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Abstract 
The purpose of this study is to investigate the conditions for  public and private 

partnership (PPP)  regarding civil crisesmanagement  in the region of Kronoberg and 

further explain the possibilities and obstacles that can arise from such a partnership. 

 

The questions of this study are: 

• Which principles constitute todays crisesmanagementsystem? 

• Which factors favour a public private partnership in crisesmanagement? 

• Which possibilities and obstacles can arise from a PPP in crisesmanagement? 

• How are the PPP constructed in crisesmanagement in the region of Kronoberg in 

the areas regarding electrical energy and telecommunication? 

 

Field study interviews have been used as method to gather the empirical data. When 

applying the theoretical framework on the empirical material the main conclusion is that 

PPP in crisesmangement are predominantly positive for all parties concerned. The 

possibilities that arise with PPP in crisesmanagement overshadow the obstacles by 

numbers. 
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Förord 
 
Jag skulle vilja rikta ett stort tack till Kristina Hedman på Länsstyrelsen Kronoberg som 

fungerat som ett bollplank under uppsatsens gång. Hon har bidragit med information 

samt med många intressanta infallsvinklar kring ämnet och därmed varit en stor 

inspirationskälla. 

 

Jag skulle även vilja tacka alla de personer som ställt upp på intervjuer. Samtliga har haft 

ett trevligt bemötande och varit positivt inställda. Utan er hade uppsatsen inte blivit vad 

den blev så jag är tacksam för er medverkan. 

 

Jag vill även här passa på att tacka min handledare som med ett stort engagemang har 

guidat mig rätt i uppsatsskrivandet och kommit med nyttiga råd och viktiga synpunkter.  
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1 Inledning  

I detta inledande kapitel ges en introduktion till ämnet. Först presenteras en bakgrund till 

problemet och därefter klargörs själva syftet med uppsatsen samt de frågeställningar som 

ska fylla ut kunskapsluckan inom området. 

 

1.1 Bakgrund 

Denna uppsats kommer att studera privat och offentlig samverkan vid civil krishantering. 

Samhällets krisberedskap bygger på att kommuner, landsting, myndigheter, 

organisationer och företag tar sitt ansvar och samarbetar med varandra. 

Krisberedskapsmyndigheten (KBM) fungerar som en viktig nyckelaktör i Sveriges 

krishanteringssystem, där en av uppgifterna går ut på att förmedla information om 

privatoffentlig samverkan. 1 

 

Privatoffentlig samverkan är arbetsformer och kombinationer av olika arbetssätt. Själva 

samverkan styrs av vad man vill uppnå. Samverkan är oftast en frivillig 

överenskommelse mellan en offentlig aktör och ett privat företag. Stora 

samhällsekonomiska förändringar har ägt rum i samhället de senaste decennierna. Några 

av de största och kanske viktigaste förändringarna handlar om privatisering av statliga 

monopol. Syftet med dessa privatiseringar var att öka konkurrensen, erbjuda större 

valmöjligheter och pressa priser. Detta har lett till att en stor del av de verksamheter som 

är viktiga för att samhället ska fungera på ett bra sätt, idag ägs och drivs av privata 

företag. 2 

 

Följden av detta faktum har gjort att privatoffentlig samverkan blivit en viktig del i den 

civila krishanteringen. Det betyder dock inte att företag tar över ansvaret för samhällets 

säkerhet. Det övergripande ansvaret för samhällets säkerhet ligger fortfarande på de 

offentliga institutionerna. Dock har det visat sig nödvändigt för privata företag att 

utvärdera sin verksamhet och vidta åtgärder som ökar säkerheten i samhället och minskar 

sårbarheten både inom företagen och i samhället. Samverkan handlar om att identifiera 

                                                   
1 http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/templates/EntryPage____3556.aspx 
2KBM:s utbildningsserie 2005:8 s.7 
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och hitta åtgärder som kan minska sårbarheten, minimera risker och stärka samhället. För 

den offentliga sektorn fungerar denna samverkan som en möjlighet att minska 

sårbarheten utan att detaljstyra eller reglera vinstinriktad verksamhet. 3 

 

Att studera privatoffentlig samverkan vid krishantering är inomvetenskapligt intressant i 

den mening att området än så länge är ganska outforskat. I och med att samverkan blir 

allt mer omdiskuterat och nu även banat sin väg fram på krishanteringsområdet gör att 

forskning på området är nödvändigt. Det kan bidra till att klargöra problematiken runt 

privat och offentlig samverkan som senare kan läggas till den tidigare forskningen på 

området. Denna uppsats ämnar att fylla den kunskapslucka som idag finns på 

forskningsområdet4. 

 

Vidare forskning kring krishantering med inriktning på privatoffentlig samverkan kan 

också vara av intresse för samhället och dess medborgare. Man kan med andra ord säga 

att forskningsområdet är utomvetenskapligt intressant5. Att få mer kunskap om 

samverkan vid krishantering är intressant för såväl privata företag, offentliga institutioner 

samt den enskilda individen. En effektiv samverkan som är målet med samarbetet gagnar 

alla i samhället och att försöka vidareutveckla den borde därför vara av allas intresse.  

Problemformulering för uppsatsen är: Hur kan en samverkan etableras genom samarbete 

över institutionella gränser?  

 

1.2 Syfte   

Syftet med uppsatsen är att undersöka förutsättningarna för samverkan mellan privata och 

offentliga aktörer i Kronobergs län inom området krishantering samt att klargöra vilka 

svårigheter och möjligheter som kan uppstå med denna samverkan. 

 

 

 

 

                                                   
3 http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/templates/EntryPage____3556.aspx 
4 Esaiasson, Metodpraktikan  s 31 
5 Esaiasson, Metodpraktikan  s 31f 
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1.3 Frågeställningar 

Frågeställningarna i uppsatsen är av det beskrivande slaget. Avsikten är inte att förklara 

varför dagens krishantering ser ut som den gör utan att beskriva hur krishanteringen ser ut 

inom privat och offentlig samverkan. Följande frågeställningar har arbetats fram: 

 

• Vilka principer utgör dagens krishanteringssystem? 

• Vilka faktorer gynnar en privat och offentlig samverkan vid krishantering? 

• Vilka hinder och möjligheter kan uppstå inom privat och offentlig samverkan? 

• Hur ser den privata och offentliga samverkan ut inom krishantering i Kronobergs 

län för områdena elförsörjning och telefoni? 

 

1.4 Avgränsning 

En avgränsning i uppsatsen har gjorts genom att endast behandla den civila krishantering 

och inte gå in på den militära aspekten.  

 

1.5 Disposition 

Efter detta inledande kapitel som har klargjort uppsatsens problemområde, syfte och 

frågeställningar följer uppsatsen andra kapitel där de teoretiska utgångspunkterna för 

uppsatsen presenteras. I detta kapitel introduceras även de begrepp som kommer 

användas som analysverktyg för studien. I kapitel 3 redogörs det för uppsatsens metod, 

här introduceras metodval, material, forskningsetiska principer och källkritik samt en 

diskussion kring validitet och reliabilitet. I kapitel 4 äger resultatredovisningen rum där 

empirisk data presenteras. Den empiriska undersökningen består av genomförda 

intervjuer vars data ringar in uppsatsens syfte. I kapitel 5 analyseras det empiriska 

materialet och tidigare teoretiska utgångspunkter knyts an till det empiriska materialet. 

Därefter genomförs en analys av empirin med hjälp av uppsatsens analysmodell.  
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2 Teori 

I denna del av uppsatsen klargörs den teoretiska ansatsen. Intentionen med detta kapitel 

är att klarlägga de teoretiska utgångspunkterna som senare ska knytas an till den 

empiriska delen av uppsatsen. 

 

2.1 Tidigare forskning 

 

”En privat och offentlig samverkan kan ganska enkelt definieras som en 

någorlunda varaktig interaktion mellan organisationer från såväl privat som 

offentlig sektor, där de olika deltagarna skall sträva mot gemensamma 

målsättningar.”6 

 

Så här beskriver Adam Sandebring privat och offentlig samverkan. En annan benämning 

på samma modell är privatoffentligt partnerskap (PPP) efter engelskans partnership. 

Sandebring menar vidare att privat och offentlig samverkan under de senaste decennierna 

kommit att användas som ett styrmedel av offentliga organisationer på ett antal olika 

områden. Samverkan användes länge för att stimulera ekonomisk och regional tillväxt.7  

Den privatoffentliga samverkan har nu spridit sig till samhällsområden såsom just 

krishantering.8 

 

Privatiseringar av statliga monopol, infrastrukturella nätverk och reglering av 

infrastrukturtjänster har hjälpt till att pressa priser till kundernas fördel men detta har 

parallellt inneburit att redundans och reservkapacitet har minskat då företag sparar och 

effektiviserar. Staten har i dagens läge fått en underordnad roll i erbjudandet av energi, 

telekommunikation och finansiella tjänster. Detta äger rum i takt med att privata företag 

försöker maximera sina intäkter vilket leder till att ett gap bildas mellan statens 

krisberedskap och den krisberedskap som privata företag erbjuder. 9 

 

                                                   
6 Sandebring 2006:5 
7 Ibid. 2006:5 
8 Ibid. 2006:5 
9 Andersson 2006:147  
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Privatoffentliga partnerskap har blivit allt mer förekommande i krishantering, speciellt då 

det på ett smidigt sätt hanterar ansvars- och finansieringsfrågan. För att överbrygga de 

gap i krisberedskapen som skapas mellan staten och privata aktörer finns det tre alternativ 

att tillgå.10 Det första alternativet handlar om reglering genom lagstiftning, det andra är 

att använda sig av ekonomiska policyinstrument och det tredje handlar om 

privatoffentliga partnerskap. Det ska dock nämnas att ofta fungerar dessa tre alternativ 

som idealtyper då det i verkligheten ofta artar sig till en kombination av dem 

 

 
Figur 1. Statens och den privata sektorns preferensordning av de olika 
alternativen för att fylla gapet. En etta motsvarar det mest fördelaktiga 
alternativet, en tvåa det näst mest fördelaktiga, och en trea det minst 
fördelaktiga alternativet.11 

 

PPP ses ofta som en bra lösning för både offentliga och privata aktörer, det beskrivs ofta 

som ett strukturellt samarbete mellan jämställda parter där båda vinner12 För staten är 

privatoffentlig samverkan ett förstahandsval då de slipper direkta subventioner eller 

skattelättnader som kostar pengar samtidigt som de har viss kontroll och insyn. Det 

fungerar även som ett sätt att engagera den privata sektorn i samhället och upprätta 

samarbete utan lagstiftning. Privata företag föredrar hellre just de subventioner eller 

skattelättnader som staten försöker undvika. Dock upplevs privatoffentlig samverkan som 

positivt för privata företag eftersom det ger en möjlighet att möta samhällets behov och 

krav utan tvingande lagar.13 

 

                                                   
10Andersson 2006:148 
11 KMB:s utbildningsserie 2005:8 s.18 
12 Andersson 2006:151 
13 KBM:s utbildningsserie 2005:8 s. 17 
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Generellt lyfts privat och offentlig samverkan fram som något positivt för alla 

inblandade. Det finns dock problem som pekar på gapet i krisberedskap mellan staten och 

privata aktörer.14 Det görs ofta stora framsteg för privata och offentliga aktörer när det 

gäller att identifiera problem samt lösningen på dessa problem. Svårigheten finns istället i 

själva implementeringen då det kan vara svårt att komma överens om vem som ska vara 

ansvarig för att vidta åtgärder och hur dessa ska finansieras. Vidare finns det en 

problematik då staten inte skapar riktlinjer eller går in med ekonomisk hjälp. Detta kan 

leda till att privata aktörer engagerar sig i samverkan med syfte att leda bort 

uppmärksamhet från otillräcklig krisberedskap och för att undvika direkt reglering. 15  

 

Annan litteratur om privat och offentliga samverkan vid krishantering finns i statliga 

utredningar och propositioner. Regeringen har fortlöpande arbetat med att öka säkerheten 

och minska sårbarheten i samhället. Proposition 2001/02:158 Samhällets säkerhet och 

beredskap uppmärksammar behovet av privat och offentlig samverkan: 

 

”Regeringen anser att en utvecklad samverkan mellan offentlig sektor och 

näringsliv är en viktig del av den nya strukturen för krishantering. En sådan 

samverkan synliggör komplexa interaktioner och samberoenden mellan 

samhällsviktiga infrastruktursystem och mellan dessa och samhället i övrigt. 

Vidare möjliggörs identifiering och initiering av nätverk som genom aktiva 

åtgärder kan medverka till att öka säkerheten i infrastrukturen och minska 

sårbarheten. Samverkan mellan offentlig sektor och näringsliv bör etableras 

inte bara på central nivå utan även på regional och lokal nivå.”16 

 

 Vidare i regeringens proposition 2005/6:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare 

samhälle tar man upp betydelsen av privat och offentlig samverkan vid krishantering: 

 

”Ägandet och driften av en del av de verksamheter som är väsentliga för 

samhällets funktioner och krisberedskapen har förskjutits till näringslivet. 

Exempel på sådana områden är energiförsörjning, elektroniska 

                                                   
14 KBM:s utbildningsserie 2005:8 s.15 
15 Ibid. 2005:8 s.17 
16 Prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap s.50f 
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kommunikationer och transporter. För att bl.a. skapa bättre förutsägbarhet 

och möjlighet till långsiktig planering i krisberedskapsfrågor är det därför 

viktigt att den offentliga sektorn och näringslivet samverkar. Detta gäller 

även samverkan om de resurser som kan användas för att stärka den 

operativa förmågan att hantera kriser.” 17 

 

2.2 Nyinstitutionell organisationsteori 

Begreppet institution står för normer och regler som strukturerar mänskligt handlande till 

bestående eller återkommande beteendemönster18. Det som kom att bli ett genombrott för 

nyinstitutionalismen var artikeln ”Institutionalized Organisations: Formal Structure as 

Myth and Cermony” (1977). Med denna artikel med för tiden kontroversiella titel ville 

John Meyer och Brian Rowan göra en återkoppling mellan samhället och dess 

institutioner i organisationsteorin19. De uppmärksammade nu att organisatoriska 

förändringar inte bara är en process i enskild verksamhet utan något som även till stor del 

är en återspegling av de idéer och normer som finns i samhället med dess institutioner. 

Meyer och Rowan menar att institutioner agerar efter vissa på förhand givna 

handlingsmönster. Dessa handlingsmönster legitimerar vissa normer och värderingar som 

i sin tur både öppnar upp och stänger dörrar för eget agerande. Legitimitet är något som 

organisationer söker och är beroende av då de genom att erhålla en viss acceptans av 

omgivningen får tillgång till resurser.  

 

Nyinstitutionell teori har blivit allt mer uppmärksammad de senaste åren och har haft 

stora framgångar inom många olika forskningsområden såsom sociologi, statsvetenskap 

och företagsekonomi. Ofta när den nyinstitutionella teorin diskuteras så framhålls det att 

den inte har en övergripande organisationsteori utan att det snarare är så att området 

presenterar ett antal olika skolbildningar20. Detta är ytterligare en anledning till att 

området är mångvetenskapligt och således är intressant att utforska för flera olika 

akademiska discipliner.  

                                                   
17 Prop. 2005/6:133 Samverkan vid kris- för ett säkrare samhälle s.80 
18http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=instit
ution 
19 Gudbjörg, & Lindberg  2007:34 
20 Johansson R. 2002:9 
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Även om den nyinstitutionella teorin har blivit både accepterad och framgångsrik så har 

även kritik riktas mot den, kanske främst av ovanstående anledning. Genom det faktum 

att det inte finns någon övergripande organisationsteori så kan teorin ibland vid första 

anblick uppfattas som något snårig. 

 

2.3 Idealtyper för privat och offentlig verksamhet 

Denna deskriptiva uppsats kommer att försöka beskriva verkligheten med hjälp av att 

utforma vissa renodlade idealtyper, vilka kommer att belysa privatoffentlig samverkan. I 

en beskrivande analys är det således viktigt att utforma verktyg för att på ett effektivt sätt 

kunna fånga upp det som ska studeras. Fyra variabler har tagits fram som alla på olika 

sätt beskriver de både aktörernas agerande. Dessa fyra variabler är drivkrafter, 

måluppfyllelse, målgrupp och slutligen hur informationsdelningen ser ut i de olika 

sektorerna.  

 

Den första variabeln är drivkrafter som styr agerandet för den privata respektive 

offentliga sektorn. Den privata sektorn agerar i ett vinstdrivande syfte där egenintresse är 

av högsta betydelse. Företag grundar sina beslut på ekonomisk rationalitet medan den 

offentliga sektorn istället fokuserar på demokratisk-etisk rationalitet21.  

 

När det gäller måluppfyllelse finns även där stora skillnader i tankesättet hos de båda. 

Privata företag är väl medvetna om att de verkar i en värld där konkurrens styr. Denna 

konkurrens innebär att kunder helt fritt kan välja vem de vill vara kund hos och själva 

välja företag. Om kunden i fråga inte är nöjd kan de oftast utan större problem byta 

leverantör22. När det däremot gäller den offentliga sektorn har medborgaren inte samma 

möjlighet att agera utifrån någon slags sortistrategi23. Medborgarna är i stort sätt givna för 

den offentliga sektorn och deras beroende till det offentliga leder till slut till att den 

offentliga sektorn i sin tur är beroende av medborgarna. Politiska institutioner anses vara 

                                                   
21 Agevall 1998:57 
22 Brunsson  2002:319 
23 Agevall 1998:61 
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allmännyttiga och är till för alla utom sig själv medan privata företag har den egna 

överlevnaden som ett överordnat värde och mål24.  

 

När man undersöker de båda aktörernas omgivning och närmare studerar vilken 

målgrupp de vänder sig till, så står det ganska snart klart att de ser olika ut. De 

ovanstående institutionella idealtyperna anses båda vara beroende av sin omgivning. För 

den politiska organisationen är det medborgarna som står i centrum medan hos företaget 

så är det deras kunder som fokus ligger på. Eftersom dessa två olika institutioner arbetar 

efter olika logiker så har de således också olika organisationsprinciper som eftersträvas, 

vilket kan göra att konflikt uppstår25. 

 

Informationsdelning inom den privata och offentliga sektorn sker på helt olika sätt. Det 

påpekas ofta att de är varandras motpoler då företag har sina företagshemligheter att utgå 

från medan den offentliga sektorn agerar utifrån offentlighetsprincipen26. Utifrån denna 

problematisering av olikheter dem emellan har följande idealtyper upprättats. 

 

 Privat sektor Offentlig sektor 

Drivkrafter Vinstdrivande Det allmänna bästa 

Måluppfyllelse sker 

genom 

Konkurrens Samverkan 

 

Målgrupp Kund Medborgare 

Informationsdelning Sekretess Offentlighet 

Figur 2.Idealtyper för privat och offentlig samverkan.  

 

2.5 Företagisering och politisering 

Nils Brunsson menar att det finns tre huvudsakliga institutionella organisationsformer; 

den politiska organisationen, företaget och föreningen27. Uppsatsen kommer dock att 

begränsa sig till användandet av två utav dem, nämligen den politiska organisationen och 

                                                   
24 Brunsson 2002:319 
25Ibid. 2002: 321 f 
26 KBM:s utbildningsserie 2007:3 s. 7 
27Johansson 2002 95 f 
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företaget. Organisationer kan med andra ord genomgå tre olika omvandlingsprocesser, 

politisering, företagisering och förenisering. Politisering innebär att företag utöver att 

erbjuda dess varor och/eller tjänster söker legitimitet genom att vända sig inte enbart till 

deras kunder utan till medborgarna i allmänhet. Företagisering innebär istället att 

offentliga organisationer eller organisationer av föreningskaraktär lånar drag från 

företagsvärlden28. Grundsynen är att alla organisationer, både företag och förvaltningar, 

är offentliga i den meningen att de till stor del är öppna för allmän insyn. Det vill säga att 

det finns en generell kunskap om hur t.ex. en förvaltning eller ett företag är uppbyggt29.  

 

Vidare menar Brunsson i Politisering och företagisering att alla organisationer är 

institutionellt reglerade, detta för att organisationernas egen överlevnad är beroende av 

föreställningar om och regler för en organisations agerande. Föreställningarna handlar om 

hur organisationen bör se ut och agera men även hur dess omgivning ser ut. Genom att 

dessa föreställningar finns ger det möjlighet för organisationer att formera sig och styras 

genom regler som redan på förhand är definierade. Man vet redan då på förhand vad som 

förväntas av dem som organisation och följer då dessa normer i upprättandet av den nya 

organisationen.  

 

Institutioner är sociala konstruktioner skapade av oss själva. Institutioner som den 

politiska organisationen och företaget fastställer inte endast vad det är för slags 

organisation utav även vad dess omgivning består av30. Institutioner av olika slag anses i 

slutändan ha ett visst handlingsutrymme då de anses vara svaga. Brunsson menar här att 

en organisations handlingsmönster inte formas av endast en institution.  På grund av detta 

har institutionerna en frihet då de faktiskt kan välja mellan olika institutionella 

alternativ31.  

 

Genom att organisationer av olika slag har detta handlingsutrymme kan då t.ex. privata 

företag genomgå en politisering. En ökad politisering av den privata sektorn kan på så 

                                                   
28 Johansson  2002:95 
29 Brunsson 2002:315 
30 Ibid. 2002:318 
31 Johansson 2002:95 f 
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sätt verka som en främjande faktor då man försöker upprätta en samverkan mellan 

offentliga och privata aktörer inom krishantering. En grundpelare inom 

nyinstitutionalismen är att dagens moderna samhälle ställer stora krav på både företag 

och organisationer32.  

 

Ett krav som uppkommit på senare år är att samhället förväntar sig att privata företag ska 

agera på ett sätt som anses vara legitimt i allmänhetens ögon. Det finna även tecken på att 

privata företag ser kunderna som medborgare och inte bara som kunder.33 

 

Genom processer som politisering och företagisering har gränserna mellan det offentliga 

och privata allt mer suddats ut och var gränsdragningen ska ske kan i många fall vara 

otydlig. I takt med att gränserna dem emellan blir allt mer diffusa och organisationer av 

olika slag tenderar att arbeta allt mer tillsammans skulle det på detta vis finnas utrymme 

och möjligheter för att upprätta en effektiv samverkan mellan privata och offentliga 

aktörer vid krishantering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
32 Fernler,, Svedberg –Nilsson 2005:14 
33 Ibid 2005:14f.  
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs de metoder som används för just denna uppsats.  Här presenteras 

metodval, material, källkritik samt en diskussion kring reliabilitet och validitet för 

uppsatsen. 

 

3.1 Metodval 

Uppsatsen kommer att behandla krishantering i Kronoberg län, ur ett statsvetenskapligt 

perspektiv. Detta kommer att göras genom att studera samverkan inom elförsörjning och 

telefoni då de båda områdena erbjuder tjänster som den offentliga sektorn är starkt 

beroende av. Metoden för uppsatsen kommer främst att bestå utav informantintervjuer. 

Intentionen med detta metodval är att få kunskap från primärkällor vilket gör att 

intervjuer är att föredra framför rapporter eller dokument som publicerats av kommuner 

och företag. Genom att använda sig av intervjustudier ger det en möjlighet att utforma 

frågorna på ett sätt som verkligen ger svar på frågeställningarna som i sin tur är kopplade 

till det teoretiska ramverket. En negativ aspekt med intervjustudier kan se ur en 

källkritisk utgångspunkt med tanke på tendenskriteriet, detta diskuteras dock utförligare i 

kapitlet som berör källkritik. En liten del av den empiriska delen bygger dock på 

befintliga styrdokument som finns på området.  

 

3.2 Design och val av fall 

Uppsatsen kommer att ha en forskningsdesign i form av en fallstudie. Det brukar göras 

göra en åtskillnad mellan två olika sätt att utforma en fallstudie, antingen väljer man att 

arbeta efter en enfallsdesign eller en flerfallsdesign34. Forskningsdesignen för denna 

uppsats kommer att vara en enfallsstudie. Detta val baseras bland annat på att 

frågeställningarna är av en beskrivande karaktär, vilket ofta då leder till att man väljer att 

utforma uppsatsen till en fallstudie. Vidare kommer fallstudien att fungera som ett 

representativt eller typiskt fall. Därmed tror jag att fallet som kommer att studeras kan ge 

kunskap som senare kan appliceras och tas tillvara på i andra län. Detta antagande byggs 

på att Kronobergs län anses kunna jämföras med många andra svenska län när det gäller 

storlek och uppbyggnad. Det finns heller ingen anledning att tro att resultaten som 

                                                   
34 Yin, 2006: 61 
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kommer fram vid intervjuerna skulle vara speciellt utpekande för Kronobergs län utan 

kan antas utgöra exempel på kunskap som är mer allmängiltig. Genom att grunden för 

fallstudien är av en representativ karaktär är detta ytterligare en anledning till att designen 

för uppsatsen är en enfallsdesign. 

 

Uppsatsen är ett fall av samverkan mellan privata och offentliga aktörer inom området 

krishantering i Kronobergs län. Detta är till följd av samhällets förändring genom utförda 

privatiseringar. Valet av analysenheter är i de flesta fall i allra högsta grad relaterat till 

tidigare angivna frågeställningar och forskningsproblem, såväl i denna uppsats35. Det är 

således så att analysenheterna har valts ut beroende på uppsatsens frågeställningar. 

Analysenheterna kommer att bestå utav ett antal kommuner inom Kronobergs län som 

representerar den offentliga sektorn samt två privata företag, Eon och TeliaSonera, som 

kommer att få företräda den privata sektorn. Att fokus läggs på Eon och TeliaSonera 

beror på att de är två av de största företagen på marknaden inom elförsörjning och 

telefoni. 

 

3.3 Material 

En del av det material som använts för uppsatsen har Krisberedskapsmyndigheten 

kommit att stå för, då de har publicerat mycket information om ämnet av förklarliga skäl. 

Regeringens hemsida (www.regeringen.se) har använts för att ta del av propositioner 

samt av Statens Offentliga Utredningar som berör ämnet.  

 

När det gäller intervjuerna har de genomförts med personer som i olika former kommit i 

kontakt med krishantering med inriktning på privat och offentlig samverkan inom 

Kronobergs län. Från den offentliga sektorn har det valts ut tre kommuner i länet, detta 

val har gjorts på grund av dess storlek. Syftet med detta var att få åsikter från både en 

stor, en medelstor och en liten kommun mätt med mått inom Kronobergs län. De 

kommuner som valts ut är Växjö, Ljungby och Markaryd. I Växjö kommun har intervjun 

genomförts med säkerhetschefen för kommunen. De andra två intervjuerna som 

                                                   
35 Yin, 2006:42 
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representerar den offentliga sektorn har utförts med personer som innehar tjänsten som 

säkerhets- och beredskapssamordnare.  

 

Att inte intervjua respektive kommunchef kanske vid första anblick verkar vara ett 

mindre fördelaktigt val eftersom kommunchefen har en ansvarsfull roll i kommunens 

arbete. Detta val motiveras dock med det faktum att de som intervjuats har mer 

djupgående kunskap om ämnesområdet eftersom de hanterar det dagliga arbetet. Detta 

gör att valet av intervjupersoner föll sig naturligt efter tidigare nämnd diskussion om 

vilka personer som på bästa sätt skulle kunna besvara mina tidigare presenterade 

frågeställningar. 

 

För att få den privata sektorns syn på krishantering när det gäller privatoffentlig 

samverkan har intervjuer genomförts med personer som arbetar med krishantering inom 

elförsörjning och telefoni. Det finns här en fokusering på privata företag som erbjuder 

tjänster som räknas till samhällsviktig verksamhet, vilket elförsörjning och 

telekommunikation gör. De privata företag som valts ut är Eon och TeliaSonera då de har 

en stor kundkrets inom Kronobergs län.  

 

När det gäller analysen av materialet finns det tre olika analysplan; utsagoplanet, 

informationsplanet och verklighetsplanet36. Vid de genomförda intervjuerna finns en 

strävan att nå informationsplanet, där aktörernas medvetna motiv finns samt där 

verkligenheten är så som aktörerna uppfattar den. För att vidare kunna analysera 

materialet har en sammanfattning gjorts av de genomförda intervjuerna. Genom att göra 

en sammanfattning av intervjuerna framkommer det särpräglade för varje intervjuperson 

på ett tydligt sätt37. Efter detta första steg går det med tydlighet att kartlägga övergripande 

mönster på forskningsområdet och på så sätt är det lättare kunna dra giltiga slutsatser. Att 

insamlandet av material kom att bli via intervjustudier beror på att det är den bästa 

metoden för att kunna besvara mina tidigare formulerade frågeställningar.  

 

                                                   
36 Lundquist 1993:109 
37 Esaiasson, 2007:305 
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3.4 Forskningsetiska principer 

Forskning är i allra högsta grad nödvändigt för samhället och individens utveckling. De 

forskningsetiska principer som finns har syftet att skapa normer i förhållandet mellan 

forskare och uppgiftslämnare, detta främst för att skydda individen som lämnar ut 

uppgifter till forskaren. Det finns fyra huvudkrav inom forskningen; informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.38  

 

Intervjupersonerna i denna studie har därmed blivit informerade om syftet med uppsatsen 

och vad deras medverkan skulle ha för inverkan, de har vidare själva aktivt tackat ja till 

att delta i studien. Samtliga har även blivit tillfrågande om anonymitet önskades. Detta 

visade sig inte vara aktuellt för någon av intervjupersonerna. Det informerades även att 

den informationen som intervjuerna gav endast skulle användas till denna uppsats. 

Samtliga forskningsetiska principer har alltså beaktas för att en god forskningsetik ska 

uppnås.  

 

3.5 Källkritik 

Eftersom uppsatsen utgår från beskrivande frågeställningar är källkritik av högsta 

relevans för analyserandet av den insamlade informationen39. Det finns då fyra olika 

källkritiska kriterier att ta hänsyn till när man fastställer om de olika källorna är att lita 

på, äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. De kriterier som har varit mest aktuella i 

uppsatsen har varit oberoendekriteriet samt tendenskriteriet. När det gäller frågan om att 

källan är oberoende är det aktuellt att kritiskt granska innehållet i texterna.40 Jag har 

använt mig av många olika källor, både tryckta böcker, utbildningsmaterial från 

Krisberedskapsmyndigheten samt av information på Internet. På detta vis har ofta 

uppgifterna kunnat bekräftas av olika oberoende källor, vilket gör att tilltron till 

informationen stärks. 

 

När det gäller intervjumaterialet är tendenskriteriet viktigt att uppmärksamma, då 

intervjufrågorna berörde intervjupersonernas egen roll i en privatoffentlig samverkan. 

                                                   
38 Vetenskapsrådet s. 6 
39 Esaisson 2007:314 
40 Ibid. 2007:318 
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Som företrädare för en kommun eller ett privat företag vill de naturligtvis inte framställa 

kommunen eller företaget i dålig dager. Med tanke på detta har svaren på dessa 

intervjufrågor observerats särskilt.  

 

3.6 Validitet och reliabilitet  

När det uppnås en bra överensstämmelse mellan de teoretiska definitionerna och de 

operationella indikatorerna så har en god validitet åstadkommits. Validitet handlar 

således om att man verkligen mäter det man avser att mäta. Detta är av högsta betydelse 

när man sedan ska dra slutsatser av empiriskt material.41 Validitet brukar delas upp i två 

olika kategorier, begreppsvaliditet och resultatvaliditet.  

 

En god begreppsvaliditet uppnås när man bestämt de teoretiska begrepp man ska använda 

sig av i kombination med vilka operationella mätverktyg man avser att nyttja. I denna 

uppsats finns en strävan att uppnå en bra begreppsvaliditet, detta har uppmärksammats då 

intervjufrågorna knyter an till de teoretiska begreppen. Det är därmed mycket viktigt att 

ha detta i åtanke då man upprättar sin intervjuguide, vilket har gjorts i denna uppsats. 

 

Då man kan konstatera en bra begreppsvaliditet ger detta sedan tillsammans med en bra 

reliabilitet (frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel) en god resultatvaliditet. 

Resultatvaliditet handlar om huruvida man verkligen mätte det man från början hade för 

avsikt att mäta. Detta går därmed inte att utvärdera förrän den empiriska undersökningen 

har gjorts, vilket betyder att det är något som går att resonera om efter genomförda 

intervjuer.42 

 

 

 

 

 

 
                                                   
41 Ibid. 2007:61 
42 Esaisson 2007:63f 
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4 Empiri  

Det är i denna del själva resultatredovisningen äger rum då empirisk data kommer att 

presenteras. Här besvaras tidigare nämnda frågeställningarna av genomförda intervjuer, 

efter en redogörelse över dagens krishanteringssystem. 

 

4.1 Krishanteringssystemet 

Dagens krishanteringssystem bygger på tre viktiga principer: (Lag 2006:544 om 

kommunernas och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap) 43 

• Ansvarsprincipen 

• Likhetsprincipen  

• Närhetsprincipen 

 

Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala 

förhållanden även har ansvar för verksamhen under en kris eller krissituation. 

Likhetsprincipen innebär att en verksamhets lokalisering och organisation så långt som 

möjligt ska vara den samma både under normala förhållanden och under kris eller krig.44 

Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras där den inträffar och av de som är 

närmast berörda och ansvariga. Kriser ska således hanteras på lägsta möjliga nivå i 

samhället och det är först om situationen kräver det som ansvaret ska flyttas uppåt.45 

 

Krishanteringssystemet bygger även på så kallat områdes- och sektorsansvar. Det 

geografiska områdesansvaret finns på tre olika nivåer i samhället, lokalt, regionalt och 

nationellt. På lokal nivå är kommunen ansvarig, på regional nivå länsstyrelsen och till sist 

på nationell nivå är det regeringen som är områdesansvarig. De som har ett geografiskt 

områdesansvar ska bland annat ha ett relevant nätverk, använda sig av tvärsektoriella 

risk- och sårbarhetsanalyser samt kunna förmedla information till allmänheten vid en 

kris. Sektorsansvaret, även kallat verksamhetsansvaret, är varje myndighets eller 

                                                   
43http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?sok=&titel=2006%3A544&bet=&rm=&nr=&sort=rel&nid
=3910&a=s 
44 http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/templates/Page____715.aspx 
45 http://www.sakerhetspolitik.se/templates/Level2Page.aspx?id=256 
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organisations ansvar för sitt eget ansvarsområde. Detta ansvar gäller alltid och i alla 

situationer. Det geografiska områdesansvaret är endast tänkt som ett komplement då en 

kris berör flera sektorer samtidigt.46 

 

4.2 Intervju med Bo Tenland, säkerhetschef i Växjö kommun 

Växjö kommun har arbetat med ett projekt kallat UPOS (Utvecklingsprojekt för Privat 

Offentlig Samverkan). I projektform har kommunen arbetat fram ett scenario i form av en 

isstorm, där de bjöd in privata och offentliga aktörer för att samtala kring detta scenario. 

UPOS har fungerat som ett startskott för privatoffentlig samverkan och utmynnade i en 

rapport som skickades till Energimyndigheten. Efter genomfört och avslutat UPOS-

projektet är kommunen positiv till fortsatt arbete med privatoffentlig samverkan även om 

inga beslut i frågan har fattats.  

 

Innan UPOS-projektet genomfördes har kommunen arbetat med risk- och 

sårbarhetsanalyser, dessa kallade ROSA inom Kronobergs län. Arbetet med risk- och 

sårbarhetsanalyser började 2003 då en riskhanteringsgrupp inom kommunen, bestående 

av en person från varje förvaltning, arbetade fram den första ROSA-analysen. Denna 

riskhanteringsgrupp arbetade med detta genom att gå genom scenarier som de trodde var 

möjliga och troliga.  

 

Under arbetet med ROSA 2 beaktades även lagstiftningen angående deras områdesansvar 

som kommun47, där privat offentlig samverkan kommit upp som en viktig aspekt.  Som 

ett resultat av detta togs ett beslut om att utvidga den riskhanteringsgrupp som redan 

fanns. Då de ville hitta ett scenario som gav mycket effekter på samhället valdes en 

isstorm. Efterföljande steg blev att besluta vilka aktörer som vore intressanta att bjuda in. 

Detta ledde till att bland annat räddningstjänst, polis, landsting, länsstyrelsen 

försvarsmakten och vägverket bjöds in från den offentliga sektorn. Bland de privata 

aktörerna fanns bland annat Eon, Veab samt företrädare för telefoni, handel, banker och 

drivmedel. Avslutningsvis fanns det ungefär 40 personer, både privata och offentliga 

                                                   
46 http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/templates/Page____715.aspx 
47 Lag 2006:544, se även  SOU 2001:41  
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aktörer, som ”bollade idéer” kring isstorm som ett skapat scenario. Utifrån ROSA 2 gavs 

det möjlighet från Energimyndigheten att söka pengar för vidareutveckling av projektet 

vilket resulterade i det tidigare nämnda UPOS- projektet. Efter att samtliga projekt nu har 

avslutats finns ingen formaliserad privatoffentlig samverkan. Växjö kommun är dock väl 

medvetna om sitt områdesansvar och anser att en samverkan med privata aktörer är 

nödvändig vid en kommande kris.  

 

Även länsstyrelsen som har ett områdesansvar för länet har nyligen startat ett 

krishanteringsråd. Krishanteringsrådet är tänkt att utvidgas genom att bjuda in nya aktörer 

för att delta. Detta är något som Växjö kommun kommer att ”haka på” i och med att 

länets och kommunens områdesansvar till stora delar sammanfaller. Om länet får 

problem så får även Växjö kommun problem eftersom Växjö är den största kommunen i 

Kronobergs län. Kommunen står som ansvariga för att genomföra risk- och 

sårbarhetsanalyser men de har dock länsstyrelsen som hjälper och stöttar dem. 

Länsstyrelsen försöker på detta sätt inspirera till ett aktivt arbete i länets alla kommuner. 

Enligt Tenland upplevs arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser enklare för kommunen 

med hjälp från Länsstyrelsen.   

 

Stormen Gudrun fungerade som ett startskott för Växjö kommuns risk- och 

sårbarhetsanalyser, dock inte med fokusering på privatoffentlig samverkan.  Samverkan 

upprättades i större omfattning först genom ROSA 2 och UPOS-projektet. Stormen 

Gudrun indikerade vilka problem och brister som fanns i samhället. Tenland menar att 

samverkan fungerar som ett bra alternativ till direkt reglering även om det i vissa fall 

finns behov av en kombination av de båda. Efter stormen Gudrun etablerades ett 

samarbete med Eon som till övervägande del initierades av Eon själva, detta samarbete 

har visat sig vara mycket positivt. 

 

Resultatet av kriser som stormarna Gudrun och Per har inneburit en ökad medvetenhet 

om risker i samhället. Genom att kriser av dessa slag har inträffat har detta gynnat 

samverkan då företeelsen blivit allt mer uppmärksammad. Nätverket mellan aktörerna i 

en privatoffentlig samverkan anses vara ett viktigt element. Det är centralt att ha ett 
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nätverk upprättat redan innan krisen inträffar och på det sättet undviks den startsträcka 

som tar onödig tid i ett pressat läge. Det är även av stor betydelse att de behov som finns 

lyfts fram på ett tydligt sätt men också att det finns pengar som styrmedel för att 

genomföra nödvändiga åtgärder. Exempel på detta ges med det tidigare nämnda UPOS-

projektet där Tenland menar att om inte Växjö kommun inte fått pengar från 

Energimyndigheten så skulle inte ett projekt i samma stora omfattning kunnat 

genomföras. Privata företag måste även de bli medvetna om de risker som finns i 

samhället, hur de kan beröras av dem samt inse att de också kan tjäna på en samverkan. 

Det faktum att det nu är lagstiftat att varje kommun har ett områdesansvar fungerar även 

det som ett skäl till att arbeta med samverkan uppger Tenland48. Genom att det finns 

styrning uppifrån i form utav lagkrav gör detta att samverkan är essentiellt. Vidare är 

även engagemanget från myndigheter och länsstyrelsen viktigt, genom att de ”pushar på” 

och stöttar kommunerna råder en ständig utveckling. Utan denna stöttning finns det risk 

att inte så mycket händer.   

 

En anledning till att privata företag engagerar sig beror kanske främst på ”goodwill” och 

att de blir nämnda anser Tenland. Det kan även vara tvärtom d.v.s. om de inte deltar får 

de istället ett dåligt rykte. De privata företagen kan även tjäna på en samverkan rent 

ekonomiskt då ett bra samarbete gör att åtgärder kan sättas in fortare och därmed lösa 

eller hantera krisen fortare.  

 

Tenland menar att drivkrafterna som finns hos offentliga respektive privata aktörer ibland 

kan ge sig tillkänna och skapa motsättningar. Ibland kan det uppfattas som att företagen 

inte är villiga att investera de summor som egentligen behövs men han menar samtidigt 

att det inte går att begära av privata företag då de inte har ett grundläggande ansvar.  

 

Ibland kan det vara svårt att besluta om vem som ska stå för kostnaderna för en 

förebyggande krishantering. Det är således en svår övervägning om det kan begäras att de 

privata företagen ska stå för hela kostnaden eller att de offentliga ska betala. Ett tredje 

                                                   
48 Lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap 
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alternativ kan vara de möts på vägen och delar på kostanden. Tenland menar att större 

företag kan handla utefter att skapa sig legitimitet, detta gäller dock inte mindre företag. 

De mindre företagen kanske känner ett ansvar på grund av att de verkar i ett litet samhälle 

och där ”alla känner alla” och på det sättet känner sig mer manade att engagera sig. 

 

Något som gynnar en samverkan är ett bra nätverk där man kan lära av varandra. Genom 

nätverksträffar skapas en ökad medvetenhet som gör att upprättandet av kontakter sker på 

ett friktionsfritt sätt och detta leder i sin tur till att det är lättare att få tag i rätt person den 

dagen krisen inträffar. En annan positiv aspekt är att personen som kontaktas redan är 

insatt i frågan då det diskuterats i förebyggande syfte, vilket underlättar en bra 

kommunikation.  

 

Faktorer som verkar som hinder kan vara rent ekonomiska hinder då det kan vara oklart 

vem som ska investera pengar och hur stora summor det ska röra sig om, dock brukar 

detta lösa sig då det finns en bra dialog mellan aktörerna. Det finns även en svårighet i att 

avgöra var det privata ansvaret slutar och var det offentliga tar vid. Att få privata företag 

att investera tid på samverkan och förmedla att en samverkan är meningsfull kan ibland 

vara en utmaning. Det kan också vara svårt att dra gränserna huruvida nätverket är 

fullbordat och hur långt man ska dra samverkan. När det gäller avtal så skulle det 

underlätta vid en privatoffentlig samverkan då ett krisläge gör att egenintressen 

prioriteras högst. 

 

När det gäller informationsutbyte finns det tillfällen då problematik uppstått, svårigheter 

finns i att överföra uppgifter mellan det offentliga och privata, vilket även var fallet under 

stormen Gudrun. Det finns även en problematik angående sekretess, detta kan ta sig till 

uttryck då t. ex personuppgifter inom omsorgen ska kopplas samman med vilka personer 

eller områden som är i störst behov av el. I ett krisläge talas det om extraordinära 

händelser som finns reglerat49, detta innebär att krishanteringen prioriteras och att lösa de 

problem som uppstår sätts i fokus.  

 

                                                   
49 Prop. 2001/02:184 Extraordinära händelser i kommun och landsting 
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Det finns ingen fastställd gemensam målsättning för samverkan, däremot arbetar 

aktörerna i en privatoffentlig samverkan med en gemensam bild som först uppkommer 

efter en analys av krisläget. I grunden handlar samverkan om att på bästa sätt hantera en 

kris på ett sätt som gör att samhället kan fungera på ett tillfredställande sätt.  

 

När det gäller framtid och utveckling anser Tenland att en lagreglering borde stiftas över 

de mest centrala områdena, såsom elförsörjning och telefoni, så att dessa områden på den 

vägen är ”säkrade”. Som ett komplement till lagstiftning borde det finnas stöd att tillgå 

från såväl länsstyrelser som statliga myndigheter. Stöd behövs dels i form av ekonomiskt 

stöd dels i form av olika modeller, tips och scenario som kommunerna kan arbeta utefter. 

Tenland menar att det skulle vara bra om kommunerna fick tilldelat färdiga scenario som 

fler kunde sätta sig in i istället för att varje kommun ska utarbeta sitt eget scenario. En 

positiv utveckling för offentliga aktörer skulle vara mer stöd och handledningar som står 

till förfogande, detta gör länsstyrelsen i Kronoberg redan i dagens läge på ett förtjänstfullt 

sätt även om det finns plats för utveckling. 

 

Enligt Tenland skulle det vara önskvärt att ha en årlig träff där aktörer alterneras 

beroende på scenario. En möjlighet skulle kunna vara att vartannat år utarbeta ett större 

scenario ur länets perspektiv medan vartannat år på kommunnivå följa upp det man kom 

fram till året innan och gå djupare in på området och scenariet. Uppföljning är en annan 

viktig komponent i samverkan, då kunskapen tas tillvara och värdefulla erfarenheter görs.  

 

4.3 Intervju med Anders Forserud, säkerhets och beredskapssamordnare i  

Ljungby Kommun 

I Ljungby kommun finns ingen formaliserad samverkan mellan kommunen och privata 

aktörer. Kontakt och samarbete har dock upprättats vid de kriser som Ljungby kommun 

upplevt vid stormarna Gudrun och Per. Kommunen har haft omfattande kontakt med Eon 

som varit nyckelaktör vid stormarna men samarbete har även etablerats med 

oljetransportföretag, livsmedelföretag och banker. Varje enskild kommun har sitt 

områdesansvar, vilket innebär att kommunen har ansvar för invånarna i kommunen även i 
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en krissituation50. Ljungby kommun håller nu på att ”nysta” hur de ska gå vidare med en 

privatoffentlig samverkan och följa upp deras skyldighet med deras områdesansvar 

kopplat till krishantering. Ljungby kommun har i dagens läge utarbetat en risk- och 

sårbarhetsanalys med ett flertal olika scenarion, detta med hjälp från länsstyrelsen. 

Ljungby kommun har även varit delaktiga i Energimyndighetens UPOS-projekt.  

 

Det var först under stormen Gudrun som situationen krävde en privatoffentlig samverkan 

och det var först då samverkan för första gången fick hög prioritet. Omfattningen av 

krisen vid stormen Gudrun var katastrofal, aktörer tog dock lärdom av stormen Gudrun 

vilket resulterade i att krishanteringen fungerade bättre när stormen Per inträffade. Det 

faktum att privata och offentliga aktörer hanterade stormen Per på ett mer förtjänstfullt 

sätt beror till viss del på den samverkan som upprättades vid stormen Gudrun. 

 

Forserud anser att länsstyrelsen är en central aktör i samverkan då de är skickliga på att 

bygga nätverk. Ljungby kommun har mycket positiva kontakter med länsstyrelsen och 

uppges ha stor glädje av dem då de hjälper kommunerna genom att dela med sig av sina 

erfarenheter, men även att kommuner bjuds in på nätverksträffar och möten. Ljungby 

kommun arbetar i dagsläget med att skapa ett forum för privatoffentlig samverkan där 

kommuner har tänkt sig informera den privata sektorn om kommunens agerande samt vad 

en kris kan innebära. 

 

Det som anses vara essentiellt för en samverkan enligt Forserud är att offentliga och 

privata aktörer måste identifiera att de kan ha nytta av varandra. Detta upplevdes bland 

annat under stormen Gudrun då kommunen insåg vilken nytta de kunde ha av en 

samverkan med Eon som då placerade en så kallade kriskommunikatör på kommunen för 

att samverka och skapa en bra relation. Både Ljungby kommun och Eon fann att en 

samverkan verkade främjande och de kunde göra mer tillsammans än vad de kunde göra 

var och en för sig. Vidare anser Forserud att det är centralt att känna sina kontaktpersoner 

                                                   
50 Lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap, se även SOU 2001:41 
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och veta ”var man har varandra” samt känna sig trygg även om de inte har någon 

regelbunden kontakt.  

 

De vinster som har åstadkommits via samverkan är att förmedla information mellan olika 

aktörer görs på ett smidigt sätt. Att drivkrafterna är olika för privata och offentliga 

aktörer tror sig Forserud inte spela någon roll. De privata aktörerna är beroende av de 

offentliga och visa versa och detta resulterar i att deras olika drivkrafter anses ha mindre 

betydelse.  

 

Hinder för samverkan uppstår när en akut situation inte uppstår, det är då lätt att skjuta 

ifrån sig saker och prioritera en privatoffentlig samverkan lägre. Ett annat problem är de 

aktörer som inte vill sätta upp krishantering på agendan och engagemanget för en 

samverkan visar sig först när krisen inträffar.  

 

När det gäller informationsutbyte har inga problem uppstått, detta mycket därför att 

hanteringen av krisen får högsta prioritet då den inträffar. Privata och offentliga aktörer 

arbetar då tillsammans för att på bästa sätt lösa krisen. Det finns ingen gemensam 

målsättning som styr arbetet mellan de privata och offentliga aktörerna. Avtal skulle dock 

behöva skrivas för de mest centrala områdena i en privatoffentlig samverkan, t. ex för 

bränsleförsörjning. För framtiden önskas det mer samverkan på lokal nivå då det är av 

betydelse att ha en god kännedom över närområden, detta underlättar vid en kris då en 

bra dialog ska skapas mellan aktörer från både privat och offentlig sektor. 

 

4.4 Intervju med Peter Karlsson, säkerhet och beredskapssamordnare i   

Markaryd Kommun 

Markaryds kommun arbetar med privatoffentlig samverkan bland annat då de bjuder in 

externa aktörer för att vara med i förebyggande krishantering. Detta sker främst vid 

upprättandet av risk- och sårbarhetsanalyser. Markaryds kommun har etablerat ett 

samarbete med Växjö kommun vid UPOS-projektet där det skapades ett scenario i form 

av en isstorm som figurerade som kris. 
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Gemensamma övningar ses som positiva element i en samverkan, då visar det sig vilka 

brister som finns i dagens läge. Genom övningar sprids kunskap genom att utbyta tankar, 

erfarenheter. Markaryd kommun samarbetar med såväl externa aktörer, såsom privata 

företag men också med Länsstyrelsen Kronoberg som finns placerad i Växjö. Kommunen 

i sig är ansvarig för att en samverkan mellan företag och kommun ska finnas, detta i och 

med det områdesansvar som varje kommun har. Inom kommunen finns ingen 

formaliserad samverkan i dagens läge men genom ändringar i lagstiftningen har 

kommunerna idag ett större ansvar när det gäller samverkan51. Denna lagändring har 

fungerat som en katalysator och privatoffentlig samverkan vid krishantering har 

uppmärksammats allt mer. Det nya ansvar kommunen fått genom deras områdesansvar 

har även bidragit till att det idag är lättare att upprätta en samverkan i jämförelse med 

innan lagändringen kom. 

 

Samverkan har till en övervägande del vuxit fram men Stormen Gudrun har utan tvekan 

fungerat som ett ”startskott” för samverkan mellan privata och offentliga aktörer inom 

krishantering. På grund av Stormen Gudrun fick privatoffentlig samverkan vid 

krishantering allt mer uppmärksamhet. Under krishanteringsarbetet mellan offentliga och 

privata aktörer under stormen Gudrun gjordes många erfarenheter vilket resulterade i att 

Stormen Per hanterades på ett mer förtjänstfullt vis. Även kommuner i andra län har 

kontaktat Markaryds kommun i syfte att få ta del av de erfarenheter som gjordes vid de 

båda stormarna. Detta ses som något mycket positivt då detta utbyte av erfarenheter och 

kunskap kan leda till att krishanteringen utvecklas. 

 

Det faktum att privata och offentliga aktörer har olika målgrupper anses inte spela en 

betydande roll. Karlsson menar vidare att privata företag känner ett större ansvar i dagens 

läge. Den privata sektorn ser inte bara till sina kunder utan nu även till medborgaren. 

Karlsson menar också att kommunen inte endast ser till medborgaren utan även till den 

lilla människan bakom. 

 

                                                   
51 Lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap, se även SOU 2001:41 
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En central del i samverkan är att ett bra nätverk finns uppbyggt aktörer emellan. Genom 

att redan innan en kris uppstår nu skapat kontakter underlättar detta krishanteringen och 

sparar värdefull tid. En god personkännedom är även det en positiv faktor i samverkan, 

en god personkännedom innebär att man vet vem som behöver kontaktas, hur personen i 

fråga fungerar, hur insatt samt vilken kunskap personen har. 

 

Drivkrafterna för offentliga aktörer är till övervägande del lagstiftning, som är reglerat i 

och med kommunernas områdesansvar. Även det faktum att det även finns ”eldsjälar” 

som håller samverkan vid liv då de inte uppstår kriser har en stor inverkan. Drivkrafter 

för privata företag kan vara svårt att resonera om men engagemanget finns kanske för att 

behålla kunder eller för att beakta andra intressen, menar Karlsson. 

 

Svårigheter som kan uppstå med samverkan är hur information hanteras, speciellt när det 

gäller sekretessbelagda uppgifter. En bra kontakt och kommunikation är essentiell för 

samverkan mellan privata och offentliga aktörer. I tveksamma fall kan en jurist kontaktas 

för att genomföra en sekretessprövning av information som anses vara känslig. 

Problematik kan även uppstå när kommunen anordnar träffar för privatoffentlig 

samverkan. Somliga företag kan då känna sig åsidosatta om de inte blir tillfrågade att 

delta. Ibland är det dock inte möjligt att alla kan närvara utan då vänder sig kommunen 

till någon sammanslagning av olika privata företag som i sin tur väljer ut i en representant 

som kan närvara vid träffen eller övningen.  

 

Även om privata och offentliga aktörer spelar på ”olika planhalvor” anses de ändå spela 

på samma plan, de spelar dock inte emot varandra utan med varandra. Genom att beakta 

samverkan på detta sätt fungerar samarbetet mellan dem bra. Responsen från privata 

företag har varit övervägande positiv även om vissa företag har varit mer samarbetsvilliga 

än andra. I dagens läge finns ingen uttalad gemensam målsättning men detta kan komma 

att ändras genom att ett lokalt krishanteringsråd kommer att upprättas i Markaryds 

kommun. Genom detta lokala krishanteringsråd ska ett syfte klargöras och en gemensam 

målsättning ska formuleras. 
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Inför framtiden hoppas Karlsson att samverkan ska utvecklas och att nätverket ska 

byggas ut. För att samverkan mellan offentliga och privata aktörer ska kunna utvecklas 

behövs både utbildning och övning. Övningar och utbildning gynnar samtliga aktörer då 

diskussioner hålls angående möjliga scenarion, vad som skulle kunna tänkas hända och 

hur man på bästa sätt kan hantera dessa problem. För att en utveckling ska kunna äga rum 

behövs det att en kontinuerlig kontakt upprättas och att nätverket hålls vid liv. 

 

4.5 Intervju med Conny Svensson, regionchef Eon elnät Kronoberg-Jönköping 

Stormen Gudrun och följderna av den var en annan dimension än vad Eon tidigare 

upplevt och gav nya erfarenheter. Privatoffentlig samverkan fanns redan sedan tidigare 

men efter stormen Gudrun blev samverkan allt mer strukturerad, detta som ett resultat 

utav att ämnet blev högaktuellt och att fler aktörer blev medvetna om sitt ansvar. Vid 

stormen Per hade Eon hunnit vidta åtgärder som gjorde att man kunde hantera situationen 

på ett mer förtjänstfullt sätt.  

 

Under stormarna hade Eon ett nära samarbete med representanter från andra 

samhällsintressen. Denna samverkan upprättades tack vare Länsstyrelsen i Kronoberg då 

de tog initiativ till dagliga samverkansmöten. Eon deltog gärna vid dessa möten dels för 

att stämma av läget med varandra och diskutera möjliga åtgärder men mötena betydde 

även mycket för Eon som företag. Då olika aktörer träffades vid personliga möten och 

inte enbart på telefon så byggdes det upp en samkänsla och samhörighet som är viktiga 

element vid en krissituation. Det är essentiellt att de olika aktörerna har en gemensam 

lägesbild och att man har en samsyn över hur krisen ska hanteras. Svensson menar att de 

gärna närvarande vid dessa möten då det fanns mycket erfarenheter och kunskap att 

utbyta. 

 

Efter stormen Per vidtogs andra åtgärder i samarbete med kommunen, Eon försåg 

kommuner med bland annat kartor och informationsmaterial. Eon förbättrade även deras 

avbrottsinformation på Internet där detaljerad information gavs gällande avbrott. Även 

om de strömlösa inte själva kan tillgodose sig denna information på egen hand visade sig 

avbrottsinformationen vara till stor hjälp då anhöriga kunde ta reda på hur läget såg ut 
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och sedan förmedla denna information vidare till de strömlösa. Eon har även ett nära 

samarbete med LRF som uppdaterades efter stormen Gudrun. Med undantag för LRF 

finns det ingen speciell organisation kring samverkan men när det behövs så är Eon 

positivt inställda till att närvara vid möten och utbyta kunskap. 

 

Under stormen Gudrun bestämde sig Eon för att skapa så kallade kriskommunikatörer 

som skickades ut i kommunerna. Detta har sedan permanentats, det finns således en 

kriskommunikatör utsedd till varje kommun. Dessa kriskommunikatörer vet vad 

uppdraget innebär, är introducerade för kommunen och beredda att åka dit för att hjälpa 

till med arbetet med krishantering och se till att dialogen mellan kommunen och Eon 

fungerar. Det är viktigt att innan en kris uppstår skapat en personlig kontakt som innebär 

att de känner varandra när det väl händer något. Kriskommunikatörerna har inte någon 

regelbunden kontakt med de olika kommunerna utan den regelbundna kontakten finns 

internt mellan kriskommunikatörerna. Kontakten ligger mest på kommunerna, vill 

kommunerna att Eon:s representanter ska vara med så ställer de gärna upp även i fredstid. 

Eon har även deltagit i kommunernas och länsstyrelsens arbete med risk- och 

sårbarhetsanalyser, detta efter blivit tillfrågade av kommuner i länet samt av 

länsstyrelsen.  

 

Svensson anser att det är länsstyrelsen som håller ihop samverkan och agerar som 

spindeln i nätet. Länsstyrelsen anordnar regelbundna träffar samt en årlig nätverksresa för 

privata och offentliga aktörer. På den senaste resan besökte de Karlskrona och träffade 

länsstyrelsen där samt besökte marinbasen. Syftet med detta är att just träffas och bygga 

vidare på det befintliga nätverket. 

 

Faktorer som behövs för att en samverkan ska fungera bra är först och främst att någon 

måste ”ta i det”. Denna person menar Svensson är Beredskapsdirektören Rolf Borggren 

på Länsstyrelsen i Kronoberg, som på ett mycket förtjänstfullt sätt initierat en 

privatoffentlig samverkan. Andra faktorer som är av vikt är att intresset och viljan finns 

hos de inblandade samt att ett väl fungerande nätverk är etablerat, även den personliga 

kontakten anses vara en viktig bit. De olika aktörerna fattar inga gemensamma beslut 
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utan det lämnas till varje enskild organisation. Däremot förmedlas den kunskap och de 

erfarenheter som framkommer vid möten och övningar för att sedan tillämpa detta i sin 

egen organisation. Eon känner även ett stort ansvar eftersom de är ansvariga för 

elförsörjning. Kommunikation och information är också viktiga delar i samverkan, under 

stormen Gudrun lämnade till exempel Eon ut uppgifter till Länsstyrelsen som sedan gick 

ut i Radio Kronoberg. 

 

När det gäller informationsutbyte ser Eon inte att problem uppstår. När det gäller 

elverksamheten menar Svensson att denna är relativt öppen för insyn och att några 

direkta företagshemligheter inte finns. Vidare har Eon inte stött på detta problem utan det 

har fungerat bra genom en öppen dialog. Eon samarbetar också med andra offentliga 

aktörer. De har genom Svenska Kraftnät ett utförligt avtal med Svenska Försvarsmakten, 

som vid Gudrun bidrog med hjälp i form av två Herkulesplan för transport av materiel 

och personal. Det här är ytterligare ett exempel på privat och offentlig samverkan i form 

av ett samarbete mellan Försvarsmakten som offentlig aktör och Eon som ett privat 

företag.  Just denna samverkan är ett exempel på en formaliserad samverkan, som inte 

finns med kommuner eller länsstyrelsen i länet. Svensson menar vidare att han inte 

känner att ett behov finns för att skriva avtal och formalisera den privatoffentliga 

samverkan utan att det fungerar bra med överenskommelser. 

 

De vinster Eon gjort genom samverkan med kommuner och länsstyrelse är bland annat 

det nära samarbete och den samhörighet som skapats dem emellan. Vidare framhålls det 

att nätverket alltid har fungerat bra och att Svensson alltid känt sig välkommen till 

kommunerna, även i de tuffaste stunderna.  

 

När det gäller olika drivkrafter för privat och offentlig sektor anses det inte vara ett 

problem enligt Svensson. Drivkrafterna anses istället vara desamma för både företag och 

kommuner. Både Eon som privat företag och kommunen som offentlig aktör vill att 

elförsörjningen ska fungera på ett så bra sätt som möjligt och har på detta sätt en 

gemensam drivkraft.  
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Eon som privat aktör engagerar sig bland annat för att elförsörjningen är en 

samhällsviktig funktion som gör att de känner ett ansvar som är kopplat till de tillstånd 

för de områden som de förser med el. För Eon är det kunderna som står i fokus. 

Kundantalet är stort i Kronoberg så medborgare och kund är nästan synonyma begrepp, i 

alla fall på landsbygden. Eon har som mål att möta de krav som deras kunder ställer på 

dem och även de funktionskrav som ställs från samhället och riksdagen. Deras ambition 

är att uppfylla dessa krav genom att åtgärder vidtas, vilket Eon också gjort. De vill även 

leva upp till begrepp som ”goda samhällsmedborgare” eller ”good citizen” eftersom de 

arbetar med samhällsviktig verksamhet. Eon känner att de är viktiga både för kunder men 

även för samhället i stort. Kunderna upplevs även i dagens läge ställa högre krav efter de 

båda stormarna och även media har spelat en stor roll som påtryckare.  

 

Eon har genom sina erfarenheter med en privatoffentlig samverkan inte upplevt hinder 

och kan inte heller se försvårande faktorer. De är positivt inställda till att samverka och 

anser att stora framsteg har gjorts på området. Någon gemensam målsättning finns inte 

men samverkan anses fungera bra ändå då det är upp till varje enskild aktör att i 

slutändan fatta sina egna beslut. Svensson anser att den övergripande målsättningen som 

finns är att samhället ska fungera på ett tillfredställande sätt och denna målsättning är 

naturligtvis samma för både privata företag, kommuner och länsstyrelsen.  

 

I framtiden tros samverkan utvecklas och få allt större betydelse, de erfarenheter som 

gjorts är positiva och intresset för samverkan ökar. Även om inte avtal finns fungerar 

samverkan med överenskommelser och så länge nätverket fungerar bra finns det ingen 

anledning att formalisera. Det som kan förbättras är nätverket, då det anses utgöra hela 

basen för privat offentlig samverkan. Svensson menar att det är i ett nätverk som 

förtroende mellan människor skapas vilket är betydelsefullt.  

 

4.6 Intervju med Hans Nilsson, Channel Manager på TeliaSonera 

Hans Nilsson fungerar som kontaktperson till länsstyrelsen i Kronoberg. När en kris 

uppstår har TeliaSonera speciellt utpekade personer som fungerar som kontakter till 

kommunerna. De har i dagens läge inte namngivet dessa personer utåt sett, detta på grund 
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av antalet kommuner samt organisationen i företaget. Enligt Nilsson är det länsstyrelsen 

som håller i samverkan och bjuder in privata aktörer. Om TeliaSonera får tillgång till 

värdefull information gällande en krissituation delger de denna information till 

länsstyrelsen. Nilsson menar att TeliaSonera är minst lika angelägna som offentliga 

aktörer att kriser hanteras bra och på det sättet minimera problem som kan uppstå. 

 

När det gäller målgruppen som de privata respektive de offentliga vänder sig till tror sig 

detta inte har någon större inverkan på deras agerande. När en kris inträffar så hjälper 

man medborgaren och ser inte det som en kund. TeliaSonera är den största operatören 

och nätägaren och i och med detta känner de ett naturligt ansvar och ser mer till 

medborgaren än till kundbegreppet som sådant.  

 

Den privatoffentliga samverkan upprättades först i en större omfattning i samband med 

stormen Gudrun, då visade det sig att det var allvar och TeliaSonera lärde sig mycket på 

krisen som då uppstod. Tack vare stormarna Gudrun och Per har de ökat samarbetet med 

kommuner och myndigheter som varit mycket positivt och givande. TeliaSonera har även 

namngivna personer från varje kommun som de kan kontakta vid en kris.  

 

Något som är viktigt för samverkan är upprättandet av kontakter och att kunskap finns 

om vem man ska vända sig till, oavsett om det är namngivna personer eller inte. Att ha en 

lokal kännedom underlättar även det vid en krissituation och en inneha en god kunskap 

om vad krishantering är absolut nödvändig. Utpekade namngivna kontaktpersoner för 

länsstyrelsen från Telia finns. Det finns även en grupp med personer som är i ett 

beredskapsläge och då en kris uppstår namnges dessa personer inom TeliaSonera. 

De olika drivkrafter som antas finnas hos de både privata och offentliga aktörerna tros 

inte ha någon betydelse för agerandet. Vid en kris har människor en otrolig förmåga att 

”gå ihop och fixa problemet” oavsett för vinstintressets skull eller liknande. 

 

Samverkan i sig är en vinst då de lärdomar som erhållits från de både stormarna har varit 

nyttiga läxor. De kontakter som upprättats med länsstyrelsen, kommuner och 

räddningstjänst är också mycket värdefulla för samverkan. Det finns idag avtal med olika 
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entreprenörer och föreningar som hjälper TeliaSoneras med bland annat utplacering av 

reservkraftverk till olika telestationer. Det finns däremot inga avtal med länsstyrelsen 

eller kommunerna i länet. TeliaSonera tror mer på kontinuerliga möten än skriftiga avtal. 

Både de offentliga och privata aktörerna har sina egna bestämmelser och rutiner som de 

följer upp inom sin egen organisation.  

 

Som ett privat företag kan de inte se några hinder med en privatoffentlig samverkan utan 

ser bara möjligheter och anser vidare att samverkan borde utvecklas. Ju mer samverkan ju 

fortare kan problemen som uppkommer lösas, dock måste man vara realistisk och inse att 

”man inte kan göra allt samtidigt”. 

 

Informationsutbytet mellan privata och offentliga aktörer anses inte heller vara ett 

problem då känsliga uppgifter sällan efterfrågas. TeliaSonera lämnar ut information till 

radio, kommuner och även via deras egen hemsida där anhöriga till drabbade kan få 

vägledning och information. Att få ut informationen så fort som möjlig är något som är 

viktigt och efterstävas i stor utsträckning. Någon uttalad gemensam målsättning finns inte 

i den privatoffentliga samverkan men TeliaSonera tar naturligtvis till sig information som 

ges vid övningar och sprider denna vidare inom sin egen organisation.  

 

När det gäller framtid och utveckling hoppas TeliaSonera att samverkan hålls vid liv och 

utvecklas. Samverkan är något som är positivt och som de gärna deltar i och Nilsson 

menar vidare att det alltid finns saker att lära sig då man aldrig är fullärd, så även vid 

kriser och krishantering. Utmaningen är att lära sig under resans gång, utvärderingar är 

otroligt viktiga. Det som varit dåligt vill man förbättra och det som har varit väldigt bra 

vill man ta vara på. Att reflektera över tidigare erfarenheter är otroligt betydelsefullt och 

nödvändigt för att en positiv utveckling ska kunna uppnås.  
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5 Slutsatser 

I denna avslutande del av uppsatsen presenteras slutsatser och analys. Jag knyter här an 

till syftet och tidigare nämnda frågeställningar och besvarar dem i tidigare nämnd 

ordning. Till att börja med besvaras de tre första frågeställningarna, därefter besvaras 

och analyseras den fjärde och sista frågeställningen utifrån tidigare presenterade 

idealtyper. 

 
5.1 Slutsats och analys 
Syftet med uppsatsen var att undersöka förutsättningarna för krishantering mellan privata 

och offentliga aktörer inom Kronobergs län samt att klargöra vilka svårigheter och 

möjligheter som kan uppstå med denna samverkan. 

 

Uppsatsens första frågeställning lyder: Vilka principer utgör dagens 

krishanteringssystem? Dagens krishanteringssystem bygger på tre principer, 

ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen. Ansvarsprincipen innebär att 

den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden även har ansvaret 

under en kris. När det gäller likhetsprincipen innebär den att en verksamhet ska vara 

organiserad och lokaliserad på ungefär samma sätt under normala förhållanden som 

under en kris. Slutligen innebär närhetsprincipen att krisen ska hanteras där den inträffar 

och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Krishanteringssystemet bygger även 

på områdes- och sektorsansvar. Det geografiska områdesansvaret återfinns på tre nivåer i 

samhället, på lokal nivå är kommunen ansvarig, på regional nivå länsstyrelsen och på 

nationell nivå är regeringen områdesansvarig. Sektorsansvaret innebär att varje 

myndighet eller organisation ansvarar för sitt eget ansvarsområde även i en krissituation. 

 

Den andra frågeställningen i uppsatsen är: Vilka faktorer krävs för att en samverkan ska 

fungera på ett effektivt sätt? För att en samverkan ska fungera bra måste aktörerna vara 

medvetna om riskerna som finns i samhället. Att ha ett nätverk mellan privata och 

offentliga aktörer anses vara en viktig del i samverkan. Genom att skapa ett nätverk redan 

innan krisen inträffar går det fortare att sätta in åtgärder för att hanterar krisen. Det anses 

även vara en fördel att en god personkännedom om de personer som kontakt upprättas 

med. Genom en god personkännedom och en bra personlig kontakt är det givet vem som 
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behöver kontaktas, hur personen fungerar samt även hur insatt personen i fråga är och 

vilken kunskap personen har. 

 

Det anses vara betydelsefullt och otroligt viktigt att samverkan upprättas av någon med 

kunskap på området, det framhålls att Länsstyrelsen med beredskapsdirektör Rolf 

Borggren i spetsen har gjort detta på ett mycket förtjänstfullt sätt. Andra faktorer som 

måste finnas för en samverkan ska fungera är att intresset och viljan finns hos de olika 

parterna. Det har även framkommit att en bra lokal kännedom bidrar positivt till en 

samverkan. 

 

Det faktum att det finns pengar för att vidta nödvändiga åtgärder i form av olika projekt 

för privat och offentlig samverkan är av yttersta vikt. De privata företagen måste även få 

en ökad medvetenhet om de risker som finns i samhället och hur dessa risker kan påverka 

dem och genom detta förfarande få dem att inse att privata företag själva kan dra nytta av 

att samverka med offentliga aktörer. Således är det vikigt att identifiera att privata och 

offentliga aktörer kan dra stor nytta av varandra. 

 

Den tredje frågeställning som ska besvaras lyder: Vilka hinder och möjligheter kan 

uppstå inom privat och offentlig samverkan? Samverkan leder till många positiva effekter 

enligt samtliga intervjuade. När det gäller de vinster som har gjort så framhålls det att just 

föremedlandet av information har öppnat upp nya dörrar och givit nya möjligheter. Det 

står klart att privata och offentliga aktörer kan effektivisera agerandet vid en kris och 

fortare sätta in de åtgärder som behövs. Samtliga intervjuade anser att samverkan är något 

positivt och utveckling på området är även efterfrågat för att förbättra dagens samverkan 

mellan privata och offentliga aktörer.  

 

Genom att kriser som stormarna Gudrun och Per inträffat har även flera aktörer blivit mer 

medvetna om vilka risker som finns i samhället. Tack vare att kriser faktiskt har inträffat 

har detta gynnat samverkan då området blivit allt mer uppmärksammat, detta har 

genererat att det är lättare att få aktörer att vilja delta. Gemensamma övningar ger även 

mycket kunskap då de pekar på vilka brister det finns i dagens läge, det som är positivt 
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med sådana övningar är att man lär av varandra och kan utbyta tankar, erfarenheter och 

kunskap. Det talas även om att en samhörighet har skapats, detta genom ett bra nätverk 

och återkommande träffar vilket har påverkat en privatoffentlig samverkan positivt. 

 

Det nätverk som skapats efter stormarna Gudrun och Per är av stort värde för samtliga 

inblandade parter. Genom att aktörerna nu har kontaktpersoner som de kan vända sig till 

kan de på ett bra sätt göra startsträckan för att hantera en kris kortare. Detta kan vara nog 

så betydelsefullt i ett akut läge. 

 

Hinder för en samverkan kan vara ekonomiska medel då det kan vara oklart vem som ska 

stå för kostnaderna och hur mycket pengar som ska investeras. En annan svårighet som 

visat sig är var det privata ansvaret slutar och var det offentliga tar vid. Sekretessbelagda 

uppgifter kan vara ett hinder för en privat offentlig samverkan uppges det från den 

offentliga sidan. När de finns osäkerhet kring uppgifter som betraktas som 

sekretessbelagda kan det avgöras med hjälp av en jurist som tar ställning. En del hinder 

har framhållits men samverkan ses dock främst som något positivt som öppnar dörrar och 

ger nya möjligheter. 

 

Den fjärde och sista frågeställningen är följande: Hur ser den privata och offentliga 

samverkan ut inom krishantering i Kronobergs län för områdena elförsörjning och 

telefoni? För att strukturera svaren på denna frågeställning kommer den här knytas an till 

tidigare presenterade idealtyper, detta efter ha redovisat hur de privata företagen arbetar 

med privatoffentlig krishantering. 

 

Samverkan mellan Eon och offentliga aktörer blev högaktuell under krisarbetet efter 

stormen Gudrun, samtliga inblandade aktörer blev då medvetna om sitt eget ansvar.  

Denna samverkan upprättades på initiativ av Länsstyrelsen Kronoberg som bjöd in till 

dagliga samverkansmöten. Dessa möten var viktiga dels för att stämma av läget med 

varandra och komma fram till vad som behövdes göras men det betydde även mycket för 

Eon som företag. Genom att aktörerna träffades vid dessa möten byggdes det även upp en 

samkänsla och samhörighet som uppges vara viktiga bitar vid en krissituation. 
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Under stormen Gudrun bestämde sig Eon för att skapa så kallade kriskommunikatörer 

som de skickade ut i kommunerna. Detta har de sedan permanentat, det finns således en 

kriskommunikatörer utsedd till varje kommun, detta ses som något positivt från 

inblandade parter. Eon har även deltagit i kommunernas och länsstyrelsens arbete med 

risk- och sårbarhetsanalyser detta efter blivit tillfrågade av samtliga kommuner i länet 

samt länsstyrelsen. Här menar Eon att områdena el och tele är de man ofta kommer 

tillbaka till under en diskussion eftersom de upprätthåller samhällsviktig verksamhet.  

 

Det finns även en privatoffentlig samverkan mellan TeliaSonera och offentliga aktörer. 

TeliaSonera har speciellt utpekade personer som ska fungera som kontakter till 

kommunerna inom länet. De har i dagens läge inte namngivet dessa personer utåt sett, 

men så fort en kris uppstår namnges personer och dessa uppgifter skickas ut till länets 

kommuner. Det finns även en grupp med personer som är i ett beredskapsläge som 

automatiskt utlöses då en kris inträffar. Det var i samband med stormen Gudrun som den 

privatoffentliga samverkan uppmärksammades även inom TeliaSonera. Genom att kriser 

som Gudrun och Per inträffat har samarbetet dem emellan ökat i omfattning och detta 

anses väldigt positivt då samverkan har visat sig vara till stor nytta för både privata och 

offentliga aktörer.  

 

Tidigare presenterade idealtyper innehåller fyra variabler; drivkrafter, måluppfyllelse, 

målgrupp och informationsdelningen. När det gäller drivkrafterna för de offentliga och 

privata aktörerna anses de vara desamma vid en kris, nämligen att hantera situationen på 

bästa sätt. Eon menar att de som privat aktör engagerar sig bland annat för att 

elförsörjningen är en samhällsviktig funktion och de har ett ansvar som är kopplat till de 

tillstånd för de områden som förser el till. Här kan man se en viss politisering då Eon som 

privat företag anser att de har ett ansvar gentemot samhället, ansvarsfrågan brukar annars 

innehas av de offentliga institutionerna. När det gäller drivkrafter för offentliga och 

privata aktörer tror även TeliaSonera att dessa inte har någon betydelse för agerandet.  
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När det gäller måluppfyllelse som figurerat som den andra variabeln, finns det inga 

delade meningar utan en kris anses hanteras på bästa sätt genom samverkan. Det finns 

ingen gemensam målsättning men de båda parterna är dock överens om att samverkan är 

det bästa alternativet vid krishantering. Detta kan ses som ytterligare ett tecken på att en 

politisering har ägt rum hos de privata företagen, då de har anammat principen om att 

samverka för att uppnå mål. Privata företag använder sig i normala fall av konkurrens 

som verktyg att uppnå satta mål, dock inte när det gäller krishantering då målet är att 

hantera en kris på bästa möjliga sätt.  

 

Den tredje variabeln är vilken målgrupp privata respektive offentliga aktörer vänder sig 

till. För Eon är det kunderna som står i fokus. Kundantalet är stort i Kronoberg så 

medborgarena och kunderna är ibland synonyma begrepp. Eon vill leva upp till de krav 

som deras kunder ställer på dem och vidare de funktionskrav som uppkommit från 

samhället och riksdagen. Deras ambition är att vidta åtgärder för att möta upp dessa krav, 

vilket Eon också gjort. De vill även leva upp till begrepp som ”goda 

samhällsmedborgare” eller ”good citizen” eftersom de arbetar med samhällsviktig 

verksamhet. De känner att de är viktiga både för kunder men även för samhället i stort, 

även media har spelat en stor roll som påtryckare.  Genom att Eon som ett privat företag 

vill identifiera sig med begrepp som ”goda samhällsmedborgare” finns det här en strävan 

mot att uppnå legitimitet från samhället. Det faktum att Eon som företag strävar efter att 

uppnå legitimitet är en markering av att en politisering har inträffat. 

 

Beträffande målgrupp så menar TeliaSonera att när en kris inträffar så hjälper man 

medborgaren och ser inte det som en kund. Som den största operatören och nätägaren 

känner de ett naturligt ansvar och ser mer till medborgaren än till kundbegreppet i sig. De 

menar att vid en kris har människor en otrolig förmåga att gå ihop och hantera en kris. På 

den här punkten har TeliaSonera tagit an synsättet som de offentliga aktörerna har 

 

Den fjärde variabeln som utgår från presenterade idealtyper är informationsdelning och 

på den punkten är de båda privata aktörerna rörande överens. När det gäller hur man 

förmedlar information mellan aktörer uppger Eon att problem sällan eller aldrig uppstått. 
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När det gäller elverksamheten menar de att denna är ganska öppen för insyn av sig så att 

några direkta företagshemligheter inte finns. Liknande svar ges även av TeliaSonera då 

det uppges att det inte är ett problem då det sällan efterfrågas den typen av uppgifter som 

skulle klassas som företagshemligheter. Återigen visar detta på att verkligheten avviker 

från de tidigare presenterade idealtyperna. Enligt de privata företagen är sekretess och 

företagshemligheter något som har lägre prioritet vid en kris och att det inte ger upphov 

till svårigheter. Det ska dock framhållas att andra åsikter presenterades från den 

offentliga sidan då de ansåg att problem kan uppstå. 

 

Slutsatsen av denna analys är att de idealtyper som presenterades i teorikapitlet inte 

återfinns i verkligheten i någon större utsträckning. Det har visats tecken på politiseringar 

hos de privata företagen på en rad olika områden. Att aktörerna agerar efter liknande 

principer och tankegångar kan vara en utav anledningarna till att den privatoffentliga 

samverkan som finns inom elförsörjning och telefoni upplevs som positiv av alla 

inblandade parter. I takt med att de institutionella gränserna mellan privata och offentliga 

aktörer blir allt mer luddiga har det skapats utrymme och möjlighet för en effektiv 

samverkan mellan privata och offentliga aktörer vid krishantering. Det finns således 

hinder och svårigheter med privatoffentlig samverkan men att samarbetet ändå fungerar 

på ett tillfredsställande sätt kan ses som ett resultat av en politisering hos de privata 

företagen. Slutsatsen är att den privatoffentliga samverkan som finns i dagens läge 

fungerar bra samt att möjligheterna med marginal överskuggar de hinder som finns. 

 

Då privatoffentlig samverkan är relativt outforskat finns det goda möjligheter till fortsatt 

forskning på området. Det vore bland annat intressant att forska vidare på andra 

samhällsområden än elförsörjning och telekommunikation. Dessa områden är för att 

nämna några drivmedel och transport som både är värda att uppmärksammas då de är 

viktiga för att samhället ska fungera på ett tillfredställande sätt vid en kris. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Privatoffentlig samverkan 

- Hur arbetar ni med krishantering? 

- Hur ser organisationen ut? Finns det dokument som styr? 

- Är det någon aktör som håller ihop samverkan? Hur utvecklar eller vidmakthåller 

man samverkan? 

Bakgrund 

      - Har samverkan vuxit fram?  

      - Finns det händelser som påverkat utvecklingen och i så fall vilka? 

      - Är samverkan på något sätt formaliserad, avtal, överenskommelser, tradition? 

Möjligheter 

- Vilka faktorer har bidragit positivt till en effektiv samverkan? 

- Finns det tecken på att de privata aktörerna anammat principer från den offentliga 

sektorn? I så fall, varför tror du att det är så? 

-  Vilka vinster har gjorts? 

Hinder  

- Vilka faktorer har försvårat samverkan? Hur kan man lösa dessa? 

- Hur stor betydelse har det för samverkan att privata och offentliga aktörer utgår 

från olika logiker? 

- Hur ser informationsdelning ut mellan privata och offentliga aktörer?  

- Vilka svårigheter fanns när samverkan först upprättades? 

- Finns samma hinder kvar eller har nya problem uppkommit?  

Utveckling och Framtid 

- Hur tror du att samverkan ser ut om 5 år? Hur vill du att den ska se ut? 

- Hur kan både den offentliga och privata sektorn arbeta för att denna utveckling 

ska kunna äga rum?  

 

Har du själv något att tillägga? 
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