det blir det här gemensamma ansvarskänslan. Att man är en 

grupp som leder, att man inte lägger över allt ansvar på en person, då tycker jag att man har 
lyckats  med  ett  engagerat  ledarskap.  […]  Jag  tror  att  det  ger  en  enorm  nytta  för  att  få  fler  
engagerade. För det första är man inte personberoende, för det andra så skapar ju det en 

flexibilitet i vem som tar ansvar, det skapar en ökad medvetenhet i organisationen, vilket gör 
att när man väl ska hantera någonting så finns den kunskapen i ett bredare perspektiv, men 

även när man ska jobba förebyggande nästa gång. Man får väll se det som att det engagerade 
ledarskapet skapar en spiral eller en orkan som förhoppningsvis fortsätter att spinna lite så 

att  det  fortsätter  att  utvecklas.  Det  kanske  går  saktare,  men  det  går  ändå  framåt” 
 
Respondent B värdesätter diskussion mest i samband med krisberedskapsarbetet och det 
engagerade ledarskapet. Diskussioner upplevs av respondenten bidra till ökad medvetenhet 
och bredda kunskaperna inom olika verksamhetsområden. Den nytta detta skulle kunna bidra 
med att skapa trygghet hos personalen på olika nivåer i organisationen, framförallt när det 
gäller kontinuitetshantering. 
 
”Diksussion! […]  jag  tror  att  det  är  oerhört  viktigt  för  att  få  en  ökad  medvetenhet,  oavsett  om  
det är en förvaltningschef eller en undersköterska eller om det är en VA-tekniker. Så det tror 
jag är viktigt, att hitta ett format som kan inspirera och locka dem till egen tankeverksamhet. 



 
 

 35 

[…]  Så  att  det  kanske  blir  verkligt  så  att  man  hittar  en  väg  att  spräcka  bubblan  att  det  här  
händer  inte  oss…  […]  Den  nytta  det  ger,  rent  konkret,  om  man  diskuterar  mer  strukturerade 
arbetssätt, som exempelvis kontinuitetshantering, så handlar det mycket om att faktiskt titta 

på vad som kan hända och hitta en återgångsrutin och i sin tur skapa trygghet hos 
personalen…å  den  finns  säkert  hos  de  erfarna  medarbetarna,  som  varit  med  om  stormar till 
exempel förr. Genom diskussion så blir det en tydlighet i vad som förväntas av medarbetare.  

Det innebär att man över tiden såklart då justerar skriftliga rutiner, det innebär att man 
synliggör en verksamhet som man sedan kan gå in och finputsa på, och det ger trygghet, och 

det tror jag på sikt kan ge ökad trygghet i hur man ska bete sig i de lägre 
organisationsnivåerna” 

 
Respondent C värdesätter engagemanget som uppstod efter en extraordinär händelse. 
Upplevelsen är att det blev lättare att prata om dessa frågor. Den nytta det gav till 
organisationen var att personer som inte är med i ledningsgruppen kan lyfta upp frågor om 
krisberedskap på ett annat sätt än tidigare, vilket kan skapa bättre förutsättningar för 
deltagandet i utbildningar och övningar. 
 
”Engagemanget!  Det  gjorde  att  det  inte  blev,  du  behövde  inte  tala  med  en  vägg…  och  du  fick  
faktiskt  svar  på  det  du  behövde  stöd  med.  […]Om  jag  tänker  på  en  specifik  person  som  jag  

tror är bra, för att det är en sådan person som är lite utanför men ändå viktig, en sådan 
funktion. I och med att den personen/funktionen är engagerad så kan det bli att det liksom blir 

en liten push även från sidan. Nyttan med det är att frågorna kan belysas lite grand i 
ledningen även om personen i sig inte är nyckelperson, för det är den inte, men den är ändå 
viktig i själva ledningen. Det i sin tur skulle nog underlätta deltagandet till utbildningar och 

övningar”. 
 
En tolkning av det respondenterna värdesatte mest i det engagerade ledarskapet var 
möjligheten till diskussion samt att bli sedd och hörd i krisberedskapsarbetet. När det gäller 
ledarskap så lyfter Samson och Terziovski (1999) upp att personalhantering och kundfokus är 
viktigt för att förbättra en organisations prestationsförmåga. Dialogförmåga mellan 
organisationens medlemmar bidrar till erfarenhetsutbyte och utveckling (Bergman & Klefsjö, 
2007).  
 
Enligt en av respondenterna skapa en gemensam ansvarskänsla tack vare att bli sedd och hörd, 
vilket i sin tur skapar nyttan av ett ökat engagemang och större flexibilitet i organisationen på 
grund av exempelvis ökad kunskap. En annan respondent menar på att nyttan som skapas 
genom diskussion gällande krisberedskapsarbetet skapar en ökad medvetenhet i 
verksamheterna vilket i sin tur upplevs leda till trygghet bland personalen. Den tredje 
respondenten lyfter att den nytta som en ökad förmåga att prata om krisberedskapsarbetet är 
att det upplevs skapa bättre förutsättningar för utbildning och övning. I arbetet med 
krisplanering lyfter författaren Lalonde (2010) upp att det finns två viktiga saker att ha 
kunskaper om vid krisplanering. Dessa är a) goda kunskaper om hur organisationen fungerar 
och att b) ledaren skall ha en systematisk syn i hur krisen skall hanteras när det gäller den 
dynamiska interaktionen. Med detta som bakgrund kan en följande tolkning göras; a) Om 
medvetenheten ökar i organisationen gällande krisberedskapsarbetet genom diskussion och att 
bli sedd och hörd skapas förutsättningar för att nå goda kunskaper om organisationen. b) 
Genom att använda sig av diskussioner och utbildningar skapas förutsättningar för att ledaren 
får en mer systematisk syn i hur krisen skall hanteras när det gäller den dynamiska 
interaktionen. Det kan skapa bättre förutsättningar för krisberedskapsarbetet i organisationen. 
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Beskriv en bästa erfarenhet som du har upplevt när det gäller ett engagerat ledarskap i det 
förebyggande krisberedskapsarbetet vad gäller att se till 
medarbetarnas/verksamheternas/allmänhetens behov. 
 
Respondent A beskriver en bästa erfarenhet vad gäller ett engagerat ledarskap när det kommer 
till kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsens ordförande driver hela tiden 
processerna vad gäller krisberedskapsarbetet och lagstiftningen. När det kommer till 
lagstiftningen görs inga kompromisser. På tjänstemannasidan har respondenten en chef som 
inte lika aktivt följer lagstiftningens krav. Vid intervjun beskrivs det att den politiska ledaren 
aktivt tar till sig konstruktiv kritik och bemöter detta med ett starkt engagemang, vilket 
upplevs positivt. 
 

”För att förklara det här då, min ena chef bryr sig inte alls om frågorna, men den andra 
chefen driver frågan, så det stod mellan att vi skulle ta bort alla våra pengar, dom skulle bara 
läggas i ett svart hål och användas helt felaktigt vilket skulle ge oss anmärkningar om några 
år, men då har jag en sådan engagerad och pådrivande ledare på den politiska sidan att han 
ställer krav, han återkopplar, han frågar vilket stöd jag behöver för att driva frågorna, han 

respekterar också när jag säger att jag vill inte ha det här, för jag tror inte att jag har 
möjlighet att hantera det vad det innebär i arbetsbörda just nu, så där är han väldigt 

medmänsklig att både se mig, se verksamhetens problem, förstå den här andra chefen och 
fortfarande visa ett starkt engagemang i frågan. Det är honom jag tänker på när du ställer 

den  här  frågan”. 
 
Vidare beskrivs det av respondent A att bemöta allas förväntningar är inte går att göra. I det 
fall det inte går att uppfylla förväntningarna handlar det om att var tydlig, ärlig, ta ansvar och 
göra avgränsningar. 
 
”[…]det  kanske  inte  går  att  bemöta  alla  förväntningar,  och  där  handlar  väll  ledarskap  om  att  

lägga korten på bordet, vi säger att det här är vad som är möjligt, det här är vad som är 
rimligt, och det här är vad som inte går, jag tror även att man måste vara ärlig, och 

ledarskap handlar som sagt om att ha ansvar, och då är det ju även avgränsningar viktiga. 
Det  är  mycket  viktigt”. 

 
Respondent B upplever att de nya föreskrifterna från MSB är tydliga vilket gör det lättare för 
respondenten att utföra sitt arbete. Sedan berättar respondenten vidare att för att bemöta behov 
handlar om att skapa förslag där beslut tas politiskt. Stödet från ledningen och 
säkerhetsnätverket upplevs även positivt. När resultatet av ett utfört arbete har gjorts och 
rutinerna fungerar i organisationen beskrivs som tillfredställande. När det gäller medarbetarna 
beskriv skapandet av en ökad medvetenhet som en del av krisberedskapsarbetet. 
 
”Jag  kan  säga  så  här  att  jag  är  väldigt  glad,  eller  nöjd  med  dom nya föreskrifterna från MSB, 

att dom är tydliga i dispositionskraven, för till exempel kommunens RSA, och dom är även 
tydliga med vilket innehåll de skulle vilja se i deras vägledning. Det möjliggör i min roll att 

göra det här arbetet, så det är ngt som jag tycker är positivt om man ser på vad 
myndigheterna gör. Samtidigt för min del handlar det mycket om förslag osv som faktiskt går 

igenom  och  blir  tagna  politiskt  […]  Sedan  är  det  positivt  när  man  känner  ett  stöd  i  
ledarskapet, samtidigt så är det en väldigt stor stöttepelare för min del, det är ju 

säkerhetsnätverket som vi har i länet, med säkerhetschefer och säkerhetssamordnare och så 
vidare. Sen är det naturligtvis enormt givande när man ser att den här händelsen har hänt 
och det har faktiskt fungerat bra. Det är också skönt och tryggt. Saker och ting kan hända, 
men att det finns oftast en god erfarenhet hos verksamheterna själva om man tittar på den 
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kommunala  verksamheten,  så  det  känns  tryggt.  […]  det  handlar  mycket  om  tydlig  struktur  och  
som sagt att jobba med struktur att jobba med medvetandegöra, att bryta ner det till deras 

nivå så att deras perspektiv förklarar det utifrån, förklara vad krisberedskap är utifrån deras 
perspektiv[…]  Som  sagt,  struktur  tydliggör  och  möjliggör  och  entusiasmerar” 

 
Respondent C beskriver att de arbetar med informationskampanjer, och att det finns önskemål 
om att fler i organisationen kunde informera och skapa mer kontinuitet i arbetet så att det blir 
en del av det vardagliga arbetet. Det beskrivs ett exempel på hur risk- och 
sårbarhetsanalysarbetet skapar förutsättningar för att bemöta verksamhetens behov. I detta fall 
skapade risk- och sårbarhetsanalysarbetet en ökad medvetenhet om vilka risker som finns, 
vilket resulterade i att arbetet gav mycket till medarbetarna. 
 
”Alltså vi håller på mycket med informationskampanjer och sådär men det ska ju som vara 

lite  roligt  också  om  det  även  kom  från  fler  än  mig  och  kommunikatören  […]  Att  det  
förebyggande krisberedskapsarbetet även går in i vardagen. Att det finns en kontinuitet, inte 
bara när det ska göras risk- och sårbarhetsanalyser eller en övning, utan att man faktiskt har 

vissa  typer  av  tankar  i  bakhuvudet  även  i  det  vardagliga  arbetet.  […]  Sen  också  att  vara  
medvetna, för skulle det börja brinna till exempel, då är man medveten om att det här är det 

som är borta, så det är lite så. När vi gjorde RSA:n på xx-avdelningen så var alla 
medarbetare  med  och  det  gav  jättemycket,  så  det  kommer  mycket  därifrån”. 

 
En tolkning som kan göras är att behov lyfts fram genom ledarskapets engagemang är arbetet 
med processer som grundar sig på bland annat befintlig lagstiftning. Detta beskrivs som en 
bästa erfarenhet i ledarskapet gällande att se till behov. Här kan en tolkning göras att det är ett 
exempel på kundbehov som tillfredsställs när myndighetskrav uppfylls (Sörqvist, 2004; 
Ljungberg & Larsson, 2001). När det gäller att bemöta förväntningar upplever en av 
respondenterna det som svårt att kunna bemöta allas förväntningar. I det fallet det inte går att 
bemöta förväntningarna handlar det om att vara tydlig och ärlig med det samt att skapa 
avgränsningar. Enligt  Bergman  och  Klefsjö  (2007)  baseras  hörnstensmodellens  värdering  ”att  
sätta   kunden   i   centrum”   på   att   det   skall   finnas   ett   systematiskt   arbetssätt   för   att   bemöta  
kunders behov och förväntningar, och helst överträffa förväntningarna. Dessa behov och 
förväntningar används för att skapa utveckling i det offensiva kvalitetsarbetet. Kvaliteten 
måste värderas utifrån kunderna och ställs i relation till kundernas behov och förväntningar.  
 
Det beskrivs av en respondent att RSA-arbetet har förtydligats utifrån kommunernas egna 
behov genom tydligare föreskrifter än vad som tidigare har varit möjligt. Ett sätt som bidragit 
till ett inspirerande ledarskap är de förslag som görs för att sedan antas på en politisk nivå i 
organisationen. En ytterligare beskrivning som görs i samband med ett inspirerande ledarskap 
är när det gäller att bemöta behovet av att förtydliga rutiner i krisberedskapsarbetet. En annan 
respondent beskriver RSA-arbetet, där tolkningen kan göras att RSA-arbetet bidrar till att 
möta de kunskapsbehov som finns hos medarbetarna genom att öka medvetenheten. I dessa 
fall kan det utifrån förmågan att anpassa arbetssätt efter behoven samt bemöta behoven av 
ökad medvetenhet bidra till utveckling i krisberedskapsarbetet, där Bergman och Klefsjö 
(2007) beskriver att behov som används på ett systematiskt sätt bidrar till utveckling i 
organisationen. 
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Beskriv en bästa erfarenhet som du har upplevt när det gäller ett inspirerande ledarskap 
när det gäller att samla in information och omvandlar informationen till positiv utveckling 
av krisberedskapsarbetet 
 
Respondent A beskriver arbetet som har skett i kommunen där de utvecklar processer för att 
inte  jobba  i  ”stuprör”.     Alla  som  jobbar  med  samma frågor skall jobba tillsammans. Tanken 
upplevs väldigt bra, men det upplevs som att krisberedskapsarbetet inte har lyckats 
implementerats tillräckligt i processarbetet. 
 
”Då  vill  jag  nämna  min  högsta  chef  han  har  drivit  en  process  om  processutveckling, vilket 
egentligen är en fantastisk idé om värdegrund och vi ska inte jobba i stuprör, utan alla som 
jobbar med samma frågor ska jobba tillsammans, sen har det här tagit för mycket tid, för 

mycket resurser och kanske gjort att man inte har hunnit med det man ska, men ur 
förutsättningar att skapa möjligheter till delaktighet så har det här vart, det har varit en 

fantastisk idé, […]  alla  har  gått  samma  grundutbildning,  och  jag  kan  förstå  syftet  med  det  och  
sen har man då kartlagt hur man ska jobba med frågor, både hur man jobbar med frågor och 
hur man ska jobba framåt med frågor. Alla bör vara med, men jag tror att det är lättare för 
andra områden, kanske inte för krisberedskapsområdet, för jag har inte lyckats få med mig 
alla förvaltningschefer och direktörer i den här processen, så dom har delegerat till någon, 
och  där  blir  det  ett  tidsproblem  i  förankring,  men  syftet  och  sättet  att  arbeta  är  väldigt  fint” 

 
Respondent B beskriver en bästa erfarenhet i det engagerade ledarskapet när det gäller att 
använda information och göra en positiv utveckling är att lyfta upp behoven gällande 
tydlighet i arbetsprocesser, lättimplementerade system och utbildningar. 
 

”[…]  gör  det  enkelt,  för  kommunen  i  det  här  fallet,  att  göra  det  som  efterfrågas,  för  att  
exemplifiera detta,  i  raka  motsatsen,  är  ju  när  man  får  uppgiften  att  ”gör  ett  förslag  på  ett  

bidragsprojekt under mandatperioden till länsstyrelsen som är , det ska vara brett och det ska 
vara  samverkan  i  länet  och  det  ska  vara  djupt”  Hopp.  Det  är  luddigt  och  det  ska  gärna vara 

en kort deadline på det också. Det fungerar inte.  Jag tror det är jätteviktigt att möjliggöra de 
kommunala säkerhetssamordnarna att hitta effektiva fungerande arbetsprocesser som är 

lättimplementerade. Lättbegripliga. Inte bara för säkerhetssamordnare, utan även för 
verksamheterna i övrigt, som skall ingå i det här.  […]  Så  man  får  in  ett  lättimplementerat 

systematiskt arbetssätt kring exempelvis risk- och  sårbarhetsanalyser  […]  samt  fortsätta  med  
utbildningar  och  så  vidare” 

 
Respondent C beskriver en bästa erfarenhet vad gäller att samla in information och använda 
det till positiv utveckling i samband med en arbetsplatsträff där alla från verksamheten var 
med. Chefen på detta möte upplevdes vara engagerad. Arbetet har lett till att medarbetare 
själva har valt att titta igenom rutiner och att det upplevs av respondenten som att det har varit 
till stor hjälp att alla deltog i risk- och sårbarhetsanalysarbetet, det bidrog också till att 
medvetandegöra kunskaper inom verksamheten.  I informationsinsamlandet handlar det inte 
enbart om att hitta problem, det handlar om att även hitta styrkor enlig respondenten. 
 

”[…] vi använde en APT för det här, ja, det är nog det närmaste jag kan komma, att de 
faktiskt har deltagit. Den chefen var väldigt engagerad. Dom har bytt chef där, men, bland 

medarbetarna, dom är definitivt med där och dom har själv sagt att de ska kolla igenom 
rutiner, så där är det nog en större medvetande grad, det var en hjälp att alla var med. Det 

handlar om att medvetandegöra saker, så att alla blir delaktiga. Det handlar inte bara om att 
hitta problem, det handlar också om att hitta styrkor och det är de som kan verksamheten som 

kan hitta styrkorna. Det är i alla fall vad  jag  anser”. 
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En tolkning som kan göras är att en upplevd effektivisering av informationsinsamlingen 
bidrar till ett inspirerande ledarskap bland respondenterna. Effektiviseringen kan se ut på olika 
sätt beroende på organisation och ledarskap. Att jobba tvärsektoriellt upplevs inspirerande. En 
annan effektivisering som upplevs som möjligt inspirerande är att de behov som finns 
gällande att tydliggöra arbetsprocesser, implementeringsarbetet och utbildningar 
uppmärksammas och bearbetas. En av respondenterna beskriver ett inspirerande ledarskap 
som skapade förutsättningar för delaktighet när en hel avdelning deltog i en risk- och 
sårbarhetsanalys. Detta gav nyttan att informationen skapade möjligheter att titta igenom de 
befintliga rutinerna så att de kunde förbättras. Sörqvist (2004) menar att insamling av data är 
en viktig del i arbetet med offensiv kvalitetsutveckling. Beslut skall tas med stöd av fakta som 
har samlats in. Genom att skapa förutsättningar för ett bra datamaterial skapas möjligheter att 
identifiera bra lösningar så att rätt beslut till åtgärd kan tas.  
 
Datainsamling i det som beskrivs ovan bidrar även till ökad delaktighet bland medarbetarna, 
där delaktighet enligt French och Bell (1999) bidrar till att bättre lösningar på problem kan 
göras. Kombinationen av ett ledarskap som bidrar till delaktighet och insamlingen av fakta 
som ligger till grund för beslut, kan skapa goda förutsättningar för positiv utveckling av 
krisberedskapsarbetet. 
 
Beskriv en bästa erfarenhet som du upplevt i det engagerade ledarskapet i arbetet med 
processer och ständiga förbättringar i det förebyggande krisberedskapsarbetet. 
 
Respondent A beskriver processutvecklingen med att frångå stuprör i organisationen som en 
del av det engagerade ledarskapet. Processutvecklingen har en vision som är förmedlad. 
Erfarenheten är positiv, dock beskrivs det om upplevda svårigheter i det engagerade 
ledarskapet i samband med processutvecklingen. Det som beskrivs är att ledaren bör ha en 
personlig del i arbetet annars påverkar det förtroendet hos respondenten. 
 
”Det  tyckte jag var min kommunchef och den här gruppen som jobbar med processutveckling. 
Sen tror jag inte att jag behöver säga så mycket mer om det. Han har skapat en vision om hur 

han vill att hela hans organisation ska vara, sen fokuserar han sitt ledarskap på att det ska 
vara…  Jag  tycker  att  sättet  han  gör  det  på  är  fantastiskt,  men  jag  tror  att  han  har  misslyckats  
med  att  beskriva  vad  han  gör.  […]  Han  gör  allting  rätt  på  papperet,  allting  som  jag  tycker  att  
ett engagerat ledarskap är gör han faktiskt.  […]  Däremot  kan  jag  säga  att  han  är  en  bra  och  
engagerad chef. Det är en väldigt intressant kontrast där emellan. Jag tror att det är exakt 

samma kontrast som om jag skulle säga mellan dom här två kvinnliga cheferna, det är 
någonting i ledarskapet där som jag tror handlar om hjärta, ett engagerat ledarskap för att 
vara inspirerande för mig, för att driva processer, för att känna att det är genuint, behöver 
också vara personligt och varmt. Det spelar ingen roll hur mycket man bloggar om vad som 

har hänt under veckan om man inte lyckas med den personliga biten, då tappar man det 
förtroendet  hos  mig”. 

 
Respondent B beskriver om ett önskat kundfokus mot kommunerna från statligt håll. Här 
efterfrågas det tydlighet så att det skapar förutsättningar för kommuner att  göra  ”rätt”  första  
gången när det kommer till risk- och sårbarhetsanalyser. 
 
”Jag  tror  det  finns  förbättringspotential  i  att  man  kanske  kan  från  statligt  håll,  kanske  lite  
mer, åter igen, kundfokus, vad är det egentligen som vi begär av kommunerna att dom gör. 

Kanske inte så mycket, att kommunerna ska göra RSA:er utan mer formatet kring det. Ibland 
känns det som, ibland som att man kanske bara gör saker för att någon vill att man ska göra 
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det,  men  det  leder  ingenstans,  som  ett  förbättringsområde  då…  men annars så tror jag att det 
bästa exemplet som jag har på det är som sagt tydlighet i vad som efterfrågas, det handlar 
inte enbart om hur man gör en RSA, hur ska den se ut, vad ska den innehålla så att man vet 

ungefär  hur  tankegångarna  är.  […]  Om  man  tittar på processer, så är det mycket som 
handlar  om  processeffektivisering  […]  Att  möjliggöra  kommunerna  att  göra  rätt  första  

gången så att länsstyrelsen får ett smidigare jobb än att låta länsstyrelsen sammanställa en 
massa  jobb  med  RSA:er    och  så  vidare”. 

 
Respondent C har inga erfarenheter som speglar ett engagerat ledarskap vad gäller att arbeta 
med processer och ständiga förbättringar. Det som önskas är att ledarskapet tillåter att 
revideringar av styrdokument sker genom att alla verksamheter deltar i arbetet med 
revideringen  för  att  undvika  att  dokumentet  blir  en  ”hyllvärmare”.  Främst  är  önskemålet  att  
detta genomförs med stöd av diskussioner 
 
”Där  har  jag  nog  inget  bra  exempel…  jag  tror  jag  har  exempel  som  inte  är  bra…  nä,  jag  kan  
nog inte riktigt säga, jag har inga bra erfarenheter. Drömläget är att det inte bara är jag som 

reviderar, utan alla deltar i arbetet i att utarbeta styrdokument, så att det faktiskt blir ett 
dokument som alla kan arbeta med, så att det inte bara blir en hyllvärmare. Jag har tänkt att 
man har olika typer av diskussioner när vi väl börjar med arbetet i höst. Det ska ju göras nu 

efter RSA:n, och att eftersom, det handlar om att fortsätta det arbetet som vi har påbörjat med 
risk- och sårbarhetsanalyserna, där varje verksamhetsområde beskriver sin eget område, dom 

kommer att se behovet av handlingsprogram och sådant, och då drar vi ihop det till 
kommunens. Förhoppningsvis så kan man plocka dessa personer som faktiskt har varit 

delaktiga, det är iaf tanken, sen får vi se om det blir så” 
 
En tolkning som kan göras är att alla respondenter beskriver någon form av pågående eller 
önskvärt ledarskap som fokuserar på effektivisering av processer som gynnar 
krisberedskapsarbetet. Det skapar förutsättningar för kedjan av aktiviteter att återkommande 
förädla input och output (Ljungberg & Larsson, 2001). I arbetet med processer beskrivs det av 
en respondent att det finns en vision som är skapad av chefen i processarbetet, vilket kan 
tolkas som en del av ledningsprocessen och målet med förbättringsarbetet i organisationen. 
Visionen kan vara ett stöd i utvecklingen och bidra till en effektivisering av arbetet (Bergman 
& Klefsjö, 2007). Enligt Bergman och Klefsjö (2007) skall det skapas en gemensam vision 
tillsammans med medarbetarna. Det föreslås att visionen inte skall tillkomma som en order 
från chefer. Utarbetas visionen tillsammans ger det förutsättningar för en känsla av 
samhörighet och en vilja att tillsammans vilja nå den vision som har arbetats fram.  
Delaktigheten i arbetet med visionen skapar även nya och stimulerande sätt att tänka och 
handla.  
 
En tolkning som kan göras är att det finns behov från en av respondenterna att tydliggöra 
processerna från statligt håll. Detta skall då kunna underlätta kommunernas förmåga att kunna 
bemöta myndighetskrav på ett effektivare sätt. Görs detta skapar det förutsättningar för att 
utveckla arbetet i krisberedskapsarbetet ytterligare, då kundens behov bidrar till utveckling 
(Bergman & Klefsjö, 2007). Respondent C beskriver att det i nuläget inte finns något 
ledarskap i organisationen som arbetar med processer eller ständiga förbättringar. Enligt 
Michaela Hamid Noori Shailendra Jha (1996) skapar ledarskapet förutsättningarna för att låta 
organisationen agera på förändringar i omgivningen. Ledarskapet bör ta tillvara på de externa 
och interna möjligheterna som kunderna kan bidra med i processarbetet och de ständiga 
förbättringarna. Ledare som uppmuntrar till delaktighet, ger nödvändiga resurser, skapar 
möjlighet till utveckling av personer och system, samt kreativitet, bidrar till ständiga 
förbättringar. En annan aspekt är att ledaren själv skall vara kunnig i hur man arbetar med 
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ständiga förbättringar samt att ledaren skall vara en förebild i arbetet. Att som exemplet ovan, 
inte arbeta med processer eller ständiga förbättringar på ett systematiskt sätt, kan bidra med 
att utvecklingen av krisberedskapsarbetet blir påverkat.  
 
Beskriv en bästa erfarenhet som du upplevt ett inspirerande ledarskap i arbetet med att 
skapa förutsättningar för delaktighet i arbetet med krisberedskapsarbetet. 
 
Respondent A beskriver ett inspirerande ledarskap vad gäller att skapa delaktighet. 
Delaktigheten skapas genom att de engagerade personerna har djupgående kunskap, 
djupgående engagemang, kompetenser och ärlighet upp till högsta chef. Det skapade i sin tur 
en upplevd bättre förankring i arbetet som fortskred. 
 

”Den  förra  länsstyrelsen  var  oerhört  inspirerande  i  sitt  ledarskap,  den  hade  djupgående  
kunskap, djupgående engagemang, kompetenser, och ärligheten upp till högsta chef. Vilket 

skapad helt andra förutsättningar när vi skulle samverka och ville göra en stor 
gränsöverskridande övning. Så allting blev mycket mer välförankrat, samt samverkan mellan 

alla aktörer blev mer naturlig, för de tog inte på sig det ansvaret själv, utan skapade 
möjlighet  för  andra  att  själv  göra,  […]  en  bra  ledare  kanske  inte  gör  själv,  kanske  inte  tar  

ansvar, utan får andra att se och själva vilja utöva sitt eget ansvar. Så där tyckte jag att min 
förra länsstyrelse var riktigt bra på att skapa möjlighet till delaktighet i arbetet med 

krisberedskapsarbetet” 
 
Respondent B beskriver ett engagerat ledarskap genom länsstyrelsen, där de har bidragit med 
utbildning i kontinuitetshantering och implementeringen av arbetet. Ett annat exempel som 
beskrivs är användandet av scenarios inom kommunen för att skapa möjligheter till 
delaktighet. 
 

”Det  är  väldigt  positivt,  att  vi  genom  länsstyrelsens  försorg  har  haft  utbildning  i  
kontinuitetshantering och implementering av det.  […]  när  man  ser  igenom  om  hur  de  olika  

systemen hänger ihop RSA med kontinuitetshantering osv. så detta är ett väldigt bra exempel 
på hur det möjliggör för säkerhetssamordnarna att jobba in det här, det är något som jag 

jätte gärna fortsatt med på fördjupade  områden  […]  men  sedan  också  att  ta  fram  trovärdiga  
scenarier, att de blir lätt tillämpliga. Ju bättre scenarier, korta scenarier som man kan 

leverera som säkerhetssamordnare, ja , men här kommer det kvalitet, det är inte något som 
man bara har hittat  på  under  en  halvtimme,  för  man  har  inte  tid  med  allt  annat…  samtidigt  

som det möjliggör att det berör krisledningsstaben och ser det här läget eller på den här 
verksamhetsnivån, då tror jag att man får en helt annan, inte bara pondus, utan också 

engagemang över tiden, så det får ju leva upp till kommunen att det sitter rätt personer som 
inte bara inte bryr sig , utan även  bryr sig om de här frågorna, i framtiden, så det är ett 

exempel”. 
 
Respondent C beskriver ett inspirerande ledarskap som bidragit till delaktighet där arbetet 
med risk- och sårbarhetsanalyser bidragit med den upplevelsen. Det finns önskemål om att 
ansvariga tjänstemän skapar samverkan med krisberedskapsfrågor i vardag som vid kris. 
Detta upplevs kunna bidra till ett tydliggörande av roller och förståelse för andra aktörer 
vilket minimerar tiden för att skapa förståelse under en kris. 
 

”Det  är  samma  sak  där,  det är xx-avdelningen och risk- och sårbarhetsanalysen som vi 
gjorde där i och med att vi fick en hel eftermiddag på en APT, där vi faktiskt gick igenom och 
gjorde seminarier om scenarier och där alla utom två som var med. Det var ju som guld, för 

då blev det verkligen att, dels var det de som kunde verksamheten som beskrev problemen och 
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påverkningarna av konsekvenserna och det gjorde att dom hittade sina egna lösningar, behov 
av rutiner. Vi gjorde fasta rutiner för hur de ska tänka, vad som ska prioriteras, och det har 

ju dom gjort, det är inga chefer som hart gjort, utan det är medarbetarna själva som har gjort 
det.  […]  så  det  var  något som de kom fram till tillsammans med xx-cheferna att dom skulle 

göra det här, så där är det verkligen delaktighet. Det är jätteintressant. Det önskvärda läget 
är att ansvariga tjänstemän tar pucken att vara ansvarig för det geografiska 

områdesansvaret, att ha samverkan, att ha koll och att man även pratar 
krisberedskapsfrågor. Det hjälper inte om jag samverkar med alla, om inte den som ska leda 
krishanteringen  vet  hur  man  ska  samverka,  så  det  är…  lite  mer  intresse.  […]  det  jag  tror  är  

att om personer som jobbar i vardagen med samverkan och det geografiska områdesansvaret 
är den personen som skall jobba med det i kris, då har vi mycket vunnet, det är det vanliga, 
samverkan  i  det  vardagliga  och  samverkan  i  kris.  […]  I  det  fallet  behöver  man  inte  leta  eller 
spendera  tid  på  att  hitta  roller,  förståelse,  ansvar,  plats…  man  vet  vad  personen  i  fråga  kan  

komma med och vilka behov som finns och så. Det minimerar tiden att, istället för att behöva 
ta  reda  på  så  vet  du  redan” 

 
En tolkning som kan göras är att det som har skapat förutsättningar för delaktighet i det 
förebyggande krisberedskapsarbetet är ledarskap som tillåtit olika samverkansformer, intern 
eller externt. Samverkansformerna har skapat en känsla av upplevd bättre förankring i arbetet, 
upplevd ökad delaktighet genom utbildning och scenarios respektive upplevd delaktighet i 
arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen på avdelningsnivån med samtliga anställda på plats. 
Det finns ett önskvärt läge hos en av respondenterna att ansvariga i organisationen skall 
samverka mer i vardag som i kris, för att bland annat tydliggöra roller. Samverkansformer 
externt är enligt lagstiftning kopplat till det geografiska områdesansvaret. Det innebär att 
kommuner skall samverka med andra aktörer för att uppnå samordning i planerings och 
förberedelsearbetet gällande krisberedskapsarbetet (MSB 2012; SKL 2012). Delaktighet är 
enligt Bergman och Klefsjö (2007) ett sätt för ledare att underlätta för medarbetare att aktivt 
få vara med och påverka beslut i förbättringsarbetet. Delaktigheten understöds av att ledare 
stöttar utvecklandet av medarbetarnas dialogförmåga, erfarenhetslärande, 
medskapandeförmåga, målmedvetenhet och självtillit. Det respondenterna upplever och 
beskriver angående delaktighet kan skapa goda förutsättningar för utveckling av 
krisberedskapsarbetet, internt och externt. 
 
Beskriv det önskvärda engagerade ledarskapet som du i framtiden ser kan skapa 
inspiration för andra ledare i kvalitetsarbetet i det förebyggande krisberedskapsarbetet. 
 
Respondent A beskriver det önskvärda ledarskapet som i framtiden kan skapa inspiration till 
andra ledare genom att skapa förutsättningar för att lära sig ny kunskap och nya verktyg. 
Frihet och stöd är andra ord som används för att beskriva det framtida inspirerande 
ledarskapet. Innan dess finns en önskan om att skapa en grund som är kvalitetssäkrad. Annat 
som nämns som ett framtida inspirerande ledarskap är att vara bestämd, att våga, respektera 
lagkraven och att ha målet i sikte.  
 
”För  mig  är  det  önskvärda  läget  att  jag  ger  så  mycket  kunskap  och  verktyg  som  möjligt  så  att  

andra kan bygga på dem, men då har jag kvalitetssäkrat grunden, innan den grunden är 
säkrad så är det kontroll som gäller. När jag har skapat en grund och den är kvalitetssäkrad, 

så är det frihet, mycket mer frihet och mer stöd. I nuläget är det mer kontroll, men friheten 
och  engagemanget  är  väl  önskvärt.  […]  Både  förmågan  att  känna  av  och  lyssna  in  och  

respektera de krav och även ur ett tjänstemannaperspektiv, men också våga driva och säga 
ifrån. Jag tror inte att alla gör det, så det engagemanget, att kunna vara snäv, att säga att vi 

inte  ska  öva  eller  ja,  avgränsa,  men  också  att  styra  framåt.  […]  Det  handlar  om  att  se  
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ansvaret. Trots att han är KS-ordförande, så tar han på sig ansvaret att göra, men det kanske 
man  gör  som  politiker.  Just  det  där  ansvarstagandet  är  inspirerande  för  mig”. 

 
Respondent B beskriver det önskvärda ledarskapet som i framtiden kan skapa inspiration till 
andra ledare är en person som skapar bra paketeringar i arbetet med krisberedskap, ledaren 
förmedlar informationen på ett enklare sätt, att arbetssätten är tydliga och lättarbetade, och att 
man uppmuntrar till utbildningar och metodstöd samt web-seminarier. Respondenten 
beskriver vidare att det i grund och botten handlar om att möjliggöra för andra. 
 
”  Jag  vill  se  en  ökad  ,  inte  bara  föreläsningar,  utan  även  paketerar  ihop  en  populärversion  så  
man hinner läsa sig och sätta sig in i det , och att man enklare kan förmedla där det fungerar 

och där  det  är  resurseffektivt.  […]  att  man  får  ut  en  tydlig  och  enkel  arbetsbeskrivning  av  
sådana arbetssätt, och framförallt hur. Det hade varit jättebra om man hade haft en 

populärversion av: här är lagen, här är processer som kan möta lagen och så här kan ni 
komma igång med det.  Lite lättsamt i kombination med workshops, utbildningar och 

sammanträden. Jag tror absolut på webbinarier, webbsändningar, för då minskar man restid 
och  kostnader  bara  där.  […]Det  handlar  åter  igen  om  att,  nyckelord  igen,  om  att  möjliggöra, 

alla har ofantligt mycket att göra och ofantligt lite tid, det tror jag på, att man verkligen 
behöver hitta, dels se att det som det handlar om är att hitta en arbetsmetodik inom 

kommunens som är rimlig och fungerar att faktiskt utföra som faktiskt inte får allt för mycket 
tid. Externt, för kommunen, det hade varit intressant att ha en sammanställd publikation om 
hur man kan arbeta med framgångsexempel för att då hjälpa nyckelpersonerna i kommunen 

som  krävs  för  att  få  rull  på  det  här.  Det  tror  jag” 
 
Respondent C beskriver det önskvärda ledarskapet som i framtiden kan skapa inspiration till 
andra ledare är en person som pratar om krisberedskapsfrågor och delar information om saker 
som har gått bra och mindre bra. Att ledaren vågar vara öppen och dela med sig av 
erfarenheter. En ledare bör också dela med sig av en målbild i krisberedskapsarbetet. 
 
”Jag  skulle  önska  att  personer,  att  man  faktiskt  pratar  om  det  även…  har  man  varit  med  om  
en händelse och har med sig erfarenheter, kunskaper och man vet vad som har hänt, att man 

vet vad som är bra vad som är negativt, att man pratar om det även när det inte är en 
konferens om erfarenhetsåterkoppling. Att man är öppen och kan känna att man även i andra 
fall, har man någonting som man kopplar ihop så kan man dra erfarenheter och våga tala om 
sina erfarenheter, inte bara det här att klappa på ryggen, utan även tala om det som när det 

händer här som hos oss så gjorde vi så här och det fungerade inte så bra, liksom, vi gjorde så 
här hur tänker ni? Det handlar om att vara öppen även för problem, någonting sådant. Om vi 
gör det tror jag att vi skulle bli bättre på att lära så att det inte bara blir en utvärdering som 
står  i  hyllan  någonstans,  utan  att  man  faktiskt  också  pratar  om  det.  […]  Jag  tycker  att  det  är  
jätteviktigt med en målbild så länge den är relevant och att man inte får ta för mycket tid och 
kraft för att skapa den här målbilden så att det liksom tar tid ifrån hantering. Du kan lägga 

ner tid på att skapa mål när du har tid, men det är även viktigt med mål i en händelse, men då 
ska  de  vara  snabba  korta,  konkreta  och  dom  ska  vara  väldigt  tydliga.  […]Det  gäller  att  ha  ett  
sådant mål, men att det nästan att det skall tas omedvetet så att det inte tar tid, men jag tror 
att det är bra. Det är viktigt med målbild, ja.  Bara  den  inte  är  för  mycket  ”up  in  the  blue”,  

den  ska  vara  konkret”. 
 
En tolkning som kan göras är att alla respondenter i framtiden ser ett inspirerande ledarskap 
som tillåter kunskapshöjande insatser. Utvecklandet av kunskaperna i organisationen sker 
med utbildning av verktyg, arbetssätt och metoder. En annan kunskapshöjande insats som 
lyfts upp är att öka eller förtydliga informationen som sänds ut till medarbetarna. Det kan 
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handla om utbyte av erfarenheter och ökad öppenhet vid informationsdelningen. Enligt 
Bergman och Klefsjö (2007) bidrar ledare som fokuserar på utbildning, kommunikation, 
erfarenhetsutbyte, delegation och dialog till utveckling i organisationen.  
 
Två av respondenterna  lyfter  upp  ”bra  paketeringar”  och  ”kvalitetssäkra  grunden”,  vilket  kan  
tolkas som att ledarskapet bör skapa förutsättningar för att göra enklare arbetssätt eller öka 
kunskapsnivån i organisationerna för att bidra till goda förutsättningar till ständiga 
förbättringar. Ständiga förbättringar utgår från att kundkraven hela tiden ökar vilket leder till 
nya lösningar och utveckling av verksamheter (Bergman & Klefsjö, 2007). När det gäller 
ständiga förbättringar har ledarskapet en avgörande roll för hur arbetet lyckas eller inte 
(Sörqvist, 2004).  
 
Respondent  A  använder  begreppet  ”frihet”  och  respondent  B  använder  frasen  ”möjliggöra  för  
andra”,  vilket  tolkas  som  att  skapa  bättre  förutsättningar  för  andra  i  organisationen  att  delta  i  
arbetet med krisberedskapsarbetet, exempelvis genom delegation, utbildning och 
kommunikation, vilket bidrar till utveckling i organisationen (Bergman & Klefsjö, 2007).  
 
Två av respondenterna nämner att det framtida inspirerande ledarskapet ger tydliga mål i 
krisberedskapsarbetet, som jag tolkar det, till medarbetare och organisationen. Enligt 
Mosadeghrad (2014) bidrar effektiva ledare inom offensiv kvalitetsutveckling med stöd till 
medarbetare genom att skapa av en vision. Visionen ger en bild om det framtida önskvärda 
läget som organisationen skall nå (Bergman & Klefsjö, 2007). Genom en tydligare målbild 
kan arbetet med krisberedskapsarbetet bidra till utveckling i organisationen. 
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5.  Slutsatser   
I kapitlet slutsatser kommer frågeställningarna a) hur kan det upplevda kommunala 
ledarskapet i det förebyggande krisberedskapsarbetet utvecklas med stöd av offensiv 
kvalitetsutveckling? och b) vilka upplevda styrkor, med stöd av offensiv kvalitetsutveckling, 
finns det i det kommunala ledarskapet i det förebyggande krisberedskapsarbetet? att 
redovisas. Dessa redovisas för att uppfylla syftet med studien vilket är att med utgångspunkt i 
offensiv kvalitetsutveckling bidra med ökad kunskap om det kommunala ledarskapet i det 
förebyggande krisberedskapsarbetet.  

5.1 Hur kan det upplevda kommunala ledarskapet i det 
förebyggande krisberedskapsarbetet utvecklas med stöd av offensiv 
kvalitetsutveckling? 
  Engagerat 

ledarskap 
  

Basera beslut 
på fakta 

Bidra till 
delaktighet 

Kunden i 
centrum 

Arbeta med 
processer 

Ständiga 
förbättringar 

Utvecklingsmöjlig-
heter för 
kommunala ledare 
är att bidra till; 

Utvecklingsmöjligheter 
för kommunala ledare är 
att bidra till; 

Utvecklingsmöjlig-
heter för 
kommunala ledare 
är att bidra till; 

Utvecklingsmöjligheter 
för kommunala ledare 
är att bidra till; 

Utvecklingsmöjligheter 
för kommunala ledare 
är att bidra till; 

Enklare arbetssätt 
och bättre 
implementerings-
arbete 

Utbilda inom 
arbetsmetoder och 
verktyg 

 Ökad 
kunskapsnivån i 
organisationen 
genom att basera 
beslut på fakta med 
följden att uppnå 
ständiga 
förbättringar 

 

Ett tydliggörande av 
en gemensam 
vision/mål med 
krisberedskaps-
arbetet 

Utbildning och 
övning i 
krisberedskapsarbetet 

Kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte 
gällande 
krisberedskapsarbetet 

Ökad 
kommunikation om 
krisberedskapsarbetet 

Ökad delegation i 
verksamheterna 
gällande 
krisberedskaps-
arbetet 

Ökad öppenhet och 
lyfta fram andra 
individers styrkor 
och kvalitéer. 

Att myndighetskrav 
kan uppfyllas 

 

Ett ökat engagemang 
för att arbeta med 
processer i 
krisberedskapsarbetet 

Att effektivisera 
processerna i 
krisberedskapsarbetet 

Ett ökat engagemang 
för att arbeta med 
ständiga förbättringar i 
krisberedskapsarbetet  

Ökad samverkan för 
att bidra till 
förbättringar i vardag 
som i kris  

Kunskapshöjande 
insatser 

Tabell 3. En sammanställning som synliggör utvecklingsområden gällande det kommunala ledarskapet i det förebyggande 
krisberedskapsarbetet, med stöd av offensiv kvalitetsutveckling och dess hörnstenar. 
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Utifrån slutsatserna kan rekommendationen ges att kommunala ledare, med stöd av 
hörnstensmodellen, bör utveckla arbetet med krisberedskapsarbetet. Det finns ett flertal 
utvecklingsområden som kan bidra till nya möjligheter inom krisberedskapsarbetet. I 
slutsatserna ligger flest utvecklingsområden när det gäller att öka delaktigheten bland 
medarbetarna i organisationen. Genom att öka delaktigheten hos medarbetarna skapas det 
goda förutsättningar för att utveckla krisberedskapsarbetet, förutsatt att ledarskapet tillåter det. 

Krisberedskapsarbetet handlar bland annat om att skydda människors liv och hälsa. Genom att 
använda sig av slutsatserna ovan ger stöd till ledare om hur organisationen kan öka kvaliteten 
i det förebyggande krisberedskapsarbetet. Ett mer systematiskt krisberedskapsarbete kan 
skapa ett ökat skydd för det civila samhället och dess invånare samt för organisationens 
interna kunder. 

En annan rekommendation handlar om att skapa förutsättningar för att låta myndighetskraven 
uppfyllas för att möta kundbehovet, vilket annars innebär att ledarskapet bryter mot befintlig 
lagstiftning. 

Slutsatserna i föreliggande studie ger stöd i krisberedskapsarbetet och ökade kunskaper samt 
ökad medvetenhet till andra ledare och medarbetare om komplexiteten i ledarskapet. 
Slutsatserna ger även kunskaper om hur arbetet inom krisberedskap kan utvecklas i de 
kommunala verksamheterna.  Slutsatserna skall inte generaliseras till andra kommunala 
organisationer, men slutsatserna kan ge ett stöd för att identifiera utvecklingsområden i andra 
verksamheter. 
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5.2 Vilka upplevda styrkor, med stöd av offensiv kvalitetsutveckling, 
finns det i det kommunala ledarskapet i det förebyggande 
krisberedskapsarbetet? 
Exempel på upplevda styrkor som finns i det kommunala ledarskapet i det förebyggande 
krisberedskapsarbetet; 

  Engagerat 
ledarskap 

  

Basera 
beslut på 

fakta 

Bidra till 
delaktighet 

Kunden i 
centrum 

Arbeta med 
processer 

Ständiga 
förbättringar 

Exempel på 
upplevda styrkor i 
ledarskapet som: 

Exempel på upplevda 
styrkor i ledarskapet 
som: 

Exempel på 
upplevda styrkor i 
ledarskapet som: 

Exempel på upplevda 
styrkor i ledarskapet som: 

Exempel på 
upplevda styrkor i 
ledarskapet som: 

Bidragit till 
samverkan i risk- 
och 
sårbarhetsanalyser  

Bidragit till att 
förslag antagits på 
politiskt nivå 

 

Tillåtit andra att leda 
eller vara delaktiga i 
krisberedskapsarbetet 
(delegation)  

Tillåter arbete i 
grupp 

Bidragit/tillåtit 
utbildningar 

Lyfter fram 
”eldsjälar”  och  
initiativtagare som 
vill arbeta med 
krisberedskaps-
frågor 

Skapat teamkänsla 

Bidragit till 
gemensam 
ansvarskänsla 

Skapat en vision 

Bidragit till 
delaktighet i risk- 
och 
sårbarhetsanalyser 

Skapat 
möjligheter till 
diskussion och 
att bli sedd 
och hörd som 
medarbetare 

Följer 
myndighets-
krav 

 

Skapat 
grundstrukturer/rutiner 
i 
krisberedskapsarbetet  

Arbetat med processer 
enligt gällande 
lagstiftning 

Arbeta tvärsektoriellt 
med processer 

Bidragit till 
samverkan i 
utvecklingen av 
processer 

 

Bidragit med 
förtydligande 
av rutiner och 
arbetsprocesser 

Skapat 
förutsättningar 
för att arbeta 
med risk- och 
sårbarhetsana-
lyser för att 
förbättra rutiner 
och öka 
medvetenheten 

Bidragit till 
samverkan för 
att uppnå 
förbättringar 

Tabell 4. . En sammanställning som synliggör upplevda styrkor i det kommunala ledarskapet i det förebyggande 
krisberedskapsarbetet, med stöd av offensiv kvalitetsutveckling. 

När det gäller styrkorna i det kommunala ledarskapet så är rekommendationen att fortsätta 
med de styrkor som lyfts fram i krisberedskapsarbetet. Dessa exempel på styrkor bidrar till 
utvecklingen av krisberedskapsarbetet på ett positivt sätt, vilket ökar säkerheten och 
tryggheten för det civila samhället och för organisationens interna kunder inför och vid en 
kris.  
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När det gäller slutsatsernas relevans för andra kommuner så är slutsatserna inte 
generaliserbara. De upplevda styrkorna i krisberedskapsarbetet kan ge ett gott stöd för andra 
ledare och medarbetare. Dessa upplevelser kan vara inspirerande eller ett stöd för att utveckla 
krisberedskapsarbetet i den egna organisationen. Slutsatserna bidrar även till ökad 
medvetenhet om ledarskapets komplexitet och möjligheter. De styrkor som lyfts upp ger även 
nyttiga kunskaper för andra ledare i andra organisationer om hur krisberedskapsarbetet kan 
genomföras på ett upplevt positivt sätt.  

Sammanfattningsvis kan slutsatsen sägas vara, utifrån de beskrivningar som gjorts, att det 
finns utvecklingsmöjligheter och styrkor i det kommunala ledarskapet i det förebyggande 
krisberedskapsarbetet, som bidrar och kan bidra till ökad kvalitet. Det finns förutsättningar att 
genom ledarskapet nå ökad kvalitet i krisberedskapsarbetet vilket bidrar till ett tryggare och 
säkrare samhälle. Det finns styrkor och utvecklingsmöjligheter i samtliga av 
hörnstenmodellens värderingar. 
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6.  Diskussion   
I kapitlet diskussion presenteras en friare tolkning av slutsatserna med koppling till ledarskap. 
I kapitlet presenteras även en metoddiskussion med författarens reflektioner av vald metod. 
Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning samt att svar ges på titelsidans fråga; Det 
kommunala ledarskapet i det förebyggande krisberedskapsarbetet- En kris eller en möjlighet? 

De slutsatser som har presenterats i föreliggande studie ger bilder av utvecklingsmöjligheter 
och styrkor i det kommunala ledarskapet vad gäller krisberedskapsarbetet. De 
utvecklingsmöjligheter som har beskrivits är viktiga att ta tillvara på för att skapa ett tryggare 
och säkrare samhälle. Att en ledare eller ansvarig för en verksamhet blundar för de upplevda 
utvecklingsmöjligheterna kan hämma krisberedskapsarbetet. Det kan i längden leda till 
ödesdigra resultat vid en kris. Att som ledare inte engagera sig i krisberedskapsarbetet är som 
att spela schack mot ödet eller att som fallskärmshoppare hoppa ut ur planet och då börja sy 
sin fallskärm i hopp om att hinna sy klart innan du når marken.  

Tidigare forskning (Pearson, Roux-Dufort och Claire, 2009) har belyst att organisationer ofta 
är bra på att arbeta med kvalitetssystem för att bemöta de vardagliga åtaganden som finns i 
organisationen. De lyfter även fram att kvalitetssystem inte är lika vanligt när det gäller 
proaktivt krisberedskapsarbete. Om kvalitetssystems inte är vanligt när det gäller 
krisberedskapsarbete, hur ska då organisationen kunna uppnå de åtaganden som finns i 
organisationen gällande det förebyggande krisberedskapsarbetet? I ett försök att svara på 
frågan kan en rekommendation vara att föra in krisberedskapsarbetet i det vardagliga 
kvalitetssystemet som organisationer, enligt forskning, ofta är bra på. Att inte integrera 
krisberedskapsarbetet i det vardagliga arbetet kan bidra till ineffektivitet och minska 
medvetenheten i organisationen. Om krisberedskapsarbetet integreras i det vardagliga 
kvalitetsarbetssystemet, skapas förutsättningar för att organisationen även blir bra på det 
förebyggande krisberedskapsarbetet. Slutsatserna i föreliggande studie visar att det finns 
behov av att samverka i krisberedskapsarbetet både vid vardagliga åtaganden, som vid kris.  

Ovanstående aspekter kan hänföras till likhetsprincipen. Likhetsprincipen innebär att 
verksamheten under en kris skall fungera som under normala förhållanden (MSB, 2014). 
Ponera att ledaskapet tillåter att krisberedskapsarbetet integreras i det vardagliga 
kvalitetssystemet. Det kan skapa möjligheter till att utveckla arbetet eftersom arbetet redan är 
integrerat i vardagen och därmed ger en ökad dynamik mellan vardag och kris. Det kan i sin 
tur bidra till att uppfylla likhetsprincipen på ett professionellt sätt. 

Genom att använda sig av de upplevda styrkorna i ledarskapet och krisberedskapsarbetet inom 
den kommunala sektorn skapas förutsättningar för att säkra tryggheten för ett stort antal 
människor, internt och externt. Om det kommunala ledarskapet använder sig av styrkorna 
men inte enbart stannar där, utan fortsätter att utveckla arbetet kommer det bidra till ett 
effektivt civilt försvar. I och med det uppfylls lagstiftningen (LEH 2006:544) på ett 
professionellt sätt. 

Genom att arbeta med krisberedskapsarbetet på ett professionellt sätt, som ledare och 
medarbetare, bidrar till inspiration. Dessa personer blir tydliga förebilder i arbetet. Inom 
offensiv kvalitetsutveckling skall framförallt ledare vara förebilder (Bergman & Klefsjö, 
2007). Fördelen med att vara förebild är att det skapar en dialektisk växelverkan mellan ledar- 
och medarbetarrollerna. Detta gör att beteendet hos ledaren influerar organisationen samt att 
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medarbetarna influerar ledarnas beteende (Darling, 1992). Agerar alla i organisationen 
professionellt så smittar det av sig. När det gäller krisberedskapsarbetet kan ett sådant 
förhållningssätt enbart vara positivt för samhället och organisationer. 

Genom att använda sig av exempelvis offensiv kvalitetsutveckling som ett professionellt 
förhållningssätt inom krisberedskapsarbetet skapas det goda förutsättningar för att förvalta 
samt förbättra styrkorna och övrigt arbetet inom organisationen. Offensiv kvalitetsutveckling 
kan vara ett förhållningssätt i krisberedskapsarbetet som ger utvecklingsstöd till kommuner 
och ledare samt andra verksamheter. Den nackdel som presenteras angående offensiv 
kvalitetsutveckling är de brister som har framkommit när det gäller implementeringsarbetet 
(Cao, Clarke & Lehaney, 2000), genomtänkta utbildningar, genomförandeprocesser och 
strukturer (Sörqvist, 2004). Ledare som utformat ett väl utvecklat arbete och en kultur med 
kvalitetsutveckling, vad gäller exempelvis att sätta kunder i centrum (ex. behov av 
genomtänkta utbildningar) kan göra att de presenterade bristerna och behoven åtgärdas, 
bemöts och överträffas. Detta gör offensiv kvalitetsutveckling till en möjlighet snarare än ett 
hinder, även i krisberedskapsarbetet. 

6.1 Metoddiskussion 
Den valda metoden upplevs besvara studiens syfte och frågeställningar. Valet av att använda 
sig av offensiv kvalitetsteknik som referensram i arbetet har upplevts vara positivt. Att sedan 
utforma intervjufrågorna med stöd av appreciative inquiry har gett en upplevd fördel när det 
gäller att lyfta fram styrkor och utvecklingsmöjligheter bland kommunala ledare, vilket har 
varit ett stöd för att besvara syfte och frågeställningar. Appreciative inquiry har skapat 
upplevelsen av att bidra till ett gott engagemang bland respondenterna. Dock upplevdes det av 
respondenterna som ovant respektive intressant att använda detta förhållningssätt som 
intervjuform. 

Utvecklingsmöjligheter som finns i studien är att använda sig av fler respondenter. Genom att 
använda sig av fler respondenter skapas ett större datamaterial vilket hade gynnat analys och 
slutsatser. En annan utvecklingsmöjlighet är att göra intervjuer/workshops i grupp med 
säkerhetsstrateger/beredskapssamordnare. Det hade varit intressant att komplettera den 
nuvarande metoden med diskussion i grupp om upplevda styrkor och utvecklingsmöjligheter 
och att använda sig av exempelvis släktskapsdiagram för att samla in och hantera stor mäng 
data från respondenterna. Efter att tematiserat och kategoriserat materialet att genomföra 
gemensamma diskussioner om dessa teman bland respondenterna för en fördjupad bild. På så 
sätt kan djupgående data samlas in om styrkorna och utvecklingsmöjligheterna i 
krisberedskapsarbetet. En annan aspekt hade varit att göra undersökningar i grupp, och se 
skillnader och likheter mellan vilka upplevda styrkor och utvecklingsmöjligheter som finns i 
organisationen mellan medarbetare och ledare i krisberedskapsarbetet. 

En annan utvecklingsmöjlighet till studien hade varit att intervjua enbart kommunala ledare, 
ex. kommunchefer eller förvaltningschefer. Kommunchefer och förvaltningschefer hade 
kunnat ge deras upplevelse av krisberedskapsarbete. Fördelen med att intervjua 
respondenterna i föreliggande studie har varit att deras sakkunnighet har upplevts kunna ge 
goda beskrivningar om det upplevda ledarskapet inom kommunala verksamheter och vilka 
behov som finns. 
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6.2 Fortsatt forskning  
En aspekt som framkom under studiens arbetsgång, som dock inte redovisats i slutsatserna då 
frågeställningarna för arbetet inte berörde detta ämne var ledare inom den kommunala 
verksamheten som har varit med om en extraordinär händelse har upplevts blivit mer 
engagerad i krisberedskapsarbetet. Denna beskrivning görs även av Enander, Hede och 
Lajksjö (2015), där de kan se att motivationen, internt och externt, har ökat hos ledare som 
varit med om en kris. Andra beskrivningar som gjort av en av respondenterna är att ledare 
med mer ämneskunskap om krisberedskapsarbetet upplevs mer engagerade i frågorna. Även 
upplevda skillnader i arbetsuppgifter upplevs påverka engagemanget för 
krisberedskapsarbetet. Forskning har visat att ledare som har svårt att se möjligheter till nytt 
lärande gällande kriser, beror på deras oerfarenhet av tidigare kriser (Stern, 1997). För att få 
ledare engagerade trots oerfarenheten av kriser vore det intressant att veta vad som kan göras 
för att bemöta diskrepansen mellan ledare med, och ledare utan erfarenhet av en kris. Att 
förstå diskrepansen kan skapa förutsättningar för att skapa equilibrium mellan ledare och på 
så sätt bidra till ett effektivare krisberedskapsarbete. Här finns ett intressant 
forskningsområde. 

Ett annat förslag på fortsatt forskning är att skapa kunskap om behoven i ledarskapet i det 
förebyggande krisberedskapsarbete ur ett mångkulturellt perspektiv.  

För att sammanfatta ledarskapet och avsluta rapporten kommer följande avrundande ord. Det 
kommunala ledarskapet i det förebyggande krisberedskapsarbetet- En kris eller en möjlighet? 
Svaret på den frågan har varje enskild kommunal ledare, i vad de själva väljer att vara, 
nämligen en kris eller en möjlighet. 
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Bilaga 1. 
Hej! 
Tack för att du visat intresse för studien! Här nedan kommer det lite mer information om 
studiens syfte och vad som vi förväntas uppnå vid intervjun. 
 
Syftet med arbetet är att bidra med ökad kunskap om det kommunala ledarskapets styrkor och 
utvecklingsmöjligheter gällande kvalitetsarbetet i det förebyggande krisberedskapsarbetet.  
 
Etiska riktlinjer: 

- Inga namn kommer att återges i rapporten. Återges namn är namnen fiktiva. 
- Inga namn kommer att återges vid renskrivningen av intervjun 
- Kommunens namn kommer inte att redovisas i studien. 
- Intervjun spelas in via diktafon. Du kan själv välja att avbryta intervjun när du vill. 
- Ljudfilen som spelats in raderas när intervjun har blivit transkriberad.  

 
Genom intervjun förväntas vi lyfta fram information som belyser styrkor och 
utvecklingsmöjligheter i ledarskapet och kvalitetsarbetet i det kommunala 
krisberedskapsarbetet. Den lagstiftning som är i fokus i undersökningen i samband med 
ledarskapet  och  krisberedskapsarbetet  är  ”lag  (2006:544)  om  kommuner  och  landstings  
åtgärder  inför  och  vid  extraordinära  händelser  i  fredstid  och  vid  höjd  beredskap”.   
 
Genom intervjun kommer vi att aktivt synliggöra framgångsfaktorer och dra nytta av de 
insikter och erfarenheter som redan finns i krisberedskapsarbetet och använda informationen 
för att bli ännu bättre i morgon och i framtiden. Genom intervjun önskar vi upptäcka och se 
hur vi får ut det bästa av ledarskapet i det förebyggande krisberedskapsarbetet. 
 
För mer information är du välkommen att höra av dig till mig! 
 
Med vänliga hälsningar 
/ Totte Arvidsson- Student- Mittuniversitetet, Östersund.  
Magisterprogrammet i kvalitetsteknik- ledarskap och organisationsutveckling. 
 
Kontaktuppgifter: 
Totte Arvidsson 
Telefon: 070-25 23 779 
E-post: toar0902@student.miun.se  
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Bilaga 2. 
 
Värdeskapande intervjuguide 
 
Etiska riktlinjer 

- Inga namn kommer att återges i rapporten. Återges namn är namnen fiktiva. 
- Inga namn kommer att återges vid renskrivningen av intervjun 
- Kommunens namn kommer inte att redovisas i studien. 
- Intervjun spelas in via diktafon. Du kan själv välja att avbryta intervjun när du vill. 
- Ljudfilen som spelats in raderas när intervjun har blivit transkriberad.  
- Övriga frågor? 

 
Introduktion till intervjun 
 
Introduktion 
 
Tack för att du vill bidra med din värdefulla tid så att vi tillsammans kan lära oss mer om 
ledarskap och kvalitetsarbete i den kommunala krisberedskapen. Innan vi börjar vill jag 
berätta för dig om vad vi förväntas uppnå. 
 
Genom intervjun förväntas vi lyfta fram information som belyser styrkor och 
utvecklingsmöjligheter i ledarskapet och kvalitetsarbetet i det kommunala 
krisberedskapsarbetet. Vanligtvis när människor påbörjar lärandeprocesser i syfte att nå den 
högsta potentialen ligger fokus på identifiering av problem och sedan lösa problem. 
 
I den här intervjun kommer vi att använda oss av en annan inriktning, vilket är att fokus 
kommer att vara på att skapa kunskap genom att ställa frågor om framgångar, istället för 
frågor om problem.  
 
Genom intervjun kommer frågor att ställas som kartlägger de största styrkorna i ledarskapet 
och låta dessa styrkor växa och expandera. Genom intervjun kommer vi att aktivt synliggöra 
framgångsfaktorer och dra nytta av de insikter och erfarenheter som redan finns i 
krisberedskapsarbetet och använda informationen för att bli ännu bättre i morgon och i 
framtiden, jämfört med hur bra ledarskapet är idag och var igår. 
 
De här värdeskapande frågorna hjälper oss att fokusera på de bästa erfarenheterna och 
höjdpunkterna från tidigare positiva framgångar. Att låta oss utforska minnen av framsteg ger 
mycket energi. När vi med hjälp av de här inspirerande frågorna förväntas vi aktivt hålla 
fokus på det som fungerar och det som ger energi till organisationen. Det leder till positiva 
kunskaper och insikter om styrkor och utvecklingsmöjligheter. Vi önskar upptäcka och se hur 
vi får ut det bästa av ledarskapet i det förebyggande krisberedskapsarbetet. 
 
Några frågor eller reflektioner innan vi går vidare? 
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Öppnande berättelser 
 
Vad var det som lockade dig till arbetet med krisberedskapsfrågor? 
 
När du väl hade börjat arbeta i organisationen, vad var då mest spännande och intressant? 
 
Beskriv en bästa erfarenhet som du har upplevt när det gäller ett engagerat ledarskap i det 
förebyggande krisberedskapsarbetet.  
 
Framgångsfaktorer och kärnstyrkor 
Vad var det som möjliggjorde upplevelsen av ett engagerat ledarskap i krisberedskapsarbetet? 
 
Hur inspirerar ledarskapet andra i organisationen att låta deras styrkor och kvaliteter komma 
fram i krisberedskapsarbetet? 
 
När du tänker tillbaka på det som möjliggjorde upplevelsen av ett engagerat ledarskap i 
krisberedskapsarbetet, vad var det du värdesatte mest? Vilken nytta gav det för 
organisationen? 
 
Attraktiva och tilltalande fokusområden 
 
Beskriv en bästa erfarenhet som du har upplevt när det gäller ett engagerat ledarskap i det 
förebyggande krisberedskapsarbetet vad gäller att se till 
medarbetarnas/verksamheternas/allmänhetens behov. 
 
Beskriv en bästa erfarenhet som du har upplevt när det gäller ett inspirerande ledarskap när 
det gäller att samla in information och omvandlar informationen till positiv utveckling av 
krisberedskapsarbetet 
 
Beskriv en bästa erfarenhet som du upplevt i det engagerade ledarskapet i arbetet med 
processer och ständiga förbättringar i det förebyggande krisberedskapsarbetet. 
 
Beskriv en bästa erfarenhet som du upplevt ett inspirerande ledarskap i arbetet med att skapa 
förutsättningar för delaktighet i arbetet med krisberedskapsarbetet. 
 
Önskvärda lägen och summering av insikter 
Beskriv det önskvärda engagerade ledarskapet som du i framtiden ser kan skapa inspiration 
för andra ledare i kvalitetsarbetet i det förebyggande krisberedskapsarbetet. 
 
Avrundande frågor 
När du ser tillbaka på den här intervjun, vad är det för nya och inspirerande kunskaper eller 
insikter du tar med dig? 
 
 
Tack för din värdefulla tid och din inspiration! 
 
Har du frågor eller andra saker du vill ta upp är du välkommen att höra av dig! 
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Bilaga 3. 
Övergripande beskrivning av arbetet med studien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
                  Figur. 3. Övergripande beskrivning av arbetsprocess 

  



Bilaga 4. 
En översikt av de originalfrågor som har använts som stöd i utvecklandet av intervjuguiden 
till föreliggande studie. I tabellen synliggörs originalfrågorna och de frågor som har använts i 
studien. I kolumnen till höger ges en beskrivning av vilken anpassning som har gjorts för att 
kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. 
 
Originalfrågor 
(Richardsson, 2012, s. 
112-116). 

Studiens frågor Beskrivning 

Vad var det som 
lockade dig till teamet? 

Vad var det som lockade dig 
till arbetet med 
krisberedskapsfrågor? 
 

Här har en anpassning gjorts till 
studieområdet vad gäller 
krisberedskap som inledande 
fråga till respondenten. 

När du väl hade börjat 
arbeta i teamet, vad 
var då mest spännande 
och intressant? 

När du väl hade börjat arbeta 
i organisationen, vad var då 
mest spännande och 
intressant? 
 

Här har en anpassning gjort att 
prata om organisationen (åsyftar 
till kommunorganisationen) som 
en ytterligare inledande fråga. 

Beskriv en bästa 
erfarenhet eller en 
höjdpunktsupplevelse 
som du har upplevt i 
det här teamet, ett 
tillfälle då du har känt 
dig som mest 
engagerad, levande och 
stolt över dig själv, 
dina medarbetare, de 
värden ni skapar för 
andra och/eller det 
konkreta arbete ni 
utför? 

Beskriv en bästa erfarenhet 
som du har upplevt när det 
gäller ett engagerat ledarskap 
i det förebyggande 
krisberedskapsarbetet.  
 

Här har en anpassning gjorts till 
att fokusera på det engagerade 
ledarskapet, då 
hörnstensmodellen och studiens 
syfte är att öka kunskapen om 
ledarskapet i det förebyggande 
krisberedskapsarbetet. 

Vad var det som 
möjliggjorde den 
upplevelsen (till 
exempel vad hos dig 
själv, hos andra, i 
utmaningen, i 
ledarskapet, i 
processen?) 

Vad var det som möjliggjorde 
upplevelsen av ett engagerat 
ledarskap i 
krisberedskapsarbetet? 
 
 

Här har en anpassning gjorts till 
att fokusera på det engagerade 
ledarskapet och det som skapade 
ett värde i ledarskapet hos 
respondenten. 

Hur inspirerade andra 
dig att prestera som 
allra bäst? Hur 
lyckades dina styrkor 
och kvaliteter locka 
fram det bästa hos de 
övriga i teamet? 

Hur inspirerar ledarskapet 
andra i organisationen att låta 
deras styrkor och kvaliteter 
komma fram i 
krisberedskapsarbetet? 
 

Här har en anpassning gjorts till 
att fokusera på det engagerade 
ledarskapet och det som skapade 
ett värde i ledarskapet och bland 
medarbetare hos respondenten. 

När du tänker tillbaka 
på den här 

När du tänker tillbaka på det 
som möjliggjorde 

Här har en anpassning gjorts till 
att fokusera på det engagerade 
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höjdpunktsupplevelsen 
och andra liknande 
erfarenheter, vad 
värdesätter du mest 
med det här teamet och 
den nytta ni gör i den 
här organisationen och 
för världen? 

upplevelsen av ett engagerat 
ledarskap i 
krisberedskapsarbetet, vad 
var det du värdesatte mest? 
Vilken nytta gav det för 
organisationen? 
 

ledarskapet och det som skapade 
ett värde i ledarskapet hos 
respondenten. 

Attraktiva 
fokusområden- med 
fokus på 
värdeskapande frågor, 
inramning och 
attraktivt fokus. 

Attraktiva fokusområden- 
med fokus på värdeskapande 
frågor, inramning och 
attraktivt fokus. 

I denna del skapas en frihet att 
själv utveckla frågor i 
intervjuguiden. I fokusområden 
som jag valt att fördjupa mig i är 
kombinationen av 
hörnstensmodellens värderingar 
och krisberedskapsarbetet. 

Fokusområde 1 Beskriv en bästa erfarenhet 
som du har upplevt när det 
gäller ett engagerat ledarskap 
i det förebyggande 
krisberedskapsarbetet vad 
gäller att se till 
medarbetarnas/verksamhetern
as/allmänhetens behov. 

Här har fokus legat på 
värderingen  ”kunden  i  centrum”. 

Fokusområde 2 Beskriv en bästa erfarenhet 
som du har upplevt när det 
gäller ett inspirerande 
ledarskap när det gäller att 
samla in information och 
omvandlar informationen till 
positiv utveckling av 
krisberedskapsarbetet. 

Här har fokus legat på  
värderingarna  ”basera  beslut  på  
fakta”    (samla  in  information)  och  
”ständiga  förbättringar”  (positiv  
utveckling av 
krisberedskapsarbetet).  

Fokusområde 3 Beskriv en bästa erfarenhet 
som du upplevt i det 
engagerade ledarskapet i 
arbetet med processer och 
ständiga förbättringar i det 
förebyggande 
krisberedskapsarbetet. 

Här har fokus legat på 
värderingarna  ”arbeta  med  
processer”  och  ”ständiga  
förbättringar”. 

Fokusområde 4 Beskriv en bästa erfarenhet 
som du upplevt ett 
inspirerande ledarskap i 
arbetet med att skapa 
förutsättningar för delaktighet 
i arbetet med 
krisberedskapsarbetet. 

Här har fokus legat på 
värderingen  ”bidra  till  
delaktighet”. 

Beskriv teamet (ett år 
från nu), vilken nytta 
gör teamet för andra, 
hur ser ledarskapet ut, 
relationer, 

Beskriv det önskvärda 
engagerade ledarskapet som 
du i framtiden ser kan skapa 
inspiration för andra ledare i 
kvalitetsarbetet i det 

Här är det åter fokus på det 
engagerade ledarskapet och 
den/de utvecklingsmöjligheter 
som respondenterna ser i det 
framtida ledarskapet.  
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kommunikationen och 
vilka 
framgångsfaktorer är 
på plats? Beskriv, hur 
arbetet blir gjort och 
vad ni upplever under 
arbetets gång? 

förebyggande 
krisberedskapsarbetet. 
 

När du ser tillbaka på 
den här intervjun, vad 
är det viktigaste du har 
lärt dig (eller kanske 
lärt dig på nytt) om ditt 
team, om andra, dig 
själv, situationer och 
den organisation och 
det värdeskapande som 
du är en aktiv del av? 

När du ser tillbaka på den här 
intervjun, vad är det för nya 
och inspirerande kunskaper 
eller insikter du tar med dig? 
 

Här ges det möjlighet att 
”sammanfatta”  intervjun  och  bära 
med sig nya insikter om 
krisberedskapsarbetet och 
ledarskap. 

Tabell 5. En tabell som visar originalfrågor och de frågor som har anpassats efter studiens syfte och 
frågeställningar. 


