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Abstract  
 

Syftet med studien var att undersöka hur organisatoriska förutsättningar påverkar möjligheter 

till samverkan mellan privata transportaktörer för markburen vägtransport och länsstyrelser i 

norra Sverige inför civilt försvar. Organisatoriska förutsättningar studerades utifrån tre 

perspektiv: vad innebär samverkan mellan organisationerna inför civilt försvar, vilka 

förväntningar respektive roller som organisationerna ansåg sig ha i samverkan samt vilka 

skillnader som fanns i organisatoriska förutsättningar. Studien var kvalitativ och genomfördes 

genom fyra stycken gruppintervjuer varav tre var personliga möten och ett genomfördes genom 

videotelefoni. Intervjuerna visade att det fanns skillnader i uppfattningar och språkbruk om vad 

samverkan är. Resultaten visade också att länsstyrelserna hade okunskap om de privata 

transportaktörernas verksamheter medan transportaktörerna hade okunskap om 

länsstyrelsernas beslutsmandat. De organisatoriska förutsättningarna hos offentliga respektive 

privata aktörer skilde sig åt i frågor som främst rör effektivitet och resultat. Slutsatsen av 

studien är att gemensamma aktiviteter för att skapa gemensam målbild är en nyckelaktivitet för 

att främja förutsättningar för privat-offentlig samverkan inför ett återupptagande av civilt 

försvar. 

Nyckelord: Privat-offentlig samverkan, civilt försvar, organisatoriska förutsättningar, 
godstransporter, Länsstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Förord 

Vi vill härmed tacka alla som på olika sätt möjliggjort denna studie. Ett särskilt tack till de 
kunskapsbärare som tagit sig tid att svara på våra frågor, delat med sig av sina erfarenheter 

och bidragit till vår förståelse. Ett varmt tack till Jörgen Sparf för lyhördhet och nyfikenhet i 
handledningen av uppsatsen.  
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1. Inledning 
 

Försvaret av Sverige spänner idag över flera områden utöver det militära försvar som vi 

traditionellt sett förknippar med hot om ett militärt angrepp från en fientlig stat 

(Försvarsdepartementet, 2015). Civilt försvar ska, i samband med ett förändrat omvärldsläge, 

återupptas och kommer att omfatta all verksamhet som behövs vid höjd beredskap och ansvar 

för detta har svenska myndigheter, länsstyrelser, landsting och kommuner - samt privata 

företag (Försvarsdepartementet, 2015:104).  

Samtidigt, törs vi påstå, har det samhälle Sverige utgör idag väsensskild karaktäristik jämfört 

med den tidsålder med Kalla kriget när vi senast rustade ett civilt försvar med 

befolkningsskydd. Dessa består bland annat i privatiseringar, modernisering och digitalisering 

samt en tilltagande urbanisering. Detta beskrivs bland annat av Zygmunt Bauman (2000:29), 

en tysk sociolog, som beskriver det moderna samhället som i ett flytande tillstånd. Individens 

relation till staten och dess institutioner är under uppluckring när staten inte längre äger makten 

till stora samhällsförändringar: dessa ligger hos privata marknader och i instrument bortom 

parlamentariska församlingar. Privatisering, menar Bauman (ibid:14, 192-195), är ett tema i 

den flytande moderniteten där individen står i kundrelation till samhället. Applicerat på civilt 

försvar, går det ens att samordna den privata marknaden med den offentliga sektorn på ett 

tillfredsställande sätt som båda parter accepterar? Detta utifrån bland annat organisatoriska 

förutsättningar formade av att offentlig verksamhet svarar inför medborgarna medan privata 

verksamheter svarar inför sina aktieägare. 

Den verksamhet som kommer att behövas vid höjd beredskap, som regeringen beskriver i den 

försvarspolitiska inriktningen, ställer krav på samverkan och på att samordna verksamheter 

både under lång tid och med kort varsel. Detta utifrån att det säkerhetsläge som tecknats är 

oberäkneligt och föränderligt. Vi tänker oss att organisatoriska förutsättningar i en sådan 

kontext berör interna organisatoriska egenskaper som har effekter på en samverkan med annan 

part, till exempel i ageranden som beskrivs i Gemensamma grunder för samverkan och ledning 

vid samhällsstörningar (MSB) (2014:35-37): effektiv kommunikation, initiativförmåga, 

resultatfokus och en målsättning att försöka samordna sina intressen för samhällets bästa. Givet 

att denna grundsyn är en rekommendation till exempelvis Länsstyrelsen, finns en möjlig metod 

att under längre tid organisera och samordna sig internt innan samverkan och uppgiftslösande 

med annan part. När denna samverkan ska ske med en privat aktör, som kan antas vara löst 

sammansatt genom exempelvis en branschorganisation, har denne troligen andra 
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internorganisatoriska förutsättningar genom att vara en funktion i första hand syftandes till att 

realisera vinst snarare än att vara en möjlig ledande aktör i krisberedskap – vilket Länsstyrelsen 

är (MSB, 2014:24). 

Vilka förväntningar har då allmänheten på myndigheterna att lösa ut verksamhet som behövs 

vid höjd beredskap? Förväntningarna på de svenska myndigheterna att bistå människor vid 

allvarliga händelser, såsom olyckor, skiljer sig väldigt mellan storstadsregioner och landsbygd 

men behovet av trygghet är detsamma enligt en studie av Granberg, Stenberg, Johansson, Bång, 

Kaspersson, Jonsson och Nilsson (2010:12). Trygghet i detta sammanhang hos 

landsbygdsinvånare definieras dessutom inte bara som tillgång till exempelvis räddningstjänst 

utan även tryggad elförsörjning, tillgång till vatten och möjligheter till livsmedel (ibid.). 

Landsbygd definieras inte vidare i studien, men bestäms i Nationalencyklopedin som ett 

"område med ringa tätortsbebyggelse" eller i vidare bemärkelse som "del av ett land som ligger 

utanför (de större) tätorterna" (2016).  

Det vi här fann särskilt intressant att studera, utifrån det pågående arbetet med att återuppta 

civilt försvar är hur en regional myndighetsaktör i glesbygd kan samverka med en privat aktör 

utifrån olika organisatoriska förutsättningar. De interna organisatoriska förutsättningarna antas 

här ha en funktion för hur väl verksamheter samarbetar med andra. Givet att samhället 

förändras, privatiseras och individualiseras samtidigt som förväntningarna på myndigheterna 

är låg i svensk glesbygd, fann vi att denna inramning problematiserar frågor som tidigt i 

planeringsprocessen för ett återupptaget civilt försvar är relevanta men som det saknas svar på 

i den sociologiska forskningen.  

Två län har vi funnit som vi bedömt inryms i definitionen av landsbygd och som befinner sig i 

ett uppstartsarbete inför planering för civilt försvar. Dessa är belägna i norra Sverige. De har 

länsstyrelser som ingår i den återupptagna planeringen av civilt försvar och således kommer 

att behöva samverka med privata näringslivsaktörer. Utifrån dessa förutsättningar fann vi att 

transportsektorn, som en samling privata aktörer, skulle kunna vara högintressanta att studera 

som en möjlig samverkanspartner för länsstyrelserna. Dels utifrån landsbygdsperspektivet, där 

transportsträckorna längs väg utifrån den geografiska dispositionen är en utmanande 

framtidsfråga (Brandt, Holmström, Sandberg & Stamm, 2014:65). Transportsektorn är också 

ett utpekat prioriterat område i planeringsprocessen. Den har bedömts som särskilt viktig i 

planeringsprocessen och då särskilt utifrån civilsamhällets stöd till det militära försvaret 

(Försvarsdepartementet, 2015:108-109). Vidare uppfattar vi att transportsektorn kan antas ha 
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olika organisatoriska förutsättningar än en länsstyrelse, vilket skapar en kontrast i studien som 

vi anser är viktig att synliggöra.  

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att få kunskap om hur organisatoriska förutsättningar påverkar 

möjligheter till privat-offentlig samverkan inför planering av civilt försvar. Här avses särskilt 

privat-offentlig samverkan mellan markburna godstransportaktörer, ej tåg, och länsstyrelser i 

norra Sverige. Detta för att visa på hur dessa organisatoriskt olika verksamheter skulle kunna 

möjliggöras samverkan inom ramen för planering inför civilt försvar.  

Studien tar utgångspunkt i länsstyrelser i norra Sverige såsom regionala aktörer med 

ansvarsområden inom krisberedskap och civilt försvar samt i en branschorganisation för 

transportaktörer inom godstransport. 

1.2 Frågeställningar 

• Vad innebär samverkan mellan länsstyrelser i norra Sverige och privata aktörer inom 

transportsektorn för markburna transporter i kontexten inför civilt försvar?  

• Vilka förväntningar finns hos respektive organisation sinsemellan och vilka roller ser 

organisationerna att parterna har i samverkan? 

• Vilka skillnader finns i organisatoriska förutsättningar mellan aktörerna? 

1.3 Avgränsningar 

Det har i studien gjorts en avgränsning mot två länsstyrelser som regionala aktörer i 

krisberedskapssystemet. Här har andra regionala aktörer skalats bort, såsom Försvarsmaktens 

regionala funktion och landstinget i regionen. Studien bygger på tidigare forskning om 

krisberedskap utifrån att krisberedskapen antas vara plattformen utifrån vilken civilt försvar 

ska planeras. 

Empirin omfattar intervjupersoners tankar och idéer om den egna organisationens 

förutsättningar, samverkan och förväntan. Det görs i studien inget anspråk på att dessa skulle 

vara representativa för vare sig andra aktörer inom krisberedskapssystemet eller i 

planeringskontexten för civilt försvar. 
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2. Bakgrund 

I denna del presenteras en bakgrund relaterad till forskningsfrågorna som syftar till att 

förtydliga ämnesområdet civilt försvar och hur privat-offentlig samverkan varit en del av detta 

i en kronologisk, historisk ordning samt att definiera begrepp.  

2.1 Civilt försvar i ett historiskt perspektiv 

Slutet av andra världskriget kom att övergå i Kalla kriget. I början av 1950-talet påbörjade 

Sverige att bygga civilt försvar då hotbilden bidrog till att civil-militär samverkan ansågs viktig 

för att strukturera hela totalförsvaret (Ödlund, 2011:13). År 1951 grundades 

Civilbefälhavarinstitutet, vars uppgifter var att verka för planläggning i fredstid samt att vid 

krig samordna de försvarsåtgärder inom civil sektor som behövdes för att stödja det militära 

försvaret (ibid.). Under 1980-talet bildas efterträdaren Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) 

(SOU 1993:95, 26) med ansvar att bland annat leda och samordna beredskapsförberedelse. 

Under denna tid fanns olika redskap för privat-offentlig samverkan för myndigheterna, bland 

annat genom så kallade K-företag. Dessa företag ansågs krigs- och krisviktiga och en del av ett 

ekonomiskt försvar som infördes i och med försvarsbeslutet 1977 (Försvarsdepartementet, 

1977:9, 43). Som del av en planläggning inför kris eller krig kunde ÖCB i samverkan med 

utpekade K-företag reda ut vilka resursbehov företagen har, vilka trånga sektorer som kan 

uppstå i händelse av kris eller krig samt vilka uppgifter företagen kan ha i kris eller krig (ÖCB, 

1994:9). Arbetet ska ha lagts ned efter kalla krigets slut. Kriterierna för vilka aktörer i 

näringslivet som klassades som K-företag och mer detaljer om hur arbetet gått till ska ha varit 

sekretessbelagda (MSB, 2015a:4-6) och har för vår studie inte gått att få fram fler redogörelser 

om.  

År 1995 trädde lag (1994:1720) om civilt försvar i kraft, vilken innebar att kommunernas och 

landstingens uppgifter samt bestämmelser blev reglerade för det civila försvaret med ett 

ansvarsförtydligande. Försvarsmakten minskas i numerär under 1990-talet och här fanns ett 

fokus i försvarspolitiken på fredstida kriser snarare än invasion från främmande stat (Ödlund, 

2011:15). Det civila försvaret fick breddade uppgifter på så sätt att de nu även skulle kunna ge 

stöd till internationella humanitära och fredsfrämjande insatser i världen. En av 

utgångspunkterna efter dessa två förändringar var förmågan att hantera fredstida kriser skulle 

ligga till grund för samhällets förmåga att hantera en potentiell krigssituation (ibid.).  

 Samtidigt som försvaret fortsätter att minska i storlek avvecklas Civilbefälhavarorganisationen 

i slutet av år 2000 och uppgifterna antingen avvecklades eller fördelades på myndigheter och 
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länsstyrelser i och med beslut om regeringens proposition (1999/2000:30) Det nya försvaret 

(Försvarsdepartementet, 1999:7, 135). I och med inriktningen (2001/02:10) Fortsatt förnyelse 

av totalförsvaret så lades ÖCB ner och istället grundades en ny myndighet: 

Krisberedskapsmyndigheten (KBM). Hotbilden för invasion ansågs nu närmast osannolik och 

komplexa beroendestrukturer i samhället ansågs göra det svårt att planera för totalförsvar 

(Ödlund, 2011:16). Tidigare hade Överstyrelsen för civil beredskap det centrala ansvaret för 

att samordna de civila myndigheternas fredstida beredskapsverksamhet och se till att 

samverkan fungerade (TCN, 1994:29). Efter förordningen (2002:472) om åtgärder och förhöjd 

beredskap framgick att myndigheten skulle: "Samverka med länsstyrelserna i deras roll som 

områdesansvarig myndighet" och "Samverka med övriga statliga myndigheter, kommuner, 

landsting, sammanslutningar och näringsidkare som är berörda" (SFS 2002:472, §4). 

Genom förordning tilldelades ett särskilt ansvar för samverkan för de berörda myndigheterna, 

en strategi för att förbättra krisberedskapen (SFS 2002:472). I och med detta införs grunden för 

vad som idag betecknas den svenska krisberedskapen (som är den förmåga som utgör 

bottenplattan för ett återupptaget civilt försvar). Definitionen av de fyra grundprinciperna för 

krisberedskap bestäms också de nära i tid och är i stort desamma som idag (SOU 2001:41). De 

lyder: 

• Ansvarsprincipen innebär att den som har ett ansvar i normala situationer har 

motsvarande ansvar inför och under olyckor, kriser och krig. Ansvaret inbegriper ett 

ansvar för att vid behov samverka med andra aktörer.  

• Närhetsprincipen innebär att den aktör som befinner sig närmast händelsen ska arbeta 

med att förebygga och hantera den. Högre samhällsnivåer har i huvudsak en stödjande 

roll.  

• Likhetsprincipen innebär att strukturer för att (förebygga och) hantera kriser och krig 

ska bygga på och i möjligaste mån likna de strukturer som används i vardagen.  

• Geografiskt områdesansvar innebär "att det inom ett geografiskt område finns ett organ 

som ansvarar för inriktning, prioritering och samordning av tvärsektoriella 

krishanteringsåtgärder som behöver vidtas i en given situation" 

(Försvarsdepartementet, 2001:77). 

Parallellt med den här utvecklingen genomgår den svenska välfärdsmodellen under samma 

tidsperiod stora förändringar. Detta till exempel genom omfattande privatiseringar i sociala 

5 
 



tjänster (Edlund & Johansson Sevä, 2013). En konsekvens av detta, menar Edlund och 

Johansson Sevä (2013:543), är att kontaktytorna mellan myndigheter och medborgare blir allt 

färre när det inte längre finns exempelvis en vårdgivare att vända sig till utan istället ett knippe 

olika funktioner. Avregleringarna i tidigare statligt kontrollerade marknader skapar förvisso 

tillgänglighet och tillförlitlighet, menar Andersson (2006:146), men elförsörjning, transporter 

och telekommunikationer är också att betrakta som stora gap i statens krisberedskap. 

2004 fattas ett försvarsbeslut som återigen ändrade försvaret - denna gång motiverades det av 

att hotbilden gentemot Sverige för ett väpnat angrepp sågs som osannolikt inom den närmsta 

tiden (Försvarsdepartementet, 2004:12). Det civila försvaret ansågs vara den verksamhet som 

genom sitt fredstida arbete och förmåga även kunde hantera en eventuellt ändrad hotbild. 

Därigenom ansågs befintligt arbete i fredstid även kunna användas vid höjd beredskap eller 

krig (Försvarsdepartementet, 2004:211).  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bildades 2009 och ersatte därmed 

Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk samt Styrelsen för psykologiskt försvar 

(Förordning 2008:1002). Statliga Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den 

myndighet som idag centralt ansvarar för skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. 

En kris, utifrån Regeringens definition inför bildandet av MSB och beredskap, är en händelse 

som drabbar många människor och hotar skyddsvärda värden och funktioner i samhället 

(Försvarsdepartementet, 2008:7). Utifrån grundprinciperna för krisberedskap ska aktörer inom 

krisberedskapen samverka utan hierarkisk inbördes ordning för att förebygga krishändelser och 

hantera dem ifall de inträffar samt utvärdera samt lära av händelserna (ibid.). 

2.2 Den nya inriktningen 2016-2020 
23 april 2015 presenterades inriktningspropositionen för försvaret 2016-2020 

(Försvarsdepartementet, 2015). Det försvar som avses är dels militärt försvar, med vilket 

Försvarsmakten svarar för med möjlighet att beväpnat försvara territoriell integritet (SFS 

2007:1266), samt civilt försvar där MSB har en centralt sammanhållande roll 

(Försvarsdepartementet, 2015:105). Regeringen slår fast att det civila försvaret, som efter kalla 

kriget och murens fall nedmonterats (MSB, Fö2013/918/SSK), bör återupptas i och med den 

nya inriktningen.  

Ett civilt försvar ska bygga på den befintliga krisberedskapen och är ingen enskild 

organisation. Civilt försvar utgörs istället av de verksamheter som behövs vid höjd beredskap. 

Beslut om höjd beredskap kan fattas av regeringen i enlighet med lag (1992:1403) om 
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totalförsvar och höjd beredskap, till antingen skärpt eller höjd beredskap men också med 

geografisk avgränsning. Verksamheterna utförs av aktörer som statliga myndigheter, 

länsstyrelser, kommuner och landsting samt privata företag, och det civila försvaret utgör 

tillsammans med det militära försvaret ett s.k. totalförsvar (Försvarsdepartementet, 2015:104). 

Vad som dock inte redogörs för i inriktningen för försvaret är hur de offentliga aktörerna som 

planerar för civilt försvar ska samarbeta med privata aktörer.  

Målet för det civila försvaret beskrivs i inriktningen för försvaret 2016-2020 som tredelat och 

ömsesidigt förstärkande:  

• att värna civilbefolkningen  

• att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna  

• att bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld  

Noterbart är att målen i stort inte har förändrats sedan 1990-talen (Försvarsdepartementet, 

1992). Verksamhetsområden som Regeringen anser är särskilt viktiga i planeringen av civilt 

försvar är stöd till Försvarsmakten genom livsmedelsförsörjning, transport och logistik, 

drivmedel, elektricitet och telekommunikation samt sjukvårdsresurser (Försvarsdepartementet, 

2015:108-109).  

För verksamhetsområdet transport, som också är det utvalda området i denna studie, är det 

särskilt intressant att beakta lagrummet inför en återupptagen totalförsvarsplanering. Till 

exempel förfogandelag 1978:262 som kan tillämpas om Sverige befinner sig i krigsfara eller 

krig (SFS 1978:262, 1-2 §). Här påverkas godstransporter till exempel av 5 § som säger att 

både personal och utrustning kan tas i beslag och åläggas att utföra uppgifter. Uppgifterna kan 

bestå i att genomföra transporter eller att utöva verksamhet för statens eller annans räkning som 

regeringen finner skäliga. I fredstid ska de myndigheter som regeringen bestämmer arbeta med 

och förbereda hur förfogandet kan komma att tillämpas (SFS 1978:262, 63 §).  

En problematik som kan uppstå berör utlandsregistrerade fordon och holdingbolag som inte är 

svenskägda och som ofta anställer förare med utländska nationaliteter. I lagtexten för 

förfogandelagen är det svårt att tyda vilka skyldigheter som gäller för dessa personer och bolag 

i händelse av höjd beredskap och krig. I propositionen som föranledde lagen, 1977/78:72 om 

förfogande m.m. ansågs frågan om utländska ägarstrukturer löst genom att undantag för ex. 

eller "egendom som tillhör annan makt" (1977/78:72, s. 88) som omfattas av 

privilegielagstiftning för diplomatverksamhet. Vår tolkning är att förfogandelagstiftningen är 
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ett exempel på en problematik inför planering av civilt försvar. Detta då den inte hänger med 

rådande utveckling av transportbranschen och internationella aktörers verksamhet på svensk 

mark. Av förklarliga skäl är den inte rättsligt prövad i sin nuvarande form då lagen aldrig 

tillämpats.  

Om höjd beredskap inte skulle föregå ett statligt behov av transporter, till exempel vid ett 

terrorattentat, finns ett av EU:s direktiv, Prümkonventionen (2007/08:83 Godkännande av 

Prümrådsbeslutet) som gör att alla tillgängliga resurser ett annat EU-land kan bidra med ställs 

till förfogande. Det här rör endast statliga resurser som ett land kan avvara för att hjälpa ett 

drabbat land och inte privatägda resurser och tillgångar som redan finns på plats. Problem kan 

här uppstå i kontexten civilt försvar och bevisar återigen att lagarna och direktiven inte har 

lyckats uppdaterats i takt med de samhälleliga förändringar som skett. 

2.3 Transportbranschen och marknaden 
I dagsläget i Sverige transporteras ca 60-65 % av den totala godsandelen på land. Närmare 40 

% fraktas på lastbil (Brandström & Stridsberg 2016:51). Statistik för svenskregistrerade fordon 

visar att fler än 60 % av körningarna med lastbil körs kortare sträckor än 100 kilometer (ibid.). 

Över en tredjedel av de svenska åkeriföretagen är enskilda näringsidkare som helt saknar 

anställda eller har ett par anställda som mest i företaget (ibid:59). Den vanligaste bolagsformen 

är aktiebolag som representerar nästan 60 % av de svenska bolagen. 2014 fanns det ca 80 000 

svenskregistrerade tunga lastbilar i Sverige (Sandberg, Ado, Berntsson, Johansson, 

Melkersson, Petterson, Stelling & Söderbaum 2016:13). Det totala tonnaget för godstransporter 

under 2014 uppgick till 630 miljoner ton. 2010 sägs lastbilstransporter stå för närmare 86 % av 

den totala mängden transporterat gods (Ado & Berntsson 2012:11). Under 2010 

transporterades cirka 75 % av exporten med utlandsregistrerade lastbilar medan 

uppskattningsvis 85 % av importen blev transporterat av utlandsregistrerade lastbilar (ibid:9). 

Motsvarande siffror för 2014 har inte gått att hitta. Utlandsregistrerade transporter är här 

beställda av svenska uppdragsgivare. Dock bör uppgifter om marknaden sättas i perspektiv till 

ett ökat antal utländska transportföretag som agerar på svensk mark efter importtransporter. 

Den så kallade Cabotageutredningen (Sternberg, Filipiak, Hofmann & Hellström, 2015) syftar 

till att kartlägga utländska transporter som kvarblir på svenska vägar efter de tillåtna sju 

dagarna efter en utförd transport till Sverige. Utredningen fann närmare 400 lastbilar (ibid:27) 

som olagligt genomförde transporter efter de sju dagarna som de haft tillstånd att uppehålla sig 

i landet. 
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Transportbranschen och specifikt markburna vägtransporter har idag ett antal branschforum i 

form av olika branschorganisationer varav den största är Sveriges Åkeriföretag (SÅ). SÅ har 

närmare 6000 svenska åkeriföretag som medlemmar av ungefär 10 000 åkeriföretag totalt 

(Sveriges Åkeriföretag, 2016). SÅ arbetar för att stärka den svenska åkerinäringen och främjar 

goda arbetsvillkor och rättvisa förutsättningar för att kunna konkurrera på transportmarknaden 

(ibid.).  

Ett pågående projekt finansierat av staten som startades under 2015 heter TP SAMS, 

Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar. Detta projekt har varit särskilt 

intressant för denna studie då dess syfte är att stärka transportsektorns krisberedskap. Detta 

genom att myndigheter och transportbranschen gemensamt kommer att försöka hitta lösningar 

på de problem som kan uppstå vid samhällsstörningar kopplade till transporter (TP SAMS, 

2016). Projektet är finansierat till trafikverket över en treårsperiod och ingår gör flertalet 

myndigheter med kopplingar till transport samt branschföreträdare (MSB, 2015b) som till 

exempel Svenska Åkeriföretag, Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI), 

Swedavia AB med flera. Inom ramen för projektet drivs bland annat ett pågående arbete inom 

ramen för privat-offentlig samverkan samt övningar och utbildningsverksamhet. 

2.4 Länsstyrelsens roll i krisberedskap och civilt försvar vid höjd beredskap 

Länsstyrelsens uppdrag regleras i stort i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion. 

Varje län representeras av en Länsstyrelse, som förvaltar statliga uppgifter på regional nivå. I 

förordningen beskrivs att Länsstyrelsen i stort ska verka för att olika nationella mål får 

genomslag i länet med hänsyn till olika regionala förutsättningar (2007:825, 2 §). 

Länsstyrelsens uppgifter inom krisberedskap och höjd beredskap regleras i förordningen 

(2007:825) med länsstyrelseinstruktion. § 52 om krisberedskap och genom förordningen 

(2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd 

beredskap. Den senare trädde i kraft 1 april 2016.  

Länsstyrelsens roll i planering av civilt försvar såväl som i krisberedskapen är att verka på 

regional nivå för att samordna över samhällssektorer i ett helhetsperspektiv 

(Försvarsdepartementet, 2015:108-109). Länsstyrelseinstruktionen säger att Länsstyrelsen 

före, under och efter en kris i länet ska kunna agera som en ledningsfunktion i sitt geografiska 

ansvarsområde, skapa lägesbilder, stödja länets andra aktörer i krisberedskapsarbetet samt 

rapportera en samlad bild av länets beredskapsåtgärder till MSB (§53-54). 
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Länsstyrelsen, som högsta civila totalförsvarsmyndighet på regional nivå, kan enligt den nya 

förordningen, verka sammanhållande mellan offentliga aktörer i regionen såväl som privata 

(SFS 2015:1052, 6 §). Vidare ska man, enligt samma paragraf, kontinuerligt samverka med 

andra aktörer i och utom länet, informera allmänheten. En viktig del av § 6 är möjligheten för 

Länsstyrelsen att, efter regeringsbeslut, inrikta och prioritera "statliga och internationella 

resurser som ställs till förfogande". Till skillnad från den gamla förordningen (2006:942) om 

krisberedskap och höjd beredskap, som ersattes 1 april 2016, har Länsstyrelsen fått ett större 

mandat i fråga om höjd beredskap genom prioritering och inriktning. I förordningen finns en 

tonvikt på bevakningsansvariga myndigheters ansvar att planera för höjd beredskap och 

totalförsvar (SFS 2015:1052, 2 § 2 ST). 

2.5 Samverkan 

Samverkan är ett vanligt förekommande begrepp som under de senaste åren nästan kommit att 

ses som ett "modeord". Samverkan är ett problematiskt begrepp då det ofta tolkas som 

svårdefinierat av många aktörer, se till exempel Uhr (2011) och Lindberg (2009). Enligt 

Nationalencyklopedin definieras samverkan som "gemensamt handlande för visst syfte" 

(2016). Christian Uhr lyfter i kapitlet Samverkansbegreppet i MSB:s rapport Samverkan - för 

säkerhets skull (2011:11) fram att samverkan är ett begrepp som flitigt används inom, bland 

annat, svensk krisberedskap. Dock så ser Uhr det som ett flytande uttryck vars definition 

varierar beroende på person och sektor. Ytterligare argumenteras det att en positiv sida av en 

oklar definition leder till att begreppet följer med i en föränderlig samhällsutveckling på ett 

anpassningsbart sätt. Härigenom, menar Uhr, blir en flytande definition av samverkan ett 

önskat tillstånd (ibid:11-13). 

Liknande argumenterar Kajsa Lindberg (2009) för att samverkan behövs i dagens samhälle för 

att de alltmer komplexa processerna och förändrade organisationsstrukturerna. Jämfört med 

förr i tiden krävs nu en ny typ av samarbete och koordination. Dessa krav på samarbete har sin 

grund i att kundernas krav numera ofta förutsätter gränsöverskridande samarbeten (2009:8) för 

att leverera de resultat som kunden kräver. Konsultbranschen nämns som ett exempel på ett 

sådant resultat. Lindberg (2009:13) lyfter också, i likhet med Uhr, att det är beroende på vem 

man är och i vilket avseende man tolkar samverkan som påverkar betydelsen av ordet för de 

berörda aktörerna. 

I Samverkan – himmel eller helvete (2000) tar Berth Danermark bland annat upp tre faktorer 

som påverkar samverkan. Dessa är organisatoriska former, regelsystem och 
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kunskapstraditioner. De organisatoriska formerna och förutsättningarna (Danermark, 2000:32) 

är intressanta i kontexten privat-offentlig samverkan då dels den politiska styrningen (ibid:36) 

är en faktor som starkt påverkar Länsstyrelsen men i mindre utsträckning markburen 

godstransport. Utmaningar vid samverkan kan bland annat bli beslutsmandat, alltså vilken 

organisation som har rätt att besluta om vad vid samverkan. Här blir det därför viktigt att redan 

innan samverkan bestämma vem som har beslutsmandat inför samverkan (ibid:35). 

Sammanfattningsvis kan sägas att det råder en begreppsförvirring om hur samverkan tolkas 

och vad som ligger i begreppet. Dels utifrån vilken position man själv befinner sig i men även 

svårigheter i en rak, genomgående och accepterad definition av vad samverkan faktiskt betyder. 

För denna studie appliceras tolkningen av samverkan som begrepp utifrån intervjudeltagarnas 

definition av samverkan, då detta är en av de frågor vi sökte svar på under de genomförda 

intervjuerna. 

3. Teoretisk referensram 
I denna del presenteras det rådande forskningsläget i frågor som berör privat-offentlig 

samverkan inom ramen för krisberedskap. Detta i syfte att dels rama in forskningsområdet men 

också att ge en djupare förståelse om forskningsfrågorna. Därefter följer en presentation av 

den sociologiska, teoretiska referensram som intervjumaterialet analyserats genom. 

Anledningen till att det är krishanterings- och krisberedskapsrelaterad forskning som ligger till 

grund för studien är att det i svensk modern kontext saknas sociologisk forskning rörande civilt 

försvar. Den forskning som vi sökt har funnits mer inriktad på krigsvetenskap och 

statsvetenskap. Utifrån att civilt försvar, enligt regeringen, ska bygga på krisberedskap har vi 

därför sökt kunskap inom området privat-offentlig samverkan i krisberedskap och modeller för 

detta. En konsekvens av denna positionering är att vi till del tappat ett svenskt perspektiv. Det 

vi istället vunnit är ett större perspektiv på privat-offentlig samverkan och som dessutom 

bygger på beprövad erfarenhet. 

3.1 Tidigare forskning: multiorganisatorisk krishantering 

I studien Multi-organizational Emergency Response Management – A Framework for Further 

Development av Christian Uhr (2009) undersöks hur individer interagerar med varandra i ett 

responssystem inför och under en allvarlig händelse. Ett responssystem syftar på resurserna 

som krävs för att hantera en sådan händelse såsom offentliga förvaltningar men också till 

exempel frivilliga organisationer, privata organisationer och näringsliv (2009:7). Hypotesen 

för studien är att hanteringen av en händelse inte alltid fungerar såsom en ramplanering 
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förutsett. Situationerna som kan uppstå är ledningsmässigt komplexa som kräver en 

multiorganisatorisk respons som involverar flera aktörer i hanteringen. Hanteringen som 

förutsätter flera aktörer kallas för responssystem (ibid.). Studien utgår ifrån en svensk kontext 

och bygger på både litteraturstudier och empiriska analyser genom 16 semistrukturerade 

intervjuer samt mer löst hållna samtal, med yrkesverksamma inom krishantering, och enkäter 

(2009:34, 37-40). 

I den del av studien som bygger på litteraturstudier lyfts begreppen beslutsordning och kontroll 

upp som viktiga mekanismer för hur ledningsstrukturen verkar i en kris. Uhr menar att civila 

aktörer ofta hamnar i ett reaktivt handlingsläge (2009:58), det vill säga att det är svårt att på 

förhand skaffa sig ett handlingsläge i fråga om en kris. Beslutsordning och kontroll utgörs, 

visar Uhr, (2009:64, 95) tolkas ofta i en normativ föreställning om hur ansvariga organisationer 

verkar i kris genom en hierarkisk beslutsordning och kontrollfunktion. Detta kan tolkas som 

att det, i till exempel en offentlig organisation, uppfattas som att det oftast råder en hierarkisk 

beslutsordning snarare än ett botten-upp-perspektiv där beslut och uppföljning bestäms av 

berörda aktörer ute i verksamheterna. 

Att koordinera självständiga verksamheter mot ett gemensamt mål kräver, visar resultaten av 

Uhrs litteraturstudie (2009:69), att aktiviteter som syftar till gemensamma åtgärder ses över 

och planeras noga. Fokus bör här ligga på hur målet utformas och hur det är tänkt att uppnås. 

Att utöva auktoritet, till exempel genom myndighetsutövning, kan enligt resultatet vara en väg 

att koordinera de olika verksamheterna som behövs i responssystemet. Uhr menar dock att det 

finns en utmaning i att studera olika verksamheters organisatoriska förutsättningar för 

krishantering. Det beror på att händelser ofta starkt påverkas av befattningar som inte är 

inplanerade att delta i krishanteringen eller utgör gränslandet mellan sådana befattningar 

genom samarbeten (ibid.). Vidare betonar Uhr (2009:98) att lokala avvikelser och avvikelser 

från planering inför kris såklart kan förekomma. 

Styrkor i den valda forskningen utifrån vår studies angreppsvinkel är att den är genomförd i en 

svensk kontext, utifrån givna förutsättningar för den krisberedskap som just nu utgör 

basförmågan för det civila försvaret. En svaghet är att trots att Uhr diskuterar hela 

responssystemet bygger urvalet på offentliga aktörer inom krisberedskapen (Uhr, 2009:38), 

såsom begränsat till räddningspersonal och tjänstemän på länsstyrelser. Detta, uppfattar vi, 

möjliggör en djupare kunskap inom en yrkeskategori men skapar ytterligare frågor om till 
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exempel näringslivets kunskap och syn på responssystemets komplexitet och hur dessa har 

möjlighet att påverka den krisberedskap som de förväntas agera efter. 

3.2 Tidigare forskning: privat-offentlig samverkan inom ramen för krisberedskap 

Studien “Building Community Disaster Resilience Through Private-Public Collaboration” av 

National Research Council (NRC) är en explorativ rapport från 2011 som handlar om hur 

privat-offentlig samverkan för ökad samhällelig resiliens ser ut i en amerikansk kontext idag. 

Resiliens definieras som persons, grupps eller systems fortsatta förmåga till funktion och 

anpassning under någon form av störning (NRC, 2011:13). Studien är beställd av USA:s 

inrikessäkerhetsdepartement, som på engelska är benämnd Department of Homeland Security.  

Studiens syfte var att klargöra de huvudkomponenter som krävs för att få till en välfungerande 

privat-offentlig samverkan. Målet var även att lyfta fram och undersöka lyckade modeller för 

att på så sätt kunna lyfta fram ett användbart ramverk för en bättre samverkan för det resilienta 

samhället. Det resilienta samhället omfattar en händelses alla faser: lindring, beredskap, 

respons och återhämtning (NRC, 2011:14). Metoden som tillämpats för datainsamlingen är 

dels expertkunskap genom de utvalda aktörerna i NRC men även genom en gemensam 

workshop som ägde rum i september 2009. Inom ramen för privat-offentlig samverkan har 

privat sektor definierats som företag, icke-statliga organisationer, frivilligorganisationer, 

trossamfund, akademiska och tekniska institutioner samt medborgarorganisationer. Offentlig 

sektor avser nationella blåljusmyndigheter samt berörda myndigheter (NRC, 2011:4). NRC 

beskriver förutsättningar för ett resilient samhälle som avhängigt resilienta lokalsamhällen, 

genom att de mindre delarna tillsammans skapar en helhet (ibid:10). 

NRC tar upp fyra olika realiteter som berör krishantering. Den första är att det kan uppkomma 

naturkatastrofer av olika slag närmast när som helst samt var som helst. Den andra aspekten är 

att efter en krishändelse så tar det tid att återställa samhället till ett normalläge. Händelsen leder 

till avbrott i det dagliga arbetet och hur snabbt man kan återhämta sig beror i stor grad på de 

beslut man har fattat under det förebyggande arbetet i kombination med omfattning av 

händelsen (NRC, 2011:6). Den tredje aspekten som tas belyser att resiliens byggs upp på lokal 

nivå samt att ingen är immun mot krishändelser idag utifrån bland annat Just-In-Time-baserade 

system för leveranser (ibid.). 

Den fjärde och sista aspekten, som är mest intressant för vår studie, är att den offentliga sektorn 

enligt NRC behöver omfattande stöd från privat sektor för att bygga en resilient gemenskap 

(NRC, 2011:7). Det här för att möjliggöra en fungerande krishantering då resurserna och 
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tillgångarna i form av manskap samt maskinella förutsättningar till största del finns i den 

privata sektorn. En symbios mellan sektorerna är kritiskt för en snabb återhämtning efter 

oförutsedda händelser som kan uppstå (ibid.). Man menar också att en välutvecklad privat-

offentlig samverkan kan ge positiva synergier bortom krisberedskap, såsom genom regional 

företagsutveckling och ökad lokalkännedom i ett samhälle (ibid:5). 

Ett framgångsrikt koncept för krisberedskap som ett resultat av privat-offentlig samverkan, 

föreslår NRC (2011:51), bygger på ett antal faktorer. För ett avgränsat område, såsom ett 

samhälle i en region, finns faktorer relaterade till politiskt klimat, juridiska utmaningar, 

kommunikation och tillit inom och utom offentliga instanser samt geografiska förutsättningar 

för tillgång till resurser (ibid.). Dessa skulle kunna påverkas i positiv mening av ett ökat 

samarbete mellan olika aktörer inom krisberedskapen. Vilka de deltagande aktörerna är, är en 

annan faktor som påverkar framgång, där NRC menar att aktörer med en bred vidd i bakgrund, 

erfarenheter, kontaktnät och samarbetspartners leder till god förankring i lokalsamhället.  

En annan avgörande faktor är hur implementeringen av principer och strategier genomförs - 

hur beslut omsätts till handling genom gemensamma mål och ett vidgat perspektiv av vad som 

är skyddsvärt (NRC, 2011:52). Strukturen bör vara sådan att den är accepterad av både privata 

och offentliga parter, bygger på en gemensam begreppsapparat och genom horisontella och 

vertikala nätverksaktiviteter. Gemensam målbild återkommer som ett viktigt tema för 

samverkan (ibid:9, 36, 69), men ansträngningarna ska ligga i att utveckla krisberedskap – vilket 

på sikt ska leda till ökad samhällelig resiliens (2011:77). 

14 
 



 

Fig. 1 Koncept för samhällelig resiliens, sammanfattande modell (NRC, 2011:6). 

Utöver modellen för konceptet beskrivs ett antal utmaningarna för privat-offentlig samverkan 

som syftar till att öka samhällelig resiliens. NRC menar att utmaningarna ligger i bland annat 

förmågan att engagera olika grupperingar, hantera olika riskuppfattningar, samarbeta och 

samverka på rätt nivå, hantera intressekonflikter samt att i tillit våga dela information med 

varandra (NRC, 2011:85). 

En svaghet i denna forskning är att den, i jämförelse med utgångspunkt och kontext för vår 

studie, har en helt annan referensram och särskilt kopplat till det amerikanska 

krisberedskapssystemet. Den utgår i sin kontext från naturkatastrofer som typhändelse för att 

beskriva krishanteringsmekanismer (2011:18) vilket i jämförelse med en svensk kontext är mer 

sällan förekommande (FEMA, 2016; MSB, 2016). Givet det amerikanska samhällets 

socioekonomiska och politiska disposition finns i termer av krisberedskap en ännu större 

resurstyngd i privat regi och beslutsmandaten för centrala myndighetsaktörer såsom Federal 

Emergency Management Agency (FEMA) kan anses begränsade (Preston, 2008:46). Här anser 
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vi att skillnaden gentemot Sverige är väldigt stor. Ett exempel på detta är storföretaget Wal-

Mart, som vid större händelser som exempelvis stormen Katrina var en viktig aktör i 

responssystemet utifrån sina överlägsna logistikresurser som åstadkom en mobilisering av 

resurser vida överlägsen offentliga aktörer (Horowitz, 2009:512). Här fick FEMA bära stor 

skuld för brister i hanteringen av krisen trots begränsade resurser (Preston, 2008:44). 

4. Teoretisk analysram 
Denna del behandlar sociologisk teori som syftar till att fungera som en teoretisk ram för 

analysen av insamlat empirimaterial. Den relationella organisations- och koordineringsteorin 

fördjupas genom en presentation av Gittells forskning, vilken visar på hur 

internorganisatoriska förutsättningar kan utgöra förutsättningar för framgångsrika 

samarbeten med extern part eller kund. 

4.1 Relationell organisationsteori 

Som mer specifik teori för analys av intervjumaterialet avser vi använda relationell 

organisations- och koordineringsteori. Här återfinns Gittell (2015) som bland annat forskar på 

vilka interna faktorer som påverkar förutsättningar för framgångsrik samverkan mellan interna 

och externa parter. Studierna tar sin utgångspunkt i bland annat den amerikanska flygindustrins 

förutsättningar att leverera flygavgångar med hög precision där ett stort antal olika aktörer vid 

en flygplats är beroende av samverkan och samarbeten för att nå resultat (ibid:387). 

Utgångspunkten för forskningen är den enskilda organisationens interna förutsättningar för att 

kunna lösa uppgifter tillsammans med andra. Bland gynnsamma organisatoriska 

förutsättningar nämns återkommande och korrekt informationsdelning, problemlösning som 

orientering före ”fingerpekanden”, kunskapsdelning och ömsesidig respekt inom och mellan 

parterna (ibid:387-388). En annan aspekt av effektiva organisationer, menar Gittell, Seidner 

och Wimbush (2010:490), är att goda interna relationer mellan medarbetare som arbetar i olika 

funktioner ökar kapaciteten för hela verksamheten. 

Gittells relationella organisationsteori återkommer till begreppet omtanke i olika kontexter. 

Inom- och utomorganisatorisk omtanke är ett exempel, vilket Gittell beskriver i en relationell 

byråkrati. Detta innebär att, både inom och utom organisationen, ömsesidigt ha ett 

uppmärksamt agerande och en responsivitet till varandras behov. En vilja och en benägenhet 

att utifrån ett perspektiv som är större än den egna verksamhetsdelen agera för verksamhetens 

bästa i mötet med medarbetaren, kunden och samarbetsparterna. Att man ser relationerna som 

en resurs poängteras som en av de viktigaste ingredienserna för ett företags välgång enligt 
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Gittell & Douglass (2012:710). Omtanken ses som en högkvalitativ egenskap som skapar en 

tillhörighet samt en känsla för att man är en viktig del för verksamhetens framgång. Den inom- 

och utomorganisatoriska omtanken omfattar också att agera i tilldelade roller och respektera 

varandras roller (Gittell & Douglass, 2012:710-711), där den utomorganisatoriska omtanken 

kan anses tillämpbar i kontexten samverkan med annan part såsom privat-offentlig samverkan 

mellan till exempel en länsstyrelse och det privat näringsliv. 

Den relationella organisationsformen. Begrepp innefattar tre relationella delar: 1) struktur, 2) 

rollbaserade processer för ömsesidig interrelation och 3) lyhördhet och uppmärksamhet till 

situationen och till varandra. Struktur innebär ett ramverk för verksamhetens ansvarsområden. 

Rollbaserade processer innebär att ansvarsområden blir personliga och skapar möjligheter för 

uppföljning. Lyhördhet och uppmärksamhet är en direkt konsekvens av att känna ansvar för 

rollens ansvarsområde. Dessa faktorer tillsammans resulterar i en utkomst (Gittell & Douglass, 

2012:715). En senare modell över relationella, högeffektiva organisationer (Gittell & 

Douglass, 2012:390) beskriver hur högeffektiva organisationer driver en tydlig struktur av 

rollfördelning, där rollbaserade relationer tillämpas i kontakt med kunder, samt mellan 

medarbetare och chefer (ibid.). Utifrån dessa teorier har vi valt att bygga en egen teoretisk 

modell (Fig.2). Syftet med detta är att vi vill synliggöra relationella och effektiva aspekter av 

organisatoriska förutsättningar. Modellen vi byggt är således baserad på huvuddrag för en 

välfungerande relationell organisation men innehåller också kriterier för effektivitet. 

 

Fig. 2 Modell för huvuddrag för en relationell, välfungerande organisation. 
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Begreppen i modellen användes i en teoriram för att analysera materialet som intervjuerna 

resulterat i. Vårt val av teori har utgått från att försöka, gentemot forskningsfrågorna, 

synliggöra förutsättningar och förklara förväntningar och roller inför en planeringsprocess 

utifrån teorin. Teorin är, anser vi, applicerbar mot teman som privat-offentlig samverkan och 

förståelse, vilket har varit en viktig avvägning i teorivalet då kontaktytan mellan 

organisationerna berörs i teorin men fokus ligger på interna förutsättningar för samverkan. 

5. Metod 
I denna del presenteras metodologiska ställningstaganden, beskrivning av metodval, hur 

studien genomförts samt genomgående en diskussion kring metodvalet. Här presenteras urval 

av intervjupersoner, tillförlitlighets- och trovärdighetsaspekter, frågor om överförbarhet samt 

etiska aspekter av den genomförda studien. 

5.1 Vetenskapsfilosofiska utgångspunkter 

De vetenskapsfilosofiska utgångspunkter som låg till grund för studien har bestämts utifrån en 

strävan att nå djupare förståelse och kunskap om forskningsfrågorna. Utifrån att det genomförts 

gruppintervjuer är det ett hermeneutiskt angreppssätt som tillämpats: intervjugruppernas språk 

och samtal kring forskningsfrågorna som ska klarlägga en större bild och helhet (Hultén, 

Hultman & Eriksson, 2007:126-127). Kvale och Brinkmann (2009:41-42) menar att ett 

fenomenologiskt ställningstagande motiverar valet av intervju som metod. Det här är en 

tolkning vi delar utifrån en uppfattning att den verklighet som våra intervjupersoner är 

yrkesverksamma i anses svår att studera som en absolut sanning. Vi har härmed tagit ställning 

för att det ontologiska perspektiv som låg till grund för studien är subjektivistisk i fråga om 

organisatorisk verklighet (Hatch & Cunliffe, 2013:12). Det vill säga att situationer och 

kontexter möts olika utifrån bakgrund, organisationskultur och förväntningar. Den 

epistemologi som låg till grund för studien är interpretivistisk utifrån att kunskap skapas utifrån 

olika bakgrunder och erfarenheter.  

5.2 Metodval 

Valet av metod, menar Bryman (1988:50), utgår i någon mån från antaganden om hur den 

sociala verklighetens bästa studeras. Den metodinsamling vi valt är en fenomenologisk och 

hermeneutiskt inriktad ansats genom kvalitativa semistrukturerade gruppintervjuer (Kvale & 

Brinkmann, 2014:45; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:40-41). Vi har valt att lägga fokus 

på öppna frågor som syftar till att möjliggöra djupare svar från respondenterna om deras egen 
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bild av organisationens beskaffenhet kopplat till forskningsfrågorna. Här kan en kvalitativ 

metod nå underliggande kunskap på djupet som resultat på andra sätt än en kvantitativ metod, 

bland annat utifrån hur intervjupersonerna själva ser på händelser, normer, värden och 

värderingar (Bryman,1988:60). Denna aspekt var viktig för oss i valet av metod, givet vår 

uppfattning om organisatorisk verklighet och att det är intervjupersonerna själva som gör 

organisation i någon mening i sitt dagliga arbete. 

Vårt val av denna metod har starkt påverkats av syftet att nå gruppernas kollektiva kunskaper 

och förståelse om organisatoriska förutsättningar och samverkan. Metoden har också, anser vi, 

varit ett angreppssätt att praktiskt genomföra våra idéer i den vetenskapsfilosofiska 

avvägningen. Denscombe (2009:238) menar att interaktionen i en gruppintervju kan leda till 

både samstämmighet, men också jämförande och erfarenhetsutbyte, vilket vi ansett varit ett 

viktigt verktyg för att förstå intervjupersonernas organisatoriska verklighet i sin kontext. Att 

intervjua i grupp kontra enskilt är ett val vi gjort för att dels stärka deltagarnas känsla av att 

kunna bidra, det vill säga att vi tror att intervjupersonerna stärks i samtal med andra om frågor 

de vanligtvis inte berör i sitt dagliga arbete. 

Genom gruppintervju som metod ges även möjligheter att ställa följdfrågor för att ytterligare 

få en större förståelse för respondenternas syn och kunskap inom ramen för frågeställningarna 

(Kvale & Brinkmann, 2014:45; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:40-41). Här ville vi ha 

handlingsutrymme utifrån att organisationerna som intervjuats var, i vår uppfattning, väldigt 

olika i sin struktur och i arbetssätt. Därför sökte vi en flexibel intervjuform, för att det i någon 

mån skulle gå att ställa om inte samma men väldigt liknande frågor till alla intervjugrupper för 

att senare på ett mer rättvist sätt kunna jämföra dem i analysen. Vi ansåg att den 

semistrukturerade intervjuformen möjliggjorde detta. 

Gruppintervjuer valdes, som nämnts ovan, med hänsyn till att det är den kollektiva synen på 

organisatoriska förutsättningar samverkan som intresserar oss. Den bild de olika aktörerna som 

deltar i intervjun ger är det som efterfrågas för att se centrala tendenser (Kvale & Brinkmann, 

2014:191) och deras inställning till civilt försvar. Om enskilda intervjuer hade utförts befarade 

vi att det skulle leda till väldigt svårtolkad information då ämnet civilt försvar i många 

avseenden är ganska nytt och distanserat från det vardagliga arbetet i framför allt den privata 

åkerisektorn. Här var tanken att samla gruppens gemensamma inställning till och kunskap om 

civilt försvar, likväl oliktänkanden och skiftningar. Härigenom ansåg vi få ett mer användbart 

resultat från intervjuerna då gruppen får möjlighet att resonera om frågorna gemensamt. 
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Ett delvis kvantitativt angrepp på forskningsfrågan, med metodval såsom enkätundersökning, 

hade kunnat ge ett bredare perspektiv, inkludera fler länsstyrelser och privata aktörer samt visat 

på mångfald i resultat som inte beror på en specifik metod. Det hade också möjliggjort en högre 

grad av generaliserbarhet, standardisering och objektivitet (Kvale & Brinkmann, 2014:367-

369). Här har vi gjort en avvägning om metodvalet utifrån att det är en djupare kunskap om 

förutsättningar för samverkan, roller och förväntningar inför samverkan inom ramen för 

planering av civilt försvar som eftersträvas. Inte generaliserbarhet i första hand. 

5.3 Urval av intervjupersoner 

För att samla kunskap om forskningsfrågan är ett alternativ att vända sig till de personer som 

verkar inom området (Ahrne & Svensson, 2011:10). Här har vi valt en medelväg utifrån att 

tillfråga grupper i offentlig sektor som arbetar med krisberedskap och civilt försvar samt privata 

aktörer inom godstransportsektorn för markburen transport på väg, tåg är ej inkluderat, som 

kan komma att arbeta med frågorna. 

De offentliga aktörer vi valt att intervjua tillhör länsstyrelser i norra Sverige. De fyra 

personerna som intervjuats arbetar med någon form av krisberedskap idag och uppgav att deras 

enheter arbetar med frågor som rör civilt försvar. Urvalet har här utgått från yrkesmässiga 

kompetenser. Vi har också haft i beaktan att enskilda personers kunskaper om civilt försvar 

kunde vara begränsande för deltagande, det vill säga att givet läget med planering och att det 

inte verkade finnas någon samverkan med de privata transportaktörerna inom krisberedskap 

fanns en risk att ingen ville ställa upp. Vid tidig kontakt med potentiella intervjupersoner 

försökte vi därför tillämpa förtroende samt betona gruppkaraktären (Denscombe, 

2009:236,243) i fråga om förfrågan om deltagande. Det betonades även i första informationen 

som gavs att vi befinner oss i ett stadie inför planeringen för civilt försvar och därigenom 

hoppades vi att deltagandet inte skulle framstå som en kunskapsutfrågning för framförallt de 

privata aktörerna. Detta diskuteras vidare i etikavsnittet. 

Den privata sektorn intervjuades genom två gruppintervjuer vid två olika tillfällen med olika 

deltagare. Totalt deltog fyra företagsledare från fyra olika företag inom godstransportsektorn. 

Urvalet är ett tvåstegsurval där vi först valde ut vilka organisationer som är intressanta för 

studiens syfte (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:42), som i detta fall innebär länsstyrelser 

och privata aktörer inom transportbranschen med fokus på godstransport i norra Sverige. Som 

ett andra steg i urvalet valdes intervjupersoner ut i dessa organisationer. Då aktörer relevanta 

för civilt försvar kopplat till godstransport i norra Sverige inte kan anses vara någon stor del av 
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populationen fann vi det naturligt att det är dessa individer som var relevanta för studiens syfte. 

Detta för att de antogs besitta värdefull kunskap om forskningsfrågorna. 

Kontakt med godstransportsektorn togs genom mailkontakt med regionens största 

branschorganisation för åkerier. De mailade sedan vidare, för vår räkning, till ett okänt antal 

företag där de kontaktade fick återkomma om de ville deltaga eller inte. Länsstyrelserna 

kontaktades även de via e-post. De som var intresserade återkom till oss via e-post. 

Sammanlagt var det fyra personer från transportsektorn och lika många från länsstyrelserna, 

vilket i tid och rum gjorde det praktiskt möjligt att dela in dessa i fyra gruppintervjuer om två 

personer. Alla åtta intervjupersoner fick ta del av ett informationsbrev (bilaga 1). Här beskrevs 

studiens syfte, vad intervjumaterialet kom att användas till och hur, att deltagande var frivilligt 

och att det var möjligt att närhelst avbryta intervjun. Vi valde också att skicka ut en förenklad 

version av intervjufrågorna. Det kan å ena sidan ha färgat deltagarnas svar på förhand och 

begränsat diskussionen mellan intervjupersonerna, men också ha avväpnat situationen något 

och gett en trygghet i förberedelse. Responsen på detta var varierad, alltifrån en skepsis till 

frågorna till en positiv attityd till att känna sig väl förberedda för intervjusituationen. 

Intervjupersonernas erfarenheter av att arbeta med privatoffentlig samverkan inom ramen för 

civilt försvar var väldigt varierande, allt från ingen tidigare erfarenhet till trettioårig 

arbetslivserfarenhet med erfarenheter från 80-talens K-företag och gemensam planering. Vi är 

medvetna om att en del av de intervjuade har kort arbetslivserfarenhet, men vi menar att detta 

möjliggör en bra grund för diskussion givet olika erfarenheter. 

5.4 Insamling av empiri – genomförande av gruppintervjuer 

Sammanlagt genomfördes fyra gruppintervjuer inom ramen för studien. En av dessa 

genomfördes via Skype, av logistiska och tidsmässiga anledningar. Det är lämpligt, menar 

Denscombe (2009:252), att kontakta intervjupersoner i förväg med en tidsavgränsning för 

intervjuns omfattning och en plats. I informationen som gavs till respondenterna inför 

intervjuerna angavs en predicerad tidsåtgång på upp till ca 60 minuter. Intervjupersonerna fick 

så långt det var möjligt styra plats för intervjun. Det var ett medvetet val för att bibehålla 

intervjupersonernas organisatoriska kontext, därför har intervjuerna så långt det varit möjligt 

genomförts i deras ordinarie arbetsmiljö eller snarlika förhållanden. Detta var också en viktig 

förutsättning för att skapa trygghet hos intervjupersonerna. Ett krav från vår sida var att 

intervjuerna skulle ske i en lugn miljö för att möjliggöra inspelning och för bra förutsättningar 

till reflekterande diskussion.  
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Intervjuerna tog mellan 45 till 60 minuter i anspråk. Vid tre av de fyra intervjuerna var båda 

författarna med vid intervjutillfället, den sista intervjun påverkades dock av ett 

sjukdomstillfälle så att en av oss var frånvarande. Upplägget för intervjuerna var att en av oss 

hade huvudansvaret för att leda intervjun och ställa huvudfrågorna, medan den andre 

observerade och ställde ytterligare följdfrågor om så behövdes samt hjälpte den 

huvudansvarige att ringa in viktiga ämnen. Att vara två som genomför intervjuer kan, enligt 

Trost (2010:67), uppfattas som ett "maktövergrepp", att intervjupersonerna hamnar i underläge. 

Att vi ändå valde detta tillvägagångssätt har möjligen underlättat vid analysen, att båda varit 

väl förtrogna med materialet och sett och hört saker ur olika perspektiv. Det har däremot funnits 

ganska tydliga roller intervjuarna emellan som påverkat ett eventuellt maktövergrepp, 

nämligen att den som observerat ställt mer bekräftande följdfrågor som vi uppfattar har 

uppmuntrat och stärkt intervjupersonerna. Å andra sidan blev resultatet av den sista intervjun 

över förväntan trots att den genomfördes av endast en intervjuande person, men förmodligen 

påverkades av att vi då tidigare genomfört tre intervjuer tillsammans och att intervjuguiden 

kändes beprövad. Möjligen blev rollerna omvända i det fallet, att intervjupersonerna kände sig 

trygga i att vara fler och istället försökte underlätta för den som ledde intervjun. 

Vår intervjuguide (bilaga 1) är uppbyggd i tre delar där varje del syftar till att ringa in respektive 

forskningsfråga. Vi har genom intervjuguiden försökt fånga vad samverkan innebär för 

respektive grupp, olika förväntningar och synen på roller samt skillnader i organisatoriska 

förutsättningar. För att skapa en lättsam inledning har frågebatteriet föregåtts av mer generella 

frågor om respektive verksamhets struktur och mål. Frågorna ställdes i regel i samma följd men 

påverkades av intervjun i sin helhet då det kändes viktigt att låta diskussionen få spelrum 

snarare än att styra för hårt med frågor. 

Intervjusituationerna var skiftande i karaktär. De två intervjuer som genomfördes med privata 

aktörer var till sin karaktär väldigt uppsluppna med en nyfiken stämning. Detta tror vi beror på 

att de bröt av sin logistiska vardag med ett samtal om något man inte berör i det vardagliga 

arbetet. Inställningen till att delta i vår studie var väldigt positivt och man betonade vikten av 

att bidra till universitetet. Länsstyrelserna uppfattades som signalerande rutin, att de hade 

erfarenhet av att bli intervjuade eller tillfrågade i olika ämnen. Här observerades ett annat 

fenomen än med de privata aktörerna, en möjlig tjänstemannaproblematik, där det i vissa fall 

uppfattades som att intervjupersonerna var något reserverade och försiktiga i sina svar. En 

tänkbar bakgrund till detta, var vår uppfattning, är det rådande planeringsläget inför som råder 

och att det kan finnas en frustration i att inte ha svaren på hur eller vilka samverkan behöver 
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ske med. Här hade vi kanske kunnat presentera studien på ett tydligare sätt och avgränsat, på 

ett för dem, tydligare sätt. Inför en av gruppintervjuerna förtydligades detta i en 

mailkonversation då det från vår sida uppfattades som att länsstyrelsen inte ville delta på grund 

av planeringsläget. 

De tre första intervjuerna spelades in med hjälp av två mobiltelefoner, den sista intervjun med 

en telefon, efter samtycke från samtliga deltagare (Kvale & Brinkmann, 2014:218). 

Motiveringen till detta var att skapa en backup om tekniken skulle fallera, samt att bibehålla 

fokus på samtalet under intervjun snarare än att anteckna. Efter intervjuerna genomfördes 

transkribering av materialet för att kunna analysera de likheter och skillnader som finns i 

respondenternas svar (ibid:220). Anledningen till att intervjuerna skrevs ut i sin helhet var för 

att möjliggöra den analysmetod som valts, men också för att försöka minimera vår påverkan 

på materialet (ibid:217-218). Det inspelade materialet raderades efter att transkriberingen var 

utskriven för att etiskt stärka den anonymitet som intervjudeltagarna erbjudits (Kvale & 

Brinkmann, 2014:228). I och med transkriberingen så avidentifierades intervjupersonerna 

genom indexering (Denscombe, 2009:371), det vill säga fingering av namn på personer och 

platser. Detta för att ytterligare stärka anonymiteten. 

5.5 Analysmetod 

Som inledande metod för analys valdes meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 

2014:247-249). Med meningskoncentrering menas att en kategorisering genomförs där 

intervjusvaren har delats in i olika kategorier som vi tolkar som relevanta för vårt syfte och 

frågeställningar. Det handlar om att finna essensen och de faktiska sakerna som sagts i 

intervjun, mer specifikt de centrala teman som lyfts fram. Valet av denna metod som initial 

analysmetod, menar vi, syftar till att skapa ordning i materialet, underlätta förståelse och att 

göra det mer överskådligt. För att få ut så mycket som möjligt av intervjumaterialet har vi 

genomfört denna initiala analys enskilt. 

När materialet kändes mer förståeligt har vi valt att gå vidare i analysen med en annan metod, 

tematisk analys enligt Framework-modellen (Bryman, 2011:528). Anledningen till att vi har 

valt denna är att den på ett visuellt sätt visar var tyngdpunkten i materialet ligger, vilka teman 

som kommer igen genom fler intervjuer och på så sätt också klargör skillnader i svaren mellan 

gruppintervjuerna. Även denna analys har genomförts enskilt för att senare jämföras och ensas. 

Den tematiska analysen går ut på att koda materialet för att sortera det ytterligare. Ett sätt att 

göra denna tematiserande kodning är genom just Framework, en matrisbaserad metod som 
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syftar till att rama in tematiseringen (ibid.). Konsekvenser av valet av analysmetod är att de 

gemensamma nämnarna synliggörs, men tanken fanns tidigt att lyfta fram möjliga teman 

bortom forskningsfrågorna och bygga ut analysen till en egen analysram. Matrisen avslutar 

resultat- och analysavsnittet. Nedan illustreras det ramverk som vi byggt ur analysen. Texten i 

tabellen är de teman som alstrats ur intervjumaterialet efter meningskoncentrering. 

 

Tabell 1. Resultatet av tematisk analys av gruppintervjuerna i matris. 

Intervju Samverkan Roller och 
förväntningar 

Organisatoriska 
förutsättningar 

Grupp 1  
Länsstyrelse 

Naturliga tillstånd 
 
Ömsesidighet 

Ansvar 
 
Främlingskap 

Ramar, rutiner och 
systematik 
 

Grupp 2 
Länsstyrelse 

Former och strukturer 
 
Äpplen och päron i 
samverkan 

Tröskeln till det 
privata 
 
Målbilder 

Precision 

Grupp 3 
Transport 

Levnadssätt 
 
Transportfamiljen 

Främlingskap Nätverk 
 
Konkurrens 

Grupp 4 
Transport 

Samarbeten Oumbärlighet 
 

Kundfokus 
 
Konkurrens  

 

En svårighet i att analysera materialet kan vara intervjuarens begränsade förståelsehorisont i 

fråga om intervjupersonernas sociala verklighet i arbetsmiljön (Bryman, 1988:72). Här har vi 

förhållit oss till två sidor av myntet: förståelsehorisont som begränsning och förståelsehorisont 

som tillgång. Det är givetvis möjligt, för att inte säga uppenbart att en utomstående inte kan 

analysera alla underliggande aspekter av en grupps socialisering kring den egna organisationen 

och ej heller totalt kartlägga denna miljö. Å andra sidan, menar vi, ligger beskrivningen av 

verkligheten utifrån forskningsfrågorna i intervjupersonernas händer. Det kan möjliggöra en 

utomstående analys och skapa infallsvinklar som informanterna själva kanske inte hade haft 

möjlighet till. 
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5.6 Tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet 

Reliabilitet kan beskrivas som förutsättningar för ett resultat att reproduceras av andra forskare 

vid en annan tidpunkt, och förutsätter till exempel att inte ledande frågor färgat 

intervjupersonernas svar (Kvale & Brinkmann, 2014:295). För denna studie har vi valt att 

istället använda begreppet tillförlitlighet utifrån forskningsjagets närhet till metoden 

(Denscombe, 2009:381), det vill säga hur vi som intervjuare är avhängiga resultatet eller om 

någon annan skulle kunnat uppnå ett liknande resultat. Detta i syfte att rama in kvalitativa 

aspekter av forskningsproceduren. Här har vi därför försökt stärka tillförlitligheten genom att 

till exempel följa strukturen för formalia som satts upp samt försökt avgränsa innehållet efter 

relevans för ämnet. I fråga om insamlingen av intervjumaterial ser vi tillförlitligheten som god 

utifrån att både vi och intervjupersonerna samtidigt befinner oss i ett skede när civilt försvar 

befinner sig i en återuppbyggande fas. Studien blir därför också svår att replikera framöver - 

men utifrån att förutsättningarna för civilt försvar förändrats och på så sätt utdaterar våra 

intervjufrågor. Svaren kommer även de troligtvis att ändras efter att både de offentliga 

aktörerna och de privata har fått mer kunskap och tydligare direktiv gällande hur en 

planeringsprocess för det civila försvaret ska fungera.  

Angående replikerbarheten, det vill säga om någon annan skulle genomföra intervjuerna under 

samma tidpunkt och på samma sätt (Kvale & Brinkmann, 2014:298-299), har vi tagit i beaktan 

att frågorna inte ska vara ledande eller att några värderingar ifrån vår sida läggs till och 

därigenom ska vår intervjuguide inte bli färgad (ibid.). Att utföra gruppintervjuer kan också 

stärka en replikerbarhetsaspekt då detta främjar möjligheten att synliggöra en grupps kollektiva 

kunskap och inte bara blir subjektiva tankebanor som styr intervjun i en viss riktning. De 

intervjuade erbjöds att ta del av det analyserade materialet av intervjun innan publicering. Detta 

kan anses stärka tillförlitligheten genom den kritiska granskning som då uppstår. Vi har även 

försökt stärka kvalitén genom att ge resultatavsnittet en tydlig struktur för att det ska bli lättare 

att ta del av resultatet. 

Validitet är ett begrepp som vanligtvis diskuteras i kvantitativ forskning och handlar om att för 

läsaren skapa en trovärdig bild av den insamlade informationen (Kvale & Brinkmann, 

2014:298-299). För vår studie har vi däremot valt att diskutera detta utifrån trovärdighet 

(Denscombe, 2009:380) för att tydligare anknyta till dess kvalitativa natur samt belysa vilka 

praktiker som använts för att säkra ett trovärdigt resultat. Detta har beaktats genom att de 

personer som intervjuats har specifika roller och kunskaper som är att anse som unika för våra 

frågeställningar och vårt syfte. För att undersöka det vi avsett och därigenom skapa en trovärdig 
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bild till läsaren (Kvale & Brinkmann, 2014:298-299) har vi också låtit ett kritiskt 

förhållningssätt till vår position som intervjuare och tolkare av den insamlade datan genomsyra 

arbetet i sin helhet. Ett viktigt verktyg här har varit att låta intervjufrågorna återspegla syftet 

och forskningsfrågorna för att säkerställa att studien svarar på vad den förespeglat läsaren. 

Generaliserbarheten handlar om huruvida resultatet är generaliserbart till andra platser, 

kontexter och populationer (Kvale & Brinkmann, 2014:310). För vår studie tolkar vi 

generaliserbarheten utifrån överförbarhet (Denscombe, 2009:382) genom att förhålla oss till 

huruvida denna studies resultat går att applicera på liknande verksamheter. Utifrån 

överförbarhet anser vi att den kan tolkas som god för organisationer som liknar de intervjuade 

sektorerna. Vi ser däremot inte att denna studie går att replikera för andra länsstyrelser utifrån 

att olika regioner har sina egna, specifika utmaningar och nuvarande samverkan mellan 

Länsstyrelsen och de privata aktörerna i olika regioner kan antas variera. Vissa delar tror vi ska 

kunna användas även för andra utifrån till exempel att samverkan mellan privat-offentlig sektor 

kopplat till civilt försvar kan ta hjälp av denna studies resultat. 

5.7 Forskarens roll och etik 

De etiska aspekter som tagits hänsyn till genom studien är främst informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale & Brinkmann, 2014:105). Det 

informerade samtycket har varit viktigt för att deltagarna i gruppintervjuerna ska kunna lämna 

sitt medgivande, förstå vad deltagandet innebär och att de närhelst de önskar kan lämna 

intervjun utan att uppge anledning. Det har också förmedlats till deltagarna vilka som kommer 

att ta del av studien, vilka delar som ingår och hur den genomförs. Detta har utformats utifrån 

Vetenskapsrådets (2015) riktlinjer. 

Det vi särskilt har betonat utifrån en uppfattning om att frågeställningarna kan uppfattas som 

utmanande för intervjupersonerna då de, framför allt i fråga om länsstyrelserna, har det 

formella ansvaret att planera för civilt försvar på regional nivå men just nu inte har svar på 

förutsättningarna för detta. Vi har också försökt att betona att intervjupersonerna tillfrågas som 

yrkespersoner och inte som privatpersoner. Det kan, tror vi, ha bidragit till att förstärka framför 

allt länsstyrelsens deltagande som tjänstemannabetonat. Med det tänker vi att de är reserverade 

i sina svar utifrån tjänsteposition utifrån att de inte vill framstå som spekulativa.  

Förtroende (Denscombe, 2009:243) var här en viktig ingrediens för att undvika 

misstänkliggörande mellan deltagare och oss som intervjuare, men också mellan 

intervjupersonerna. Ett sätt att praktisera och tillämpa förtroende kan vara att möjliggöra 

26 
 



anonymitet (ibid.) Detta innebar att ingen av intervjupersonerna har framträtt med namn i det 

utskrivna materialet utan har fått fingerade beteckningar. För att ytterligare stärka 

anonymiteteten har organisationsnamn, ortsnamn och annat som kan härleda till personerna 

fingerats. 

Relationen till intervjupersonerna före intervjuerna har varit av olika karaktär. En av 

länsstyrelserna hade vi inledande samtal med om studiens upplägg, främst för att skapa en bild 

av hur verksamheten ser ut idag och vilka samarbeten som fanns på plats. Vi uppfattar att den 

kontakten inte påverkade hur de senare svarade på intervjufrågorna eller att de på så sätt givits 

utrymme att påverka vårt innehåll. Den andra länsstyrelsen har en av oss tidigare träffat men 

har inte en personlig relation till i en sådan bemärkelse att vi anser att det har påverkat resultatet. 

De privata aktörerna har ingen av oss träffat eller haft kontakt med i tidigare sammanhang. 

6. Resultat och analys  
I denna del presenteras resultaten av intervjuerna som analyserats genom teorin och tidigare 

forskning. Motivet till detta är att försöka bringa tydligare förståelse för forskningsfrågorna om 

samverkan, roller och förväntningar samt organisatoriska förutsättningar. Dessa frågor utgör 

huvudteman för resultatredovisningen. Varje huvudtema har sedan i en tematisk analys funnits 

ha ett antal underteman. Dessa har redovisats under respektive forskningsfråga. Efter att det 

analyserade resultatet presenterats för respektive forskningsfråga sammanfattas dessa i ett kort 

textavsnitt under varje del. 

Citat från intervjupersonerna refereras till respektive intervjunummer och fingerat namn efter 

citatet. 

6.1 Tema 1: Samverkan 
Forskningsfrågan vad innebär samverkan mellan länsstyrelser i norra Sverige och privata 

aktörer inom transportsektorn för markburna transporter i kontexten inför civilt försvar? 

genererade flera underteman i analysen. För länsstyrelserna identifierades följande teman: 

• samverkan som ett naturligt tillstånd 

• äpplen och päron i samverkan 

För de privata transportaktörerna identifierades följande teman: 

• levnadssätt 

• samarbeten 
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6.1.1 Naturligt att samverka – äpplen och päron 

Intervjupersonerna från länsstyrelserna beskrev samverkan som ett närmast naturligt tillstånd. 

Undertemat belystes av intervjupersonerna från flera olika håll. Dels beskrevs samverkan som 

en del av länsstyrelsens huvuduppdrag, som ett verktyg för problemlösning inom ramen för de 

formella uppgifter man har inom verksamhetsområdet krisberedskap. Verktyget används i mer 

formella former i samverkan med externa parter medan den interna samverkan inom 

Länsstyrelsen har en lägre grad av formalisering och beror på motpart och syfte. Definitionen 

av samverkan för intervjupersonerna beskrivs som oproblematisk utifrån att det är ett slags 

normal företeelse eller dagligt tillstånd. Ingen av intervjupersonerna problematiserade 

samverkan initialt. 

“En arbetsform för att kunna åstadkomma samordning.” 

(1:L2) 

Samverkan ses även av intervjupersonerna som starkt händelsestyrd då alla parter inte blir lika 

berörda vid till exempel en krishändelse och därigenom lyfts viljan att ha en dynamisk och 

anpassningsbar samverkan fram. En del av intervjupersonerna sätter samverkan i kontexten 

före, under och efter en händelse. Denna fasindelning liknar de av National Research Council 

(NRC) beskrivna nycklar för framgångsrik samverkan, där lindring, beredskap, respons och 

återhämtning är de faser som behöver tas höjd för i samverkan (2011:14). När samverkan inom 

ramen för en händelse beskrivs, pratar intervjupersonerna om att strukturen för samverkan är 

densamma men att deltagare i samverkan kan vara olika beroende på händelse. Det finns 

modeller och standarder i arbetssätt för samverkan där vissa typhändelser styr hur man utformar 

samverkan. 

Utifrån den relationella organisationsform som Gittell beskriver nämns bland annat struktur 

som en organisationspraktik som kännetecknar en högeffektiv organisation med goda 

förutsättningar att lösa uppgiften (Gittell & Douglass, 2012:715; Gittell 2015:390). Vi har 

tolkat länsstyrelsernas beskrivning av samverkansarbete som en sådan struktur, ett ramverk för 

hur man löser sina arbetsuppgifter och praktiskt i samverkan med andra samordnar insatser och 

åtgärder före, under och efter en händelse. Vad som däremot saknas i praktiskt genomförande 

av strukturen är appliceringsytor gentemot privat sektor. Här uttrycks av intervjupersonerna ett 

reellt behov och en vilja att samverka men uppfattar samtidigt att strukturen inte är applicerbar 

bortom organisationer som på olika sätt skiljer sig från den egna, offentliga ramen. 
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“...i privat-offentlig samverkan, hur den ska struktureras och så vidare. 

Det har funnits med i flera år och, och… varit svårt är ofta då att man 

ska utöka den privat-offentliga samverkan och då har jag ibland upplevt 

att man ska göra det då för att det är bra att göra men att det är svårt 

(…)” (2:L3) 

Samverkan beskrivs som föränderlig och skiftar i karaktär beroende på situation och 

samverkansparter. Intervjupersonerna från Länsstyrelsen sätter sin samverkan med andra i 

relation på olika sätt. En av de intervjuade beskriver utmaningar i att samverka med 

Försvarsmakten utifrån att Försvarsmakten använder begrepp som inte är förenliga med 

länsstyrelsens idéer om vad samverkan är. 

“...utifrån Försvarsmakten så är de lite speciella… regler, hur de ser på 

samverkan också för dom, här till exempel vill dom prata om en civil-

militär samverkan och det tycker jag är ett högst olämpligt begrepp (...) 

Att vi vill ju bara prata om krisberedskap för liksom i Sverige har vi 

ingen civil-militär samverkan i liksom fredstid eller under normal 

situation...” (2:L4) 

De förändringar och utvecklingsområden intervjupersonerna ser inom samverkan beskrivs på 

olika sätt. Dels beskrivs förändringar, i fallet med den ena länsstyrelsen, utifrån redan 

genomförda förändringsarbeten. Detta kan dels bero på att de anses vara konkreta exempel som 

lämpar sig för att beskriva en generell utveckling, eller visa på att det finns en benägenhet att 

agera reaktivt snarare än proaktivt. Det skulle i så fall stödjas av Uhrs (2009:58) litteraturstudie, 

där offentliga aktörer inom krisberedskap beskrivs i termer av svårigheter att agera proaktivt. 

6.1.2 Samarbeten som levnadssätt 

Transportaktörernas syn på samverkan skiljer sig på olika sätt från länsstyrelsernas. En 

intervjuperson beskriver samverkan som något man lever i inom sin bransch. Det är något man 

gör snarare än ett vedertaget begrepp att relatera till i det vardagliga. Under intervjuerna med 

transportaktörerna belystes frågan om samverkan som ett begrepp som inte används i 

terminologin till vardags. Det framkom att istället så väljer de att prata om olika sorters 

samarbeten, till skillnad från Länsstyrelsens retorik där samverkan är det uttryck som används. 

Samverkan anses av transportaktörerna vara mer som ett byråkratiskt uttryck som förknippas 

med statliga verksamheters arbetssätt och metoder. För att klara sig i branschen och kunna 
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konkurrera på ett rättvist sätt så talade intervjupersonerna om vikten av att ha ett väl fungerade 

samarbete både inom och utanför företaget: 

“Ja, inom åkeriföretaget och där är det samverkan hela tiden. Inom 

åkeriet måste vi se till och tänka till å hjälpa varandra. Å sen, å sen har 

vi ju inom andra åkerier att hjälpa varandra med diverse saker, dom lejer 

mig och jag lejer dom å vi byter tjänster och diverse” (4:TP3) 

Här är det särskilt intressant att notera hur intervjupersonerna, i och med att första frågan om 

samverkan var ställd, anpassade sig till intervjuarnas begreppsapparat och valde nästan 

genomgående att använda begreppet samverkan i resterande delar av intervjun. Detta tolkades 

som en högre grad av utomorganisatorisk omtanke (Gittell & Douglass, 2012:710-711) jämfört 

med länsstyrelserna. Här visar man en tydlig vilja att anpassa sig efter en presenterad struktur. 

Dock, ska sägas, med hänsyn till att transportaktörerna på många sätt är nybörjare i 

totalförsvarsfrågor kan detta ifrågasättas mot länsstyrelsernas större kunskap i frågorna och på 

så sätt skulle ha större nyanser i utmaningarna med samverkan. 

Genom de olika branschorganisationer som de intervjuade i olika utsträckning och 

konstellationer är medlemmar i så framkom det att det finns en stark samarbetsvilja och 

familjär inställning till samverkan som arbetssätt. En tydlig förankring till den valda 

inriktningen av markburen godstransport är att samtliga intervjuade transportaktörer kan 

relatera samverkan till det dagliga arbete de utför. Detta, beskriver de, genom att verka för att 

få till så smidiga och lönsamma transporter som möjligt genom att samarbeta med varandra. 

Det tar sig uttryck i att det är ett givande och tagande för att så många som möjligt ska få det 

så bra som möjligt. 

Intervjupersonerna beskrev motsvarigheten till samverkan som nätverksbaserade utbyten inom 

branschen. Som intervjupersonerna nämnt så finns redan etablerade nätverk i form av 

branschorganisationer som arbetar för att främja och marknadsföra deras medlemmar samt 

agera forum för frågor som berör branschen. Man kan se det som att etablerade 

samverkansforum redan existerar genom organisationsstrukturerna inom den markburna 

transportsektorn. 

Alla respondenter talar i positiv bemärkelse om sina etablerade nätverk där de värdesätter sitt 

eget deltagande. Intervjupersonerna beskriver att branschen har genomgått en stor 

förändringsprocess de senaste årtiondena. Detta har skapat förändrade behov från kunderna och 

det i sin tur har påverkat hur aktörerna i branschen samarbetar. Detta genom t.ex. Just-In-Time, 
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ett fenomen som intervjupersonerna beskriver som kortare ledtider, färre lager i landet och 

ökade transportbehov från utlandet. Resonemangen återfinns i NRC rapport utifrån att ingen i 

det moderna samhället är immun mot krishändelser givet att även ett lokalsamhälle idag är så 

beroende av leveranser i tät följd (2011:6). 

“Det gäller ju att allt i hela vägen fungerar liksom, så det har ju blivit 

mer behov av samverkan för att få allting å funka för att komma dit till 

målet faktiskt, så är det ju.” (4:TP4) 

“Vi har även tittat på försäkringar, alltså bilförsäkringar. I och med att 

vi är ganska många, representerar ganska många fordon, totalt då. Och 

på så vis samverkar vi ju då, emellan.” (3:TP1) 

De förändrade förutsättningarna för transportbranschen har alltså lett till gränsöverskridande 

samarbeten där man väljer att använda sig av det nätverk man har för att lösa arbetet på bästa 

möjliga sätt. Det nedre citatet ovan är ett exempel på hur man använt befintliga nätverk för att 

utveckla samarbeten och samverkan. Här pratar intervjupersonerna vidare om 

utvecklingsområden man har för samverkan, vilka är bland annat frågor som rör förenklande 

åtgärder kring försäkringar, utvecklade samarbetslösningar för IT och skapa mer tid till 

kundvårdande relationer. 

Sammanfattningsvis finns nyanser i vad samverkan är i jämförelse mellan de båda 

gruppintervjuerna. Samverkan för Länsstyrelsen innebär ett naturligt tillstånd, dagliga och 

strukturerade aktiviteter som en del av huvuduppdraget. Det är aktiviteter som skiftar utifrån 

situation och samverkansparter men som har ett utåtriktat fokus. Samverkan för 

transportaktörerna är inte ett naturligt begrepp i samma mening utan en verksamhetspraktik för 

samarbeten inom den egna verksamheten och i nätverk med andra aktörer i branschen.  

6.2 Tema 2: Förväntningar och roller 

Forskningsfrågan vilka förväntningar finns hos respektive organisation sinsemellan och vilka 

roller ser organisationerna att parterna har i samverkan? har belysts i intervjuerna på olika 

sätt. Intervjuerna med länsstyrelserna resulterade i två underteman: 

• Ansvar 

• Tröskeln till det privata 

Intervjuerna med transportaktörerna resulterade i tre teman: 
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• Främlingskap 

• Oumbärlighet 

6.2.1 Plattformar, trösklar och förväntningar 

Något som poängterades vid ett flertal tillfällen under den första intervjun genom en av 

länsstyrelserna var vad som inte bör förväntas av deras verksamhet beroende på händelse och 

utfall. Bland annat så beskrevs att Länsstyrelsen inte är beställare eller utförare av tjänster, utan 

istället har uppgifter i att agera samordnande och koordinerande för de man uppfattar som 

beställare och utförare. Det kan tolkas som att en friskrivning görs ifrån vissa 

ansvarsförhållanden och synliggör en tendens till ett slags “vi och dom”-retorik. 

“Ja men sen så är det ju andra som i sin tur är… är beställare av tjänster. 

till exempel Transportstyrelsen, Trafikverket ute på väghållningssidan, 

där är det ju entreprenörer många gånger som utför tjänsterna för att… 

den delen ska fungera. Men jag menar det är ju ingenting som vi utför.” 

(1:L2) 

Under den andra intervjun framkom att den ena länsstyrelsen ser det som att en inblandning av 

privata företag i samverkan och planering blir lite av en utmaning. Dels talar man om privata 

aktörer i termer som att de inte har tid att avsätta för samverkan i frågor som rör civilt försvar, 

men också att man är osäker på om privata aktörer själva ens tror sig ha en roll i arbetet. Det 

leder till att detta är någonting man drar sig för. Detta skulle kunna förklaras genom Uhrs idéer 

om offentliga aktörers reaktiva handlingsläge (2009:58), det vill säga att det finns en svårighet 

hos offentliga aktörer att agera mot, i det här fallet privata aktörer, innan en händelse. För att 

ens involvera dem beskriver man att Länsstyrelsen på ett tydligt sätt behöver definiera 

förutsättningar och läge så att de privata aktörerna inte ska få utrymme att kunna missförstå.  

“Jag tror att det också finns en känsla av en tröskel att gå mer mot det 

privata, så att man börjar oftare mot det offentliga och försöker 

formulera en så tydlig fråga som möjligt innan man tar det med sig till 

den privata delen...” (2:L3) 

Någonting som framkom från båda intervjuerna med länsstyrelserna är behovet av att anpassa 

sig och ha i åtanke den privata företagsaspekten för samverkan. Att målen med verksamheterna 

skiljer sig åt råder det inget tvivel om efter intervjuerna, från någon av parterna, särskilt i 

ekonomiska frågor. Båda länsstyrelserna tolkar det som att de privata aktörerna behöver en stor 

grad av förklaring med ett tydligt syfte och en potentiell vinning för företaget som morot för 
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att vilja delta i samverkan för civilt försvar. Detta är i linje med Uhrs (2009:69) tankar och 

idéer om koordinering mot gemensamma mål, att lägga stor vikt vid att planera hur 

gemensamma aktiviteter ska leda till ett och samma mål. Här utelämnar länsstyrelserna vad 

målbilden är, i klartext, för den samverkan som ska ske inom ramen för civilt försvar. Båda 

nämner Försvarsmaktens behov som något odefinierat, men rör inte i konkreta ordalag vilka 

övergripande mål arbetet som de själva bedriver och ska bedriva har. 

De verksamheter som man omnämner som rollinnehavare i samverkan idag tycks familjära och 

bekanta för intervjupersonerna, som återkommande och i samtliga fall där aktörer nämns är det 

närmast uteslutande aktörer i offentlig sektor de pratar om. Undantaget är kraftbolag i olika 

former som ingår i olika samverkansformer, men där intervjupersonerna också påpekar att 

kraftbolagen i vissa fall är statligt ägda.  

“…vissa, vissa bas… basverksamheter finns ju alltid med när vi pratar 

störda förhållanden. Kommunernas roller är ju… de har ju det, de ska 

ju vara kommuner. Landstinget har sin… uppenbara roll eller regionen 

då. (...) Ja, det är ju det, det… är olika aktörer, och på samma sätt lite 

olika för olika gånger också.” (1:L2) 

Intervjupersonerna uttrycker sammantaget att samverkan med privata aktörer borde bedrivas i 

större utsträckning men görs inte på grund av olika anledningar som man har svårt att sätta ord 

på. Det kan tolkas genom Gittell & Douglass och deras inom- och utomorganisatoriska 

omtanke (2012:710-711) där tillhörighet och förståelse samt respekt för andras roller tas upp 

som en viktig del för en fungerande samverkan. Det skulle alltså kunna saknas 

utomorganisatorisk omtanke utifrån att man dels inte vet vilka roller parterna ska ha samt 

utifrån i gemensam målbild. Vet man inte hur samverkan kommer fungera i praktiken om man 

vill involvera någon som arbetar i en annan sektor kan det vara avskräckande att blanda in en 

ny aktör till det befintliga arbetet då nya arbetsformer kan komma att krävas.  

En rak och tydlig kommunikation där man respekterar varandras roller tas också upp som en 

viktig basförmåga för att möjliggöra en god samverkan. Detta likt Gittell & Douglass 

(2012:710-711) teori om inom- och utomorganisatorisk omtanke där responsivitet respektive 

organisationsbehov premieras. 

“...då måste vi vara mycket mer precisa och vi måste också vara mer 

samordnade mellan de offentliga så att vi kan möta rätt område hos de 
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privata. Som då inte är de... offentliga administrativa gränserna…”. “Så 

det där tror jag är en utmaning” (2:L3) 

 

6.2.2 Främlingskap och oumbärlighet 

Under den tredje intervjun framkom att förväntningarna på Länsstyrelsen från 

transportaktörernas sida är väldigt låga. Respondent TP2 svarar på frågan om vilka 

förväntningar de har på Länsstyrelsen i kontexten civilt försvar:  

 

“Inga alls, egentligen. Där är man väldigt nollställd idag” (3:TP2) 

 

Denna inställning kan sättas i perspektiv till att Länsstyrelsen, tillsammans med många andra 

myndigheter som ska planera för civilt försvar, fortfarande befinner sig i planeringsstadiet och 

att den privata transportsektorn inte blivit involverad ännu i särskilt stor grad bortsett från TP 

SAMS som i dagsläget även dom befinner sig i startgroparna. Det målas ett “vi får se vad som 

händer”-scenario ur transportaktörernas perspektiv under intervjuerna. En sak som efterfrågas 

av den privata sektorn är snabbare beslutsvägar från offentliga aktörer. Erfarenheter från 

transportaktörerna visade att de inte var imponerade av den tidsåtgång det generellt tar, efter 

deras egna erfarenheter, för att få igenom beslut för offentliga aktörer. Här nämndes 

Länsstyrelsen specifikt utifrån till exempel miljötillståndsprocesser. 

Förväntningarna på Länsstyrelsen från transportaktörernas sida beskrivs som vacklande utifrån 

att de inte vet hur beslutsmandat och handlingsutrymme juridiskt ser ut för myndigheten. Ofta 

nämns Länsstyrelsen i termer som framställer den som en beställare av tjänster och där 

transportaktörerna beskriver sig besitta kunskap om hur det faktiskt går att genomföra och en 

större förankring i vardagsverkligheten. Detta kan sättas i relation till hur länsstyrelserna 

beskriver sina uppdrag, vilket är en samordnande roll framför allt genom samverkan och inte i 

beställar- och utförarroll. Här finns ett uppenbart glapp i kunskap mellan organisationerna i 

fråga om varandras målsättningar och uppdrag. Vid en krishändelse, såsom Uhr (2009:7) 

tecknar en multiorganisatorisk respons som involverar flera offentliga och privata aktörer, 

tolkar vi att ett sådant här glapp kan vara en sådan sak som gör att ramplaneringen för 

hanteringen av kris fallerar. Skulle transportaktörerna hantera händelsen som första respons, 

finns här med andra ord risken att begränsad förståelse av varandras mandat försvårar 

hanteringen. Som NRC (2011:51) tar upp så är avgörande faktorer för en lyckad krisberedskap 
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att bland annat kommunikation och tillit samt förståelse till varandra en väldigt viktig del för 

att lyckas samverka. 

Åkeriföretagen ser en framtida roll inom civilt försvar som en av de viktiga livsnerverna för 

samhällets funktionalitet. De beskriver rollen utifrån flera aspekter av det man benämner 

funktionalitet. Rollen berör livsmedel, godstransport, renhållning, avfallshantering med mera. 

“Hela samhället stannar… Det finns ingenting som du ser, som du äter, 

som du har på dig (…) som inte är transporterat en eller flera gånger.” 

(3:TP1) 

Att svenska samhällets importbehov har ökat drastiskt under de senaste årtiondena och att 

självförsörjningsgraden samt lagerhållningen i Sverige har minskat är något som togs upp som 

en problematik. Intervjupersonerna menar att utvecklingen visar att transportföretagen idag 

troligtvis har en ännu större roll att axla för Sveriges behov av transporter i framtiden. Här 

nämndes att transporter av de mest nödvändiga basresurserna för överlevnad idag och att det 

som tillverkas transporteras allt längre. Ofta ifrån stora centrallager i Europa, menar de. 

 

“Även det här med slakterier, mejerier, bryggerier och hela den har ju 

varit liksom som en centralisering. Och där har det gått ganska fort ändå 

så jag tror att det är en stor skillnad, det här liksom att med en kris, att 

bygga upp logistiken måste tänkas på ett helt nytt sätt jämfört med vad 

man hade för 15-20 år sedan (...) Det har hänt ganska mycket på 20 år.” 

(3:TP2) 

Sammanfattningsvis visar resultatet av denna frågeställning att det råder vissa oklarheter i fråga 

om gränsöverskridande förståelse för varandras roller och organisationer. Länsstyrelsen ser 

framför sig att det kan vara svårt att få med sig de privatägda företagen i samverkan om inte 

budskapet och målet blir tydligt och tilltalande kommunicerat. De privata aktörernas 

förväntningar på Länsstyrelsen är ganska låga på så sätt att frågorna om krisberedskap och 

civilt försvar inte varit uppe för diskussion på många år. Genom detta blir det ganska 

spekulativa antaganden om varandra då samverkan inte prövats dem emellan i modern tid. 

Förhoppningarna kan sammanfattas med att en tydlig gemensam målbild krävs för en 

fungerande privat-offentlig samverkan.  
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6.3 Organisatoriska förutsättningar 

Forskningsfrågan vilka skillnader finns i organisatoriska förutsättningar mellan aktörerna? 

resulterade i skillnader och likheter mellan intervjugrupperna. Dessa redovisas enskilt för 

respektive intervjugrupp. Följande underteman identifierades i intervjuerna med 

länsstyrelserna: 

• Ramar, rutiner och systematik 

• Precision 

För de privata transportaktörerna fanns följande underteman: 

• Kundfokus och konkurrens 

• Nätverk 

6.3.1 Ramar, rutiner och systematik med precision 

Vid de båda intervjutillfällena med länsstyrelserna beskrivs den egna organisationen utifrån en 

tydlig, gemensam begreppsapparat. Obundet av varandra beskrivs organisationen, 

verksamheten och målsättningarna i samma termer. Organiseringen beskrivs som att den utgår 

från verksamhetsplanen, genom olika verksamhetsenheter där arbetet beskrivs som 

standardiserat på olika sätt genom handlingsplaner och arbetsområden. Vid en av intervjuerna 

rättade även en intervjuperson till användandet av uttrycket avdelning och hänvisade till 

begreppet enhet som gångbart för att förstärka den egna, höga graden av organisering. Det 

framkom också vid flertalet beskrivningar att verksamheten utifrån vad man inte gör, det vill 

säga utifrån vad som antas uppfattas om den egna verksamhetens ansvarsområden men som 

inte är sådana.  

"Ja... det är väl att lindra, alltså... att skapa förebyggande åtgärder... i 

samband med normala förhållanden och att lindra. Att bidra till att 

lindra effekter. När... det händer någonting. Man ska ju ha klart för sig 

att vi är ingen krisavhjälpande organisation." (1:L2) 

De beskrev också sina respektive organisationer i relation till privata aktörer, utifrån termer 

som samordning och kontaktytor. Vid båda intervjuerna beskrevs hur Länsstyrelsens 

hierarkiska organisationsform inte matchar de privata aktörernas ur de aspekterna. Detta är en 

av de stora utmaningar som NRC (2011:85) beskriver för privat-offentlig samverkan utifrån att 

i en regional kontext samverka på rätt nivå. Å andra sidan skulle dessa hinder kunna motverkas 

genom kännedom och kontakt med privata aktörer. Vidare skulle, utifrån hur NRC beskrivning 

36 
 



av faktorer som påverkar privat-offentlig samverkan i krisberedskap (2011:51), det politiska 

klimatet och tillit till utom offentliga instanser kunna vara svar på varför Länsstyrelsen 

beskriver sig i dessa termer och synen på samverkansparter. Här beskrev intervjuperson L3 sin 

verksamhet utifrån att man har olika sorters organisationsstrukturer och att det skulle försvåra 

kontakt: 

"Och då behöver vi vara mycket mer precisa och vi måste också vara 

mer samordnade mellan de offentliga så att vi kan möta rätt område hos 

de privata. Som så inte är de... offentliga administrativa gränserna, 

utan... " (2:L3) 

När intervjupersonerna diskuterar den egna organisationen nämns flera olika 

verksamhetsområden inom den egna enheten med stort intresse och de pratar om den bredd 

som finns. På frågan om vilka roller man har internt framkom olika perspektiv på 

verksamheten, där man återigen förstärkte vissa särdrag mellan enheterna förutom i vissa 

projekt där man arbetar tvärfunktionellt och över enhetsgränserna. Inom den kompetensbredd 

som finns beskrivs i de tillfälliga samarbeten inom Länsstyrelsen som rör enskilda projekt 

berörs både vad Gittell (se fig. 2) benämner som tvärfunktionella uppföljnings- och 

mötesformer. 

 Ett ytterligare argument för att dessa former bedrivs är att det beskrivs som viktigt att ha ett 

koncept för arbetet, ramar för tillvägagångssätt för att hantera uppkomna komplexa händelser. 

Här visar intervjupersonerna på hur flexibla lösningar för kommunikation och uppföljning 

anpassas inom den egna organisationen. Det framkommer inte i någon av intervjuerna några 

indikationer på interna konflikter, vilket berör den tredje tvärfunktionella praktiken i den 

teoretiska modell vi byggt utifrån Gittells teori. Här är teorin inte applicerbar på resultatet. 

Huvuddragen för relationell teori har bäring mot flera andra aspekter av intervjupersonernas 

beskrivningar av den egna organisationen. Förhållandet till vilka roller och ansvarsområden 

man har inom enheten beskrevs dessa utifrån förstapersonstermer utan ägarskap där en 

intervjuperson använde begreppet jobbar vid åtta tillfällen för att beskriva vilka olika roller 

som finns internt inom enheten. Detta kan tolkas som antingen ett lösningsfokus enligt 

relationell organisationsteori (Gittell, 2015:387-388) utifrån att betoningen i intervjupersonens 

berättelse ligger på uppgiftslösning.  

På frågor om för vilka de finns till, beskriver båda intervjugrupperna på olika sätt ett spann 

inom vilket man verkar för medborgarnas säkerhet i stort. Kund som begrepp fanns i 
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termoniologin hos flera av de intervjuade men var inte ett självklart uttryck för att beskriva 

vilka de fanns till för. Målen för verksamheten, de så kallade enhetsmålen, beskrivs som ett 

ramverk för de uppgifter man ska lösa inom enheten men är till antalet och omfattning så stora 

att ingen av intervjupersonerna kan återge dem. Från central, nationell nivå beskrivs hur 

regeringsuppdrag formar verksamheten tillsammans med lagrum för samhällsskydd och 

beredskap. Dessa ligger till grund för ett slags standardiserade verksamhetsplaner för olika 

områden inom Länsstyrelsen. Just målsättningar framstår som den av Gittells 

koordineringsaktiviteter (se fig. 2) som länsstyrelserna har ett lågt fokus på utifrån den brokiga 

skildringen av vad målsättningen för den enhetsspecifika verksamheten är. 

Hur intervjupersonerna beskriver länsstyrelsekollegor i andra verksamhetsområden inom 

organisationen i positiva ordalag kan vara en av de organisatoriska förutsättningar Gittell 

(2015:387-388) benämner ömsesidig respekt inom organisationen. Det är en intern 

organisatorisk förutsättning som bäddar för samarbeten med andra. Liksom nämnts ovan gör 

ingen av intervjupersonerna fingerpekanden mot andra tjänstepersoner i myndigheten, vilket 

också nämns av Gittell (ibid.) som en god intern förutsättning. Utbyte av information och 

informationshantering beskrivs i stort och smått utifrån vardagligt informationsutbyte mellan 

kollegor till, även här, myndighetsperspektiv på sammanhållna uppgifter som ska lösas.  

När intervjupersonerna beskriver möjligheter och svårigheter i att påverka verksamheten ligger 

det möjligheter i att kunna påverka arbetets genomförande och forum för samverkan. De 

interna arbetssätten är flexibla och lämnar stora utrymmen för förändring. 

"Jag upplever det att det är väldigt öppet klimat rörande civilt försvar 

med hur, vad vi har för uppdrag att göra det (…) ...innehållet och 

utformningen närmare så att säga - det är ganska fritt för oss att hitta på 

de. Det finns ju inte riktigt något facit än på alla saker, så att..." (2:L3) 

Utmaningarna och svårigheterna i verksamheten som länsstyrelserna beskriver dem ligger i att 

förhålla sig till lagrummet som omger verksamheten. Den flexibilitet och möjlighet att påverka 

utformningen av arbetet sträcker sig till en gräns, en yttre ram för verksamhetsutövning. 

Begrepp som inte nämns och som genomgående utelämnas i gruppintervjuerna med 

länsstyrelserna är effektivitet och kvalitet. 

6.3.2 Kundfokus, konkurrens och nätverk 

De privata transportaktörerna beskrev sina verksamheter som dynamiska och i förändring 

utifrån kundens efterfrågan på olika tjänster. Samtliga intervjupersoner var företagsledare som 
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tagit över en affärsverksamhet efter en släkting. Intervjupersonernas beskrev sina respektive 

företag som verksamma inom områden som spänner över godstransporter, 

livsmedelstransporter, renhållning samt till viss del entreprenadarbeten. I olika utsträckning 

kör de också transporter åt andra företag, i den mån att distribuerar åt olika aktörer inom till 

exempel livsmedelsbranschen. Samtliga har huvudkontor eller liknande funktion på en plats 

och anställda förare utlokaliserade i verksamhetsområdet. Storleken på verksamheten varierade 

i numerärer på antalet anställda, från tio anställda till närmare 140. Verksamhetsområden för 

de företag som intervjupersonerna representerade varierade stort från ett enstaka län i norra 

Sverige till att täcka flera län och över landsgränser.  

"Vi har jobbat mycket med entreprenadsidan, tankbilsverksamhet, så vi 

har varit inom olika segment, renhållning och så vidare. Tidigare då. 

Till att idag vara mer renodlade då, till styckegods och livsmedel om 

man så säger då." (3:TP1) 

"Å då kör vi på, ja, FÖRETAGSNAMN har fem olika linjer som vi 

sköter om. Det är gods som ska distribueras ut och samtidigt så hämtar 

vi in gods. Och sen utöver det så har jag ju egna kunder." (4:TP3) 

Företagen beskriver intervjupersonerna som familjeföretag, ett arv de förvaltar och känner 

ansvar för. Arvet beskrivs som ett ansvar för kvalitet och redighet i det arbete som görs. Flera 

av intervjupersonerna sätter sina värderingar i relation till större transportaktörer utifrån att de 

själva vill växa i lagom takt. Ett sätt att uttrycka detta är också att jämföra hur de uppfattar att 

chaufförer mår som har sämre villkor för att genomföra arbetet än deras egna anställda har. På 

flera punkter kan detta tolkas som en variant av Gittell och Douglass inom- och 

utomorganisatorisk omtanke (2012:710-711) utifrån en förståelse för grundläggande behov och 

en kunskap om åkarnas arbetsförhållanden – både för den egna personalen men också andras. 

En förklarande del till denna förståelse är delvis att flera av intervjupersonerna har erfarenhet 

av att köra transporter själva men kan också förklaras genom det arv familjeföretaget utgör. 

Det arvet tycks sätta en viss stolthet i att måna om sin personal utifrån intervjupersonernas 

beskrivningar. De olika företagsledarna beskriver inflytande från de anställda som varierande 

i sina beslutsprocesser, att man gärna lyssnar in deras åsikter i frågor men har sista ordet i 

beslut. 

"Sen så kan det ju va så att det är svensk åkare men det är utländska 

chaufförer. Så är det ju. Vi på ANNAT NORDISKT LAND har ju i alla 
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fall där problem på den biten med tuff konkurrens just nu. Och de bryr 

sig inte alls hur chauffören mår eller vad han har för lön." (4:TP4) 

"Men... och sen... för de är klart de stora vill ju bara åt mer och mer 

volymer, och dom, va ska vi säga, de struntar väl i åkarna och hur de 

går för dom kan man säga och jag menar dom... bara dom kan få åt sig 

mer volymer och omsättning." (4:TP3) 

Ett sätt att måna om villkor för de som arbetar och för att överleva i en tuff bransch ser samtliga 

intervjupersoner vikten av att organisera sig i någon form av nätverk. De beskriver två olika 

sorters nätverk där det ena är en branschorganisation. Organisationens medlemmar beskrivs 

som väldigt många och intresset av att vara del av organisationen bygger enligt 

intervjupersonerna på motiv kopplade till konkurrens, schyssta arbetsvillkor och 

kunskapsutbyte. Ett gemensamt instrument för att föra branschens talan beskrivs vara ett viktigt 

mål för verksamheten. Nätverket består för intervjupersonerna av en regional förening där 

andra företagare i området ingår, en region som beskrivs i storleksordningen från Kiruna till 

Gävle. Medlemskapet beskrivs som frivilligt och som gränssatt av att man sköter sina affärer 

och inte har till exempel skatteskulder samt att företaget har ett intresse av deltagande. 

Aktiviteter för kunskaps- och informationsutbyte kan vara till exempel informationsträffar, 

seminarier eller möten. Förutsättningarna för verksamheten bygger med andra ord på 

medlemmarnas ambitioner.  

"Det är ju lite styrt, det här med årsmöten och regler och hur det ska 

vara litegrann, så att... För jag menar, vår transportbransch var ju 

oerhört reglerad, historiskt sett, man fick inte sätta igång och köra lastbil 

om man inte hade tillstånd. Och tillståndet kom ju från 

Åkeriföreningens godkännande, att nu är det okej och Länsstyrelsen 

godkände. En regelstyrd bransch. Som håller på att luckras upp kan man 

säga." (3:TP2) 

Den andra sortens nätverk som beskrivs av intervjupersonerna är affärsnätverk som bildats på 

egna initiativ av företag som till exempel kör åt andra, större företag. Här beskrivs en liknande 

grad av frivillighet där syftet och målet för nätverket är att underlätta samarbeten inom ramen 

för arbetet som utförs åt det större företaget och för att underlätta det dagliga arbetet med 

godstransporter. Det ska också finnas kontaktytor mellan de två olika typerna av nätverk, 
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genom att till exempel lyfta intressefrågor gentemot branschorganisationen för att få vad man 

beskriver som slagkraft. 

"Och för våra verksamheter då. Och vi samverkar och har ett nätverk 

om man säger, i våran trafik, över landet då. Ett finmaskigt nätverk som 

ju består utav olika privata åkerier då, som kör åt "TP-företag 3". Och 

det är ju därför det står "TP-företag 3" på bilarna. Men de ägs ju av oss, 

"TP1-företaget" då." (3:TP1) 

"...det finns ju lite småtentakler emellan där, mellan varandra där också. 

Bitvis kan man väl ha ett visst informationsutbyte, va. Så att man talar 

om, alltså "Nätverket" är en intresseorganisation då till 

"Branschorganisation", och säger att nu måste ni fixa det här. Nu måste 

ni lobba för det här. Att såhär får det inte gå till, såhär kan det inte 

vara..." (3:TP2) 

 

Denna typ av nätverk kan tolkas som en sorts tvärfunktionella samarbeten ur en ensidig 

tolkning av NRC:s definition av en sådan (NRC, 2011:9, 36, 69). Ensidig så till vida att detta 

samarbete sker mellan privata aktörer och inte i privat-offentlig samverkan. Ett sätt nätverket 

har konkret genomfört ett tvärfunktionellt samarbete är att det här har skapats plattformar för 

till exempel tekniska lösningar som uppföljningsverktyg för fraktsedlar. Det finns dock 

utrymme för en utveckling mot privat-offentlig tvärfunktionellt samarbete utifrån att det i 

transportaktörernas uppfattning finns kunskaper och kompetenser kring de K-företag som man 

bedrev under 80- och 90-talen. Många av personerna som varit involverade i det arbetet 

beskrivs vara pensionsmässiga och att det finns ett värde i att bevara den kunskapen inför ett 

framtida arbete. Inom ramen för den här typen av samarbeten finns också en 

utvecklingspotential anser en av intervjupersonerna, genom till exempel i utveckling av 

gemensamma IT-plattformar och försäkringslösningar.  

Utmaningar för transportaktörernas verksamheter beskrivs som tudelat och berör de egna 

verksamheterna men är också utmaningar för branschorganisationen. Utmaningarna rör lagrum 

och villkor för vad man benämner som schyssta transporter och svårigheter runt branschen och 

dess utveckling. Här anser intervjupersonerna att det inte räcker att försöka påverka 

branschorganisationen - kunderna styr. Det behövs istället opinionsbildning och spridning av 

kunskap vad det innebär att köpa en dyrare transport med bättre villkor, vilket liknas med att 
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välja ekologiskt. Här finns, uppfattar vi, likheter i de utmaningar som länsstyrelserna ser 

kopplat till lagrum, men en ytterligare dimension i opinion och allmän uppfattning om 

verksamheternas villkor. 

"Bekymret är att vi lobbar politiskt för det här men det är ju kunderna 

som bestämmer. Och då gäller det ju att, så att säga få kunden att vilja 

köpa den här transporten som är fair transporterat då. Fast den är 35% 

dyrare va. Det är en utmaning, skulle jag vilja säga." (3:TP2) 

"Och det är ju också i viss mån, om man lyfter upp det, för att det är ju 

inte bara om du skiljer på ekologisk och icke ekologisk utan i våran 

näring så är det ju... kan de ju vara laglig eller olaglig. Alltså vi har ju 

många saker att brottas med i det." (3:TP1) 

Sammanfattningsvis visar intervjuerna på genomgående skillnader i organisatoriska 

förutsättningar mellan organisationerna. Kopplat till Gittells teoribildning kan sägas att 

transportaktörerna beskriver sin verksamhet med tyngdpunkt mot högra delen av modellen (fig. 

2) och med tonvikt på resultat och att kvalitet används som ett genomgående begrepp. 

Länsstyrelserna har i sina beskrivningar tonvikt på den vänstra delen av modellen (fig. 2) med 

tydliga inslag av standardiserade uttryck och arbetsformer. Båda grupperna har erfarenheter av 

så kallade tvärfunktionella samarbeten. 

7. Slutsats och diskussion  
En slutsats av studien är att det ifråga om samverkan finns olika uppfattningar och språkbruk 

om vad samverkan är och hur den görs. Vilket stärker de argument och påståenden som tas upp 

i punkt 2.5 Samverkan där Uhr (20l1:11) tar upp att samverkan är ett flytande uttryck som är 

beroende av person och sektor. Det finns också tydliga utmaningar i att aktörerna talar olika 

språk i frågor som rör samverkan. En konsekvens av detta blir att det försvårar för aktörerna 

att dels ta kontakt med varandra och att för att skapa en gemensam förståelsehorisont om vad 

som är skyddsvärt i planering för höjd beredskap och civilt försvar.   

En slutsats är också att länsstyrelserna har okunskap om de privata transportaktörernas 

verksamheter medan transportaktörerna har okunskap om länsstyrelsernas beslutsmandat. En 

slutsats vi drar av denna studie är att det skulle gynna planeringsprocessen att det skapas 

gemensamma aktiviteter för att skapa en gemensam målbild.  Detta tror vi är ett sätt att skapa 

ett gemensamt språk och en ökad förståelse för varandras verksamheter. Förutsatt ett nätverk 
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som bygger på tillit och förståelse, menar NRC, skulle kunna vara en viktig nyckel för 

implementering av ett krisberedskapssystem i lokalsamhället (2011:52), vilket vi tror kan vara 

en viktig faktor i införandet av planering inför civilt försvar. Studiens slutsatser är att det finns 

element av organisatoriska förutsättningar för framgångsrik privat-offentlig samverkan inför 

civilt försvar i båda organisationstyperna. Framgångsfaktorerna ligger i gemensamma nämnare 

i fråga om struktur och tvärfunktionella samarbeten. De största skillnaderna finns i 

målformulering, beskriven effektivitet och resultatfokus. 

Svagheter i tillämpning av teoribildningen är att den relationella teoribildningen förutsätter en 

relativt funktionell organisation, vilket gör den svår att applicera på aktörer tillhörande en 

branschorganisation utifrån att den kan betecknas som löst sammansatt. Denna låga grad av 

organisering innebär en utmaning i appliceringen av teorin, där den relationella 

organisationsteorin brister i att förklara vilka nivåer för samverkan som kan tillämpas för att 

skapa gemensamma målbilder.   

Ett sätt att ytterligare applicera relationell organisationsteori hade varit att komplettera 

metodvalet med observationer eller något slags fältstudie för att verkligen synliggöra mönster 

i tvärfunktionella konfliktlösningar och hur kommunikationen faktiskt genomförs. Det hade 

också varit relevant att komplettera våra intervjuer med personer i ledarbefattningar med andra 

anställda i andra funktioner. Det hade gett en djupare förståelse och en möjligt rättvisare bild. 

Här hade också språkliga aspekter av organisationens förutsättningar troligtvis blivit ännu 

tydligare om man involverat under- och överordnad personal utifrån ett planerar- eller 

genomförarperspektiv. 

Vår teori utifrån resultatet är att det finns en tydlig tröskel mellan det privata och offentliga i 

fråga om samverkan. Uhr (2009:58) porträtterar offentliga aktörer som reaktiva. En konsekvens 

kan bli att initiativet till samverkan kräver en högre grad av styrning, detta för både de 

offentliga och privata aktörerna som i dagsläget saknar tydliga direktiv för  hur samverkan ska 

gå till. Utifrån samma resonemang, fattas i vilket fall en språklig och incitamentsmässig 

plattform för samarbetet.  Vi ställer oss också frågande till om inte tröskeln dessutom förhöjs 

ytterligare av språkbruk och praktiker när det handlar om privat-offentlig samverkan inför krig.  

Ett aktörsgemensamt språk försvåras av en situation som inte aktualiserats sedan kalla krigets 

dagar och ställer frågor om höjden av samverkan inom ramen för krisberedskap – den 

krisberedskap det är tänkt att civilt försvar ska bygga på.  
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Bauman (2000:14, 192-195) beskriver det moderna samhället som långtgående privatiserat där 

staten saknar verktyg och makt att genomföra större samhällsprojekt. Är det den privata 

marknaden som står för initiativ till civilt försvar i moderniteten? Vi är av uppfattningen att det 

gap som beskrivs ha uppkommit i välfärdssamhället i och med privatiseringar (Edlund & 

Johansson Sevä, 2013) kan ha drivit den utveckling inom krisberedskapen som byggt trösklar 

mot privat-offentlig gemenskap.  Detta är en ytterligare dimension av utmaningar i att uppfylla 

MSB:s (2014) riktlinjer för ageranden rörande effektiv kommunikation, initiativförmåga, 

resultatfokus och en målsättning att försöka samordna sina intressen för samhällets bästa.  
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Informerat samtycke och intervjuguide 

Bakgrund till studien och informerat samtycke 
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Vi försöker ta reda på vilka organisatoriska förutsättningar som finns inom Länsstyrelsen 
respektive privata aktörer inom marktransportnäringen. Syftet är att ta reda på hur 
organisatoriska förutsättningar kan påverka möjligheter till samverkan mellan privata och 
offentliga aktörer. Intervjun vi nu gör är en del av datainsamlingen till vår C-uppsats. 
Uppsatsen examineras inom ramen för Risk- och krishanteringsprogrammet på 
Mittuniversitetet. När den är godkänd kommer den att publiceras i en internetportal för 
uppsatser och avhandlingar, Diva. 

Intervjun kommer att spelas in i syfte att skrivas ut i text för att därigenom lättare kunna 
granskas och analysera vad som sagts. Det är bara vi två som kommer lyssna av det inspelade 
materialet för att sedan radera det när uppsatsen är inlämnad och godkänd. Det utskrivna 
materialet kommer att, i sin helhet, användas av oss, eventuellt opponenter, handledare och 
examinator av arbetet. Delar av textmaterialet kan återfinnas i citatform i den färdiga rapporten. 

Deltagandet i studien är frivillig och intervjuerna kan närsomhelst avbrytas. Om du inte vill 
svara på en eller flera av frågorna så är det helt okej att göra så.  

När materialet är utskrivet och analyserat kommer ni att erbjudas möjlighet att läsa igenom och 
granska det innan publicering.  

Känns det här okej? 

Är det någon som har några frågor? 

 
Intervjuguide 
 

TEMA 
 
 

HUVUDFRÅGOR UPPFÖLJNINGSFRÅGOR 

INLEDANDE 
FRÅGOR 

Presentation: 
Beskriv er verksamhet? 
 
 
 
 
 
För vem finns ni till? 

 
 
 
 
 
 
 
Vad är syftet med 
organisation? 

ORGANISATORISKA 
FÖRUTSÄTTNINGAR 

Berättande fråga: beskriv målen 
för er verksamhet? 
 
 
Hur är ni organiserade? 
 
 
 
 
I vilken grad möts ni mellan olika 
avdelningar inom verksamheten? 

 
 
 
 
Hög eller låg grad av 
organisering? Grad av 
styrning? 
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Hur utbyts information och 
kunskap? 
 
 
Hur upplever ni rollfördelningen 
i er verksamhet? 
 
 
 
Upplever ni att det är lätt eller 
svårt att påverka organisationen? 
Ex. arbetssätt, rutiner. 
 
 
Hur upplever ni relationerna till 
de ni finns till för? “Kunderna?” 

 
 
 
Avgränsningar? 
Beslutsmandat? Ansvar? 

SAMVERKAN Vad är samverkan för er? 
 
 
 
 
Vilka samverkansformer har ni 
idag? 
 
 
 
 
Är samverkan viktigt? Varför?  
 
 
Vilka, uppskattningsvis, skulle ni 
beskriva som er viktigaste 
samverkanspart i det dagliga 
arbetet? 
 
 
 
 
Vilka utvecklingsområden ser ni 
finns för er samverkan? 
 
 
Hur inriktas samverkan i er 
organisation? Enskilda initiativ, 
uppifrån, utifrån (branschorg ex)? 

Har ni något befintligt 
samverkansforum idag? Hur 
ser det isf ut?  
 
 
Avtalsbundet? Informella 
kontakter? Personlig? 
 
 
 
I ett historiskt perspektiv, 
har det funnits samverkan 
med privata och/eller 
offentlig aktör, vad ni 
känner till? (Även privat-
privat.) Inom ex. 
krisberedskap, civilt försvar, 
k-företag etc. 

FÖRVÄNTNINGAR 
OCH ROLLER 

Vilka förväntningar har ni på de 
privata/offentliga aktörerna i 
kontexten civilt försvar? 
 
 

Utifrån (ev) befintliga 
samarbeten idag? 
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Vilka förväntningar tror ni att 
motparten har på er samverkan 
och era respektive roller? 
 
 
Vilka är de största möjligheterna 
respektive utmaningarna i 
samverkan med privat/offentliga? 
 
 
 
 
Vilka roller ser ni att en 
privat/offentlig aktör besitter 
inför återupptagandet av civilt 
försvar?  

 
 
Synen på upplåtande av 
resurser från privat aktör? 
 
 
 
 
Säker kommunikation? 
Känna varandra, kundfokus? 
Roller? Mandat? Resurser? 
Kontinuitet i 
kommunikation? 
 
 
 
 
Kompetenser? 
Utvecklingsområden?  
(Privata: organisering, 
möjlig omstrukturering? 
Forum?) 

AVSLUTANDE 
FRÅGOR 

Tillägga något? 
 
Förtydliganden? 
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