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Abstract 

The study of governance and the distribution of power between public administrators and 

politicians is a broad field to explore, crisis management is another. The recent birth of the 

collaborative governance theory bridges the gap between the two and puts the public administrator 

and other actors on an even playing field in search for collaboration. This study examines the 

creation of a collaborative governance network focused on crisis management in a Swedish county 

as well as the actors of the collaborative governance networks thoughts on roles and distribution 

of power between public administrators and politicians. The study is a qualitative case study where 

the views of the politicians is compared to the thoughts of the public administrators through a 

survey. 

 

The study concludes with a summary of the examined subject with the biggest revelation being 

the uncertain role for public administrators in a collaborative governance regime. The politicians 

know their role as policy makers and decisionmakers, but the public administrators are split in 

their view on the subject, probably due to the change in distribution of power and the relatively 

new landscape of governing through collaboration. The study also confirms many of the theoretical 

framework that encapsulates a lot of the collaborative governance theories.  
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1 Inledning 

I den statsvetenskapliga forskningen har det länge diskuterats om ett skifte i den politiska 

organiseringen, från government till governance (Lievens 2015, ss. 3–4). Staterna reformerar från 

att vara strukturerade i fasta förvaltningsstrukturer till att bli mer samverkansbaserade där 

offentliga och privata aktörer samarbetar och samverkar. Denna förändring har påverkat sättet man 

utövar ledning och styrning vilket har lett till en förändring i hur organisationer struktureras. Det 

har skapats ett nytt normalläge där maktfördelningen mellan politiker och tjänstemän ser 

annorlunda ut och frågan är om tjänstemännens makt riskerar att bli för stor och därmed hämma 

de demokratiska grunderna. I samverkansnätverk blir politikerna som normalt är beslutande istället 

en administration som är neutral (Sørensen 2002, s. 709).  

 

Ett bra exempel på ett område där samverkan mellan aktörer och samverkansnätverk till stor del 

anammats och till viss del blivit norm är området krisberedskap. Svensk krisberedskap har blivit 

inriktad på att samverka och centralt för denna inriktning är Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB), vilket är den myndighet som överser den svenska krisberedskapen. MSB har 

lagt vikten på alla aktörers eget ansvar, men också betydelsen av samverkan och samarbete för att 

stärka krishanteringsförmågan. Krisberedskap blir således intressant att studera då det är ett 

område under utveckling och som allt mer använder samverkan och samverkansnätverk som ett 

verktyg för att nå uppsatta mål. Likaså är förhållandet mellan tjänstemän och politiker tydligt i 

krisberedskapsarbetet där tjänstemännen i regel är de som först får information, de är först att fatta 

beslut och först i att ta kontakt med andra aktörer vid behov att samverka.  

 

Med anledning av detta är det därför intressant att studera krisberedskapsnätverket i Västmanland, 

i fortsättning benämnt U-sam, samt förhållandet mellan tjänstemän och politiker i hur de förväntas 

förhålla sig i kriser. Länsstyrelsen ska som representant för staten och regionalt områdesansvarig 

leda, samverka och samordna krisberedskapsarbetet för att skapa robusthet i länet. En 

tjänstemannastyrd icke-politisk organisation ska således se till att organisationer såsom kommuner 

och landsting med självbestämmanderätt börjar arbeta tillsammans i nätverk mot gemensamma 

mål för ökad robusthet i länet. Länsstyrelsen får därför en unik roll i krisberedskapsarbetet och kan 

med hänsyn till det regionala områdesansvaret exempelvis ta över en räddningsinsats om det 

bedöms vara för länets bästa, något som gjordes vid exempelvis Västmanlandsbranden 2014 (Asp, 
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Bynander, Daléus, Deschamps-Berger, Sandberg & Schyberg 2015, ss. 41–43). Synen på 

länsstyrelsens roll i krisberedskapsarbetet blir därför intressant att undersöka tillsammans med 

politiker och övriga tjänstemäns roller och ansvar. Den nya konstellationen med styrande genom 

nätverk tycks ge tjänstemännen mer makt i förhållande till politiker (Sørensen 2002, s. 699). 

  

Genom att jämföra hur väl samverkan och styrning i och omkring krisberedskapsområdet uppfattas 

av politiker jämfört med tjänstemän och huruvida detta påverkar den demokratiska 

beslutsprocessen kan bidrag till forskningen om governance och samverkansbaserade nätverk 

göras. Uppsatsen är en undersökande fallstudie och en enkätanalys av ett samverkansorgan på 

regional nivå, U-Sam, i förhållande till teorier om samverkansbaserade styrelseformer, även kallad 

collaborative governance. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur collaborative governance påverkat U-Sams bildande som 

samverkansnätverk och hur samverkansnätverk förändrar politiker och tjänstemäns syn på roller 

och ansvar när de ingått ett samverkansavtal. De forskningsfrågor studien ämnar besvara är: 

(1) Vilka kontextuella krav förelåg bildandet av U-Sam? 

(2) Vilka faktorer upprätthåller och stärker U-Sam? 

(3) Vilka faktorer är viktiga för U-Sams resultat? 

(4) Har roller och ansvar förändrats mellan politiker och tjänstemän sedan etableringen av  

U-Sam?  

 

1.2 Disposition 

I nästa kapitel ges en redogörelse för tidigare forskning och dess resultat. Sedan presenteras ett 

kapitel indelat i tre delar som behandlar det teoretiska ramverk som studiens undersökning baseras 

på. Därefter behandlas den metod som studien kommer följa samt de materialinsamlingsmetoder 

som kommer användas. Kapitlet som följer därefter redovisar studiens resultat och analys. 

Uppsatsen avslutas med ett kapitel som presenterar slutsatser, ger svar på studiens forskningsfrågor 

och en allmän diskussion om studiens genomförande samt förslag på fortsatta studier. 
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1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till att enbart gälla förhållandet kring samverkan i fredstid. I händelse av höjd 

beredskap och krig finns det lagstiftning som förändrar rollen hos bland annat Länsstyrelsen som 

den högsta civila totalförsvarsmyndigheten. Mandat och roller förändras vid höjd beredskap och 

krig och kommer således inte att tillämpas. Ytterligare en avgränsning är att jag endast har 

undersökt de parter i samverkansnätverket som skrivit på U-Sam överenskommelsen, det vill säga 

Arboga kommun, Fagersta kommun, Hallstahammars kommun, Kungsörs kommun, Köpings 

kommun, Norbergs kommun, Sala kommun, Skinnskattebergs kommun, Surahammars kommun, 

Västerås stad, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, SOS Alarm Sverige AB, Sveriges 

Radio Västmanland, Södra Dalarnas räddningstjänstförbund, Västra Mälardalens 

kommunalförbund, Mälardalens brand- och räddningsförbund, Försvarsmakten och Länsstyrelsen 

i Västmanlands län.  Privat näringsliv omfattas således inte av studien.  
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2 Forskningsanknytning 

Kapitlet kommer redogöra för begreppet styrning genom konsensus och samverkansnätverk samt 

ge en bild av vad som har lett till uppsatsens kärna och problemformulering. Genom att se till 

tidigare forskning kring såväl samverkan, krishantering och governanceforskning skapas det 

ramverk som min egen studie kommer undersöka. Att presentera forskningen på detta vis är viktigt 

för att i min empiri redogöra för hur samverkan i U-Sam fungerar i förhållande till 

governanceteorier och då framförallt collaborative governance. 

 

Genom redogörelsen av tidigare forskning kommer jag redovisa effekter av demokratisering och 

forskning om och kring ämnet collaborative governance. Först redovisas resonemang och 

forskning från demokratisering och demokratisk governance, för att sedan utveckla och presentera 

forskning kring samverkan för att slutligen presentera forskning kring collaborative governance, 

som knyter an till min egen undersökning. Det är nödvändigt att redogöra för forskning från 

samtliga områden för att skapa förståelse kring collaborative governance och dess framväxt ur 

demokratisering, folkvilja samt tanken kring styrning genom konsensus som den mest realiserade 

formen av styre genom folket då fler samhällsgrupper än endast de statliga aktörerna bestämmer 

riktningen.  

 

2.1 Forskning om demokratisk governance 

Forskning kring demokratisk governance handlar om effekten av demokratisering i 

styrningsprocessen och demokratins expansion över tid, de så kallade demokratiseringsvågorna 

där fler och fler länder demokratiserades (Møller & Skaaning 2013, ss. 182–183). Møller & 

Skaaning redogör för fynd i effekterna av demokratisk governance, där fria demokratiska val och 

folkets vilja har inneburit den styrelseform som demokratiska system kan förknippas med. 

Möjligheten till fria val och konkurrens om makten anses vara den lägsta formen av demokratisk 

governance. Det är utifrån demokratisk governance som vidare utveckling av styrningsformen 

sker, mot bland annat det som kallas good governance (Møller & Skaaning 2013, s. 139).  

 

Den vidare utvecklingen från den lägsta formen av demokratisk governance är något som Norris 

(2011) forskar kring. Forskningen fördjupar resonemangen kring demokratisk governance och 
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beskriver styrelseformen som något som kan vara både bra och dålig. Att uppnå det som Norris 

kallar för så kallad ”good governance” innebär att förutom fria val så inkluderas dessutom 

principer såsom transparens, ansvar och styrande genom lagar. Den forskning kring good 

governance som framställts och de fynd som uppkommit säger att alla dessa värden är extremt 

viktiga för att styrelseformen ska uppfattas som god och som mycket viktiga för de demokratiska 

värderingarna och demokrati i stort. Dessa värden har anammats av de demokratiska staterna och 

utgör statsapparatens underlag för beslut och styrande (Norris 2011, Loc. 238).  

 

Efter demokratiseringsvågorna och staternas anammande av tanken kring att makten ska utgå ifrån 

folket blir styrningen betraktad som god. Utan staterna och deras demokratisering skulle det 

således inte finnas möjlighet till good governance (Norris 2011, Loc. 5272–5279). Demokratisk 

styrning blir en grundförutsättning i främjandet av andra styrelseformer som värnar om demokrati, 

samverkan och styrning genom konsensus. Det är effekten av demokratisering och stater som 

anammat good governance som skapar förutsättningar för samverkan och collaborative 

governance. 

 

2.2 Forskning om samverkan  

Edelenbos (2005) redogör i sin forskning för det han kallar för ”interactive governance”. 

Forskningen handlar om hur policyutövningen i kommunal verksamhet i Nederländerna involverar 

både offentlig verksamhet, medborgare, privata företag och andra intressenter i arbetet. Studien 

studerar den alltmer utbredda förändringen från institutionella styrelseformer till mer informella 

styrelseformer där olika parter involveras i beslutsprocessen (Edelenbos 2005, ss. 111–112). 

Studien undersöker de nederländska kommunala nivån och hur interactive governance har 

implementerats i det dagliga arbetet som ett svar på den alltmer fragmenterade samhällsstrukturen 

som råder i Nederländerna. Edelenbos (2005, s. 113) vill besvara forskningsfrågorna: vilka de 

institutionella konsekvenserna blir vid införandet av interaktiv styrning samt vad interaktiv 

styrning inneburit för befintliga institutioner på administrativ nivå i Nederländerna? 

 

Forskningsfrågan besvaras genom att studera effekterna på lokal nivå och baseras på två fynd från 

undersökningen, där det ena fyndet handlar om förhållandet mellan gamla och cementerade 

organisationsstrukturer och nya samverkansinriktade organisationsstrukturer. Det andra fyndet 
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handlar om förhållandet mellan existerande roller i organisationer och nya temporära roller hos 

aktörer i interaktiva styrelseformer (Edelenbos 2005, ss. 115, 123, 125). Resultatet av studien kan 

sammanfattas i att institutionella roller är svåra att förändra, aktörerna som deltog i 

undersökningen återgick till de roller de haft innan interaktionen börjat och började arbeta som de 

gjort utanför den interaktiva styrningsformen. Likaså upphävdes den institutionella strukturen och 

återgick till den ursprungliga strukturen efter en kort tid. Den tidigare institutionen hade stor 

inverkan på de nya rollerna som bildades och aktörerna återgick till den tidigare strukturen i slutet 

av undersökningsprocessen (Edelenbos 2005, s. 123, 126). Ett annat resonemang som framkom av 

studiens resultat var att det är mycket lätt att ett påbörjat försök till samverkan rinner ut i sanden 

om inte integrationen implementeras i de nuvarande organisationerna och upplevs som goda innan 

samverkansförsöket påbörjas (Edelenbos 2005, ss. 129–130). 

 

Även Huxham (2003) undersöker förhållandet mellan aktörer som samverkar i praktiken i sin 

studie Theorizing Collaboration practice. Forskaren presenterar samverkan som teoretiskt område 

men även som ett område som används praktiskt. Forskningen studerar fem egenskaper som 

samverkan behöver uppfylla för att kunna betraktas som god samverkan. Egenskaperna är 

gemensamma mål, makt, tillit, medlemskapsstrukturer och ledarskap. Huxhams studie ämnar 

förstå förhållandet kring hur samverkansteorier utvecklas, presenteras och sprids i organisationer 

på ett positivt sätt och hur spridningen påverkar organisationer (Huxham 2003, ss. 401–402). 

 

Huxham går igenom varje tema för sig och beskriver temats roll i förhållande till samverkan och 

vad som krävs för att det ska leda till goda förhållanden. Resultatet av Huxhams studie är ett 

resonemang kring hur man skapar goda samverkansrelationer. För att uppnå god samverkan krävs 

det oftast tid, resurser och vilja. En farhåga som lyfts fram av studien är att samverkan kanske inte 

nödvändigtvis leder till en förbättring, utan relationer som kommer av försöket att samarbeta kan 

snarare vara det som leder till förändring och förbättring (Huxham 2003, ss. 420–421). 

 

2.3 Collaborative governance 

Imperial (2005) bryggar samverkansteorier med teorier kring governance och studerar genom en 

komparativ analys hur samverkan används för att förstärka governance i nätverk som arbetar med 

problemlösning. Samverkan blir ett verktyg för att främja styrningsformen (Imperial 2005, s. 283). 
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Teorin säger att genom en förståelse för samverkans innebörd hos alla parter kan man uppnå målen 

med samverkan. Problem som kan uppstå är i tolkningen av definitionen samverkan. Deltagande 

parter måste vara medvetna om vad samverkan innebär i den aktuella situationen för att samverkan 

som styrningsform ska kunna implementeras (Imperial 2005, s. 286). Imperials studie resulterar i 

ett resonemang kring effektivitet och ändamål. Collaborative governance kan vara ett bra verktyg 

för att förbättra styrning men endast om situationen och problemet teoretisk kan lösas med 

samverkan. Samverkan är inte lösningen på alla problem och framförallt ska inte samverkan 

användas för att motverka konflikter. Om de som önskar samverka är medvetna om detta kan 

collaborative governance vara ett mycket effektivt verktyg för att uppnå goda resultat (Imperial 

2005, ss. 311–312).  

 

Ytterligare en teori kring behovet av collaborative governance är det mer utbredda behovet av 

multisektoriellt arbete. Kompetenserna finns inte längre i statlig regi utan även hos andra aktörer i 

samhället och behovet av samverkan blir därför stort (Alexander, Comfort & Weiner 1998, s. 311). 

Teorin tar upp områden som ska uppfyllas för att den kollektiva processen ska uppfattas som 

fungerande. Dessa områden undersöks genom intervjuer och enkäter vilka sedan analyseras 

(Alexander, Comfort & Weiner 1998, s. 313). Resultatet av analysen blir tydlig och likt de resultat 

som tidigare presenterats. Ska styrande genom samverkan kunna ske måste tidigare hierarkiska 

ordningar och institutioner vara öppna för förändring. Det måste vara ett aktivt partnerskap från 

aktörer och det finns inget som säger att collaborative governance är det rätta sättet att samverka. 

Om aktörerna som ska samverka känner att de får ut något av samverkan och aktivt engagerar sig 

blir det lättare good governance (Alexander, Comfort & Weiner 1998, ss. 329–331). 

 

Ytterligare en aspekt av collaborative governance forskningen är den nya påverkan och samspelet 

med lagar, politik, ledarskap och offentliga värden. Just detta undersöker Amsler (2016) i sin studie 

kring integreringen kring ledning, politik och lagar i förhållande till samverkansbaserade 

styrningsformer. Forskningen presenterar en överblick av förutsättningarna för collaborative 

governance i USA utifrån konstitutionella regler. Studien definierar gap mellan den nuvarande 

lagstiftningen och möjligheten att främja collaborative governance (Amsler 2016, ss. 699–700). 

Det som framkommer av forskningens resultat är att Collaborative governance förutsätter 

innovation i den äldre statsapparaten. Det skulle krävas innovation och flexibilitet i förhållande till 
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lagar för att främja utvecklingen. För att collaborative governance ska kunna utvecklas och bli 

större måste de lagar och ramverk som finns för chefer utvecklas (Amsler 2016, s. 709). 

 

Ansell och Gash (2008) gör en utförlig studie på området collaborative governance. De beskriver 

hur en ny form av styrande uppstått genom åren och presenterar en egen modell som inkapslar 

teorin kring collaborative governance. Grunden till styrelseformen är en allt mer integrerad 

statsapparat där inte enbart de normalt beslutsfattande offentliga aktörerna fattar beslut, utan såväl 

privat näringsliv som andra viktiga offentliga aktörer. Tanken är att genom konsensus och 

samverkan fatta beslut. 

 

Collaborative governance definieras utifrån sex kriterier där (1) de offentliga aktörerna först och 

främst är drivande i att initiera samverkansbaserad governance och att (2) de aktörer som deltar 

inte enbart är offentliga aktörer utan även icke-statliga aktörer. Likaså ska (3) alla aktörer vara 

aktiva deltagare i beslut som fattas och inte vara expertis för offentliga aktörer i sitt eget 

beslutsfattande. (4) Alla möten ska vara organiserade där alla är inbjudna att delta och att vid 

schemalagda möten ska (5) beslut fattas i konsensus. Slutligen ska (6) besluten som fattas behandla 

offentlig policy och offentlig styrning (Ansell & Gash 2008, ss. 544–545).  

 

Den forskning som de genomfört beskriver hur olika faktorer och tillstånd i 

samverkansorganisationen avgör huruvida governance genom samverkan blir effektivt eller inte 

(Ansell & Gash 2008, s. 543). Resultatet visar att collaborative governance inte nödvändigtvis 

behöver innebära positiva effekter utan likt tidigare studier spelar aktörernas inställning till 

samverkan stor roll på slutresultatet av styrning genom samverkan. Det behövs tid, tillit och 

ömsesidigt beroende för att samverkan ska kunna fungera (Ansell & Gash 2008, ss. 561–563). 

 

Collaborative governance teorin som Ansell och Gash (2008) formulerat utgår från sex 

grundförhållanden, dessa har sedermera utvecklats av Emerson, Nabatchi och Balogh (2012) till 

att istället kretsa kring åtta pelare för lyckad samverkan. Utvecklingen bildar ett ramverk som 

författarna menar är tydligare och mer omfattande än den teori Ansell och Gash (2008) skapade. 

Ett första argument för detta är att fler studiediscipliner har inkluderats i studien och de lämnar ett 

bredare perspektiv för läsare. Vidare lämnar författarna tio förslag på samverkansdynamik mellan 
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delar i samverkansbaserade styrelseformer (Emerson, Nabatchi & Balogh 2012, s. 2). Den 

definition av collaborative governance som studien bygger på är en bredare definition och kallas 

därför för collaborative governance regime (CGR) eller samverkansbaserat styrningssystem. CGR 

innebär vissa kontextuella krav för att ett collaborative governancenätverk ska bildas (Emerson, 

Nabatchi & Balogh 2012, s. 8). Ett sådant kontextuellt krav skulle kunna vara en aktörs tidigare 

försök att på egen hand försöka hantera en större kris som aktören egentligen inte har resurser att 

kunna klara av. När det inte fungerat söker man sig till andra som har liknande problem för att 

stärka varandras och sina egna resurser genom samarbete och samverkan. Det blir ett ömsesidigt 

fördelaktigt förhållande där flera aktörer tjänar på att samverka. 

 

2.4 Tjänstemän och politiker 

Sørensen (2002) för resonemang kring demokratisk governance och governance i nätverk. Hur 

detta kan påverka de liberal-demokratiska idealen och hur dessa kan komma att äventyras om 

tjänstemän i samverkansnätverk fattar beslut som inte är förankrad hos politiker och därigenom 

den grundläggande idéen om att all makt ska utgå från folket. Genom att studera demokratiteori 

och det Sørensen valt att kalla nätverksgovernance ämnar hon undersöka förhållandet mellan de 

typiskt demokratiska värdena med styre genom folket via representation och nya sätt att styra i 

nätverkande (Sørensen 2002, s. 693). Forskningen beskriver hur governance genom nätverk 

utmanar liberal-demokratiska värderingar på fyra plan. Bland annat utmanas tanken på att folket 

är en självklarhet och representation genom folkvalda. Likaså är tjänstemännens roll något som 

förändrats från att ha varit den stödjande rollen som lägger fram underlag för politikerna att fatta 

beslut till att själva fatta beslut och i vissa fall utöva ledarskap inom nätverket. 

 

Det demokratiska system som varit norm har handlat om delningen mellan det politiska systemet 

och samhället. Detta för att staten inte ska få för stor bestämmandemakt och för att bibehålla 

samhällets självbestämmanderätt. Genom institutionella gränser behåller staten sin liberal-

demokratiska legitimitet och genom att sudda ut denna gräns genom samverkansnätverk skulle 

systemet kunna komma att hotas (Sørensen 2002, s. 701). 

 

Sørensen avslutar med att föra ett resonemang kring huruvida det demokratiska systemet på riktigt 

utmanas av det nya sättet att styra genom nätverk eller inte (Sørensen 2002, ss. 714–715. Det som 
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framkommer är att det trots att styrning frångår det liberal-demokratiska systemet inte ska anses 

vara motstridigt densamma. Det handlar istället om att det demokratiska systemet anpassas utifrån 

nya sätt att tänka och på så vis anpassar sig till det nya sättet organisera governancenätverken. 

Sørensen menar att de liberal-demokratiska värderingarna således inte är hotade och i risk att 

försvinna utan snarare under utveckling för att bli en annan typ av demokrati (Sørensen 2002, s. 

716). 
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3 Teoretiskt ramverk 
 

I detta kapitel presenteras en begreppsförklaring kring teorin collaborative governance som 

uppsatsen kommer undersöka samt pröva i förhållande till U-Sam. Utgångspunkten ligger i 

artikeln Integrative framework for Collaborative Governance (Emerson, Nabatchi & Balogh 

2012) och är ett teoretiskt ramverk. Jag redovisar detta ramverk för att motivera de frågor som tas 

upp i enkäten samt för att kunna mäta till vilken grad ramverket för collaborative governance 

uppfylls av de som svarar på enkäten. 

 

Det teoretiska ramverket som Emerson, Nabatchi och Balogh (2012) beskriver består av tre delar. 

Det första tillståndet kan beskrivas som tillståndet innan samverkansbaserade styrelsenätverk 

formuleras, så kallade kontextuella krav. Ett annat tillstånd som handlar om hur ett beslutat nätverk 

upprätthålls. Det sista tillståndet beskriver utfall av collaborative governance om 

implementeringen lyckas eller misslyckas, det så kallade resultatet av samverkan. De tre stegen 

bildar tillsammans tio pelare och kommer redogöras nedan för att skapa en förståelse för 

collaborative governance teorin.  

 

 

3.1 Kontextuella krav 

Innan CGR bildas eller ens blir en tanke krävs det att yttre faktorer sätter press på den rådande 

styrelseformen. Dessa faktorer kan innefatta allt från bristen på resurser som innebär sökandet efter 

samverkan för att klara uppdraget till att handla om politiska viljor och maktförhållanden mellan 

olika aktörer i det offentliga systemet. De drivkrafter som beskrivs i ramverket är ledarskap och 

initiativtagande, incitament på grund av konsekvenser av händelser, ömsesidigt beroende samt 

osäkerhet (Emerson, Nabatchi & Balogh 2012, ss. 8–9). 

 

Den första och mest kritiska drivkraften för samverkansbaserade styrelseformer är ledarskap och 

Kontextuella krav Upprätthålla nätverket Resultat av samverkan 

Ledarskap och initiativtagande Principiella möten Resultat 

Ömsesidigt beroende Delad motivation Anpassning 

Osäkerhet Gemensam kapacitet  

Konsekvenser Gemensamma handlingar  

Tabell 1 – Teoretiskt ramverk 
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initiativtagande. Med ledarskap finns möjligheten att initiera och samordna resurser för att skapa 

ett nätverk med möjlighet att styra genom konsensus och samverkan. Ett ledarskap i en 

collaborative governance, till skillnad från andra ledarskap, ska utgå från att leda genom konsensus 

och delaktighet i problemlösningar (Emerson, Nabatchi & Balogh 2012, s. 9).  

 

Den andra drivkraften som beskrivs är ömsesidigt beroende, till exempel en förståelse inför det 

faktum att den enskilde inte har resurser att klara av en kris. Denne måste då söka sig till andra 

aktörer för hjälp och än mer fördelaktig blir samverkan om den andra aktören har ett liknande 

behov. Det ömsesidiga beroendet måste förankras och när det etablerats i samverkansnätverket 

måste det även implementeras i den egna organisationen och skapa förståelse kring det ömsesidiga 

beroendet (Emerson, Nabatchi & Balogh 2012, s. 9). 

 

Den tredje drivkraften för att bilda collaborative governancenätverk är incitament som baserats på 

följder av tidigare händelser. Det kan vara en större kris, ett krav från andra eller plötsliga 

möjligheter till att förändra. Denna drivkraft är oftast något parterna i collaborative 

governancenätverken inte själva kan påverka utan ofta en yttre påverkan som driver behovet av att 

styra genom samverkan framåt (Emerson, Nabatchi & Balogh 2012, s. 9). 

 

Det fjärde kontextuella kravet är konsekvenser av tidigare händelser där resultatet antingen varit 

bra eller dåligt och behovet av samverkan därmed väckts (Emerson, Nabatchi & Balogh 2012, ss. 

8–9). Uppfylls något eller några av dessa kontextuella krav är sannolikheten för att ett samarbete 

inleds mellan parter och att samverkansbaserade styrelseformer formuleras och påbörjas goda. 

 

3.2 Upprätthålla och stärka nätverket 

Om ett collaborative governancenätverk formuleras och upprättas blir nästa steg att förvalta 

nätverket och upprätta stabilitet och förutsättningar för att lyckas. Det teoretiska ramverket 

presenterar därför ett antal förutsättningar för att ett bildat collaborative governancenätverk ska 

utvecklas och cementeras som organisation. Dessa förutsättningar är principiella möten, delad 

motivation, gemensam kapacitet och gemensamma handlingar (Emerson, Nabatchi & Balogh 

2012, ss. 10–18).  
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Den första förutsättningen för ett lyckat samverkansnätverk som beskrivs är principiella möten. 

Genom att mötas hittar aktörerna lösningar i konflikter och arbetar bortom sina egna 

organisationers krav och brister (Emerson, Nabatchi & Balogh 2012, ss. 10–11). För att kunna 

samverka måste det regelbundet ske möten för att bygga en relation och för att belysa de olika 

deltagarna och aktörerna i samverkansnätverkets önskningar och behov. En annan viktig faktor 

med principiella möten är vilka som faktiskt deltar vid mötena (Emerson, Nabatchi & Balogh 

2012, s. 11). Den representant som medlemmarna i samverkansnätverket väljer att skicka sänder 

ett budskap till övriga aktörer.  

 

En annan förutsättning för att samverkansnätverket ska hållas samman och utvecklas är delad 

motivation. Inom samlingsbegreppet delad motivation finns det dessutom fyra underkategorier, 

vilka är tillit, förståelse, legitimitet och gemensamma åtaganden. Varje underkategori leder till den 

andra i en händelsekedja (Emerson, Nabatchi & Balogh 2012, s. 13). Genom att motivera alla 

aktörer i samverkansbaserade styrelseformer blir de lättare att komma överens och samverka. 

Genom att sträva mot gemensamma mål blir också lättare att förstå varandra. Motivation kan 

komma från olika saker men under ett pågående cementering av ett collaborative 

governancenätverk är tillit en mycket viktig del. Genom att skapa en plattform där aktörerna litar 

på varandra stärks nätverket och tillit skapas genom att man gör saker tillsammans och blir därför 

en av de viktigaste delarna i ett samverkansnätverk. Tillit leder till ökad förståelse som i sin tur 

leder till ökad legitimitet i nätverket vilket slutar i samförstånd och gemensamma åtaganden. Man 

får genom tilliten ett nytt förhållningssätt till andra vilket leder till att samverkansnätverkets 

förståelse ökar på sikt (Emerson, Nabatchi & Balogh 2012, s. 13). 

 

Ytterligare en förutsättning för att en CGR ska utvecklas och lyckas är gemensam kapacitet. 

Samverkan grundas i att tillsammans kunna utföra uppgifter som den enskilde normalt inte har 

kapacitet att hantera. På många sätt är den gemensamma kapaciteten bunden till de andra pelarna 

i ramverket (Emerson, Nabatchi & Balogh 2012, s. 14). Genom ett starkt ledarskap som förankrats 

i samverkansnätverket blir kapaciteten högre.  

 

En sista förutsättning för ett starkare collaborative governancenätverk är gemensamma handlingar, 

att kunna samverka tillsammans under en pågående händelse. Genom en faktisk händelse förstärks 
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syftet kring varför man samverkar och med det stärks även CGR (Emerson, Nabatchi & Balogh 

2012, s. 17). Gemensamma handlingar blir kärnan för många samverkansnätverk.  

 

3.3 Resultatet av samverkan 

En av de viktigaste pelarna för ett så kallat CGR är resultatet. Vilket resultat gemensamma 

handlingar får har stor betydelse för samverkansbaserad styrning (Emerson, Nabatchi & Balogh 

2012, s. 18). Samverkan grundas som tidigare nämnts bland annat grundas på att det finns ett behov 

av att lösa en uppgift tillsammans då aktören själv saknar kapacitet att lösa uppgifter på egen hand. 

Skulle inte samverkansparterna kunna uppfylla de krav som finns för att lösa uppgiften skulle inte 

resultat uppnås och utan resultat riskerar motivationen hos aktörer att försvinna. 

 

Den sista pelaren i det teoretiska ramverket är anpassning och en förståelse i collaborative 

governance nätverket kring flexibilitet och möjligheten att förändras och utvecklas utifrån behov. 

Tanken kring samverkansbaserad styrning är att lyfta problem inom området och samverka kring 

dessa (Emerson, Nabatchi & Balogh 2012, s.19). Utifrån resultat ändras därefter behovet på nytt 

och nya behov lyfts fram. En framgångsrik samverkansbaserad styrning genom konsensus har den 

flexibilitet och förnybarhet som krävs.  
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4 Metod 

Detta kapitel redogör för studiens material och metodval. Därefter förs resonemang kring enkätens 

utformning och genomförande vilket efterföljs av en redogörelse kring studiens analysmodell, 

tillvägagångssätt och bearbetning. Slutligen presenteras resonemang kring tillförlitlighet, validitet, 

generaliserbarhet och etiska överväganden.  

 

4.1 Material och metodval 

Det material och den empiri som studien i huvudsak kommer använda är information baserat på 

svar från en enkät som distribuerats online och inhämtats från nyckelaktörerna i U-Sam, det vill 

säga beslutandenivån med politiker och chefstjänstemän samt de beredskapssamordnare och 

tjänstemän som arbetar med krisberedskap på detaljnivå. Svaren analyseras mot det teoretiska 

ramverket jag önskar pröva och undersöka. Det insamlade materialet från enkäten tillsammans 

med tidigare studier kring samverkansnätverket U-Sam utgör mitt empiriska material. De tidigare 

studierna fungerar som stöd för att förankra enkätens resultat. Försvarshögskolans utvärdering av 

den stora Västmanlandsbranden 2014 som genomfördes på uppdrag av flera av U-Sams aktörer 

(Asp et al. 2015) tillsammans med MSB:s handledning för en gemensam grundsyn (MSB 2017) 

kommer att vara kompletterande underlag.  

 

En enkät förknippas normativt med kvantitativa undersökningar med stora datamängder och 

svarande. Min studie är inte kvantitativ men jag har ändå valt att göra min huvudsakliga insamling 

av material genom en enkätundersökning. U-Sam består av 20 organisationer med flera aktörer 

från varje organisation involverade i arbetet, både tjänstemän och politiker. För att få ett så stort 

empiriskt material som möjligt från så många aktörer i U-Sam som möjligt var en enkät det bästa 

alternativet. En enkät kan samla in svar från ett större urval (Bryman 2018, ss. 87–88) och istället 

för att genomföra strukturerade intervjuer kan en strukturerad enkät användas på ett liknande sätt 

för insamling av material (Halperin & Heath 2017, ss. 158–159). Tjänstemännen har tillfrågats vid 

ett samordningsmöte huruvida intervjuer skulle vara möjliga att genomföra och av de aktörer som 

deltog vid mötet hade endast en aktör möjlighet att delta vid en större intervju. 

 

Då tjänstemännen själva valde enkätstudien som den insamlingsmetod som de ansåg sig hinna med 

blev min förväntan att aktörerna aktivt skulle delta och ta sig tiden att svara på min enkät och jag 
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förväntade mig således en hög svarsfrekvens från tjänstemännen. Politikernas svarsfrekvens var 

något mer osäker, dels för att jag upplevde att de inte har samma insyn i frågorna som 

tjänstemännen och kan ha svårt att svara på frågor kring hur U-sam fungerar, men också för att de 

är engagerade i så många olika frågor och kanske därför inte intresserar sig för frågorna på samma 

sätt som tjänstemännen som aktivt arbetar med frågorna varje dag. 

 

4.2 Enkätens utformning och genomförande 

Enkäten skickades ut till samtliga parter och aktörer som deltar i U-Sam (U-Sam 2016). 40 

personer fick möjlighet att besvara enkäten och 27 svar inkom, svarsfrekvensen var 67 procent. 

Detta anses som acceptabelt, på gränsen till bra enligt praxis kring bortfallsproblematiken som 

finns vid enkäter (Bryman 2018, s. 290). Det var en högre representation av tjänstemän som 

svarade än politiker. Fördelningen slutade i 65 procent tjänstemän och 35 procent politiker. 

Anledningen till denna ojämna fördelning upplever jag beror på tjänstemännens högre 

involveringsgrad än politikernas i samverkansnätverket. Det är naturligt för de som arbetar med 

frågorna dagligen att vilja svara på enkäten så att arbetssituationen förbättras. Politikerna som 

arbetar med många olika frågor har ofta ett splittrat engagemang vilket kan leda till att de inte 

känner samma behov av att svara. 

 

Trots skillnaden i svarsfördelning mellan tjänstemän och politiker görs bedömningen att båda 

gruppernas svarsfrekvens är tillräcklig för att utgöra underlag för analys. Först redovisas varje 

fråga i sin helhet och därefter följer en analys av resultatet i förhållande till det teoretiska ramverket 

och slutligen besvaras mina frågeställningar. Enkäten bestod av 10 frågor samt en 

avgränsningsfråga (Bilaga 1). Avgränsningen gjordes mellan politiker och tjänstemän för att 

tydliggöra skillnader i deras syn på collaborative governance. Däremot valde jag att inte fråga om 

kommuntillhörighet eller tjänstemannaposition då det allt för lätt skulle gå att ta reda på vem den 

svarande var.  

 

Frågorna var strukturerade och formulerade utifrån det teoretiska ramverket. Grundpelarna från 

mitt teoretiska ramverk var en utgångspunkt för att formulera adekvata frågor som skulle pröva 

och undersöka såväl collaborative governance som krisberedskapsnätverket i helhet. Frågorna som 

berör förhållandet mellan tjänstemän och politiker grundas i det teoretiska ramverkets andra del 
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kring just tjänstemännens dilemma och var av jämförande art. Det teoretiska ramverket 

tillsammans med vikten av att knyta an till studiens övergripande syfte och frågeställningar innebar 

att enkäten ställde frågor som hade anknytning till forskningsfrågorna. Varje frågas svarsalternativ 

utformades för att lämna så lite utrymme för oklarheter som möjligt, vaga svarsalternativ undveks. 

Frågeformuleringarna skulle vara så enkla att tyda som möjligt och undvek därför mångtydiga 

termer och frågorna var så kortfattade som möjligt. Bryman menar att dessa åtgärder är nödvändiga 

för att en enkäts tillförlitlighet ska stärkas (Bryman 2018, ss. 321–323). 

 

Frågorna var formulerade på olika sätt där vissa frågor lät respondenten bedöma olika faktorers 

betydelse i en fyrgradig skala. Andra frågor lät respondenten välja vilka faktorer denne anser har 

störst förklaringsgrad på frågeställningen och till sist ett fåtal öppna frågor som lät respondenten 

beskriva sitt svar på frågorna i text. Resultaten presenterades utifrån politikernas, tjänstemännens 

och den totala populationens svar. 

 

En enkäts potentiella svaghet är risken för bortfall bland respondenterna samt hur frågorna 

formuleras och sättet de tolkas av respondenten. Till skillnad från en intervju finns det inte samma 

utrymme för respondenten att utveckla sitt svar för att ge tyngd till sitt val av svar. Det kan ses 

som en nackdel att forskaren inte kan ställa uppföljningsfrågor (Bryman 2018, s. 288–290). 

Layoutmässigt ska dessutom en enkät framstå som lättläst och vara tydlig. Detta är något jag 

beaktat exempelvis i valet av ett vertikalt format på svarsalternativen för att minska risken för att 

den svarande väljer fel svar och för att öka läsbarheten. En annan farhåga med en enkät är att den 

svarande svarar utifrån vad denna tror sig tycka är rätt svar ur ett socialt perspektiv snarare än vad 

som personen faktiskt tycker (Bryman 2018, s. 293–294). Samtidigt som det finns svagheter i en 

enkät så finns det styrkor. Det går snabbare att få ut en enkät. En enkät eliminerar risken för olika 

tolkningar på grund av intervjuarens inställning och attityd vid intervjutillfället och en enkät kan 

anpassas utifrån respondenternas tidspressade schema (Bryman 2018, s. 287–288). 

 

4.3 Analysmodell, tillvägagångssätt och bearbetning av data 

Enkäten kommer att analyseras utifrån en analysmodell som ställs mot det teoretiska ramverket 

för att utröna orsaker, händelser och utfall av samverkan. Slutligen kommer synen på ansvar och 

roller mellan tjänstemän och politiker i samverkansnätverk att jämföras.  
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Figur 1 - Analysmodell 

De olika respondentgruppernas svar analyseras utifrån en korstabell där likheter och skillnader 

undersöks med syfte att besvara forskningsfrågorna. Enkäten skickades ut till alla parter i 

samverkansnätverket U-Sam via E-post och alla fick möjlighet att anonymt besvara enkäten en 

begränsad tidsperiod. Efter halva svarstiden skickades en påminnelse ut. Undersökningen var 

frivillig och digital vilket enligt Bryman kan innebära lägre svarsfrekvens (Bryman 2018, s. 290). 

Jag räknade därför med ett visst bortfall. 

 

4.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Min uppsats validitet påverkas av det teoretiska ramverkets centrala begrepp och min redogörelse 

av tidigare forskning kring collaborative governance. Jag redogör kortfattat för governance-

forskningens utveckling fram till collaborative governance regime som jag undersöker. Uppsatsen 

använder det teoretiska ramverket för att strukturera, beskriva och analysera empirin. Ekengren 

och Hinnfors (2012, s. 75) beskriver att det är viktigt att studien kretsar kring forskningsfrågorna 

och forskningsobjekt. I min studie är detta U-Sam i förhållande till det teoretiska ramverket. Jag 

anser att min uppsats i sitt upplägg visar på en tydlighet och trovärdighet då teoretiska ramverket 

bidrar till konkreta mätbara indikatorer.  

 

Tillförlitligheten i studien påverkas på det sätt som Ekengren och Hinnfors (2012, ss. 75–76) 

redogör kring slumpmässiga fel. Jag genomför min studie utifrån att en väl avvägd enkät som följer 

det teoretiska ramverk som jag önskar pröva vilket minimerar risken för slumpmässiga fel. En 

faktor som kan påverka tillförlitligheten är huruvida svarsdeltagandet i min enkät hade varit låg. 

Detta är inte fallet då cirka 70 procent av de tillfrågade respondenterna svarat vilket, som jag 

tidigare nämnt, är i linje med ett gott resultat. Likaså kan enkätens utformning påverka resultatet 
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då en väl formulerad enkät minimerar missförstånd och otydlighet vilket jag beaktat och beskrivit 

tidigare. 

 

Generaliserbarhet inom kvalitativ forskning handlar inte om att generalisera till populationer utan 

till teoretiska resonemang. Samtidigt som generaliserbarhet är problematiskt i kvalitativ forskning 

så kan resonemang ändå göras (Bryman 2018, ss. 484–485). Det handlar om att kunna göra 

kopplingar från teorin som är tillämpbart på flera olika studier. Jag anser därför att min forskning 

utifrån det teoretiska ramverket generaliserar och är tillämpbart på bilden av hur CGR påverkar 

samverkan i olika nätverk samt att CGR påverkar synen på roller och ansvar mellan tjänstemän 

och politiker som arbetar specifikt med krisberedskap.  

 

4.5 Etiska överväganden 

Enkäten informerade inledningsvis respondenterna om de etiska krav och regler som jag tänkt följa 

i min studie. De som svarade blev informerade om de konfidentialitets- och 

anonymitetsbestämmelser som Bryman (2018, ss. 268, 304) beskriver ska gälla vid en enkät. Min 

enkät följde den samhällsvetenskapliga forskningens förhållningssätt för etiska regler och 

principer. Etiska överväganden handlar om att upprätthålla individers privatliv, psykisk och 

fysiska hälsa. En undersökning såsom min enkät ska inte kränka en individ utan istället värna om 

det som Vetenskapsrådet (2002, s. 5) kallar individskyddskravet.  

 

Vidare har Vetenskapsrådet (2002, s. 6) formulerat fyra stycken huvudkrav som ska vägleda all 

forskning som innefattar människor; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Genom att följa dessa krav blev respondenterna informerade om syftet med 

forskningen och fick en förståelse för hur bland annat deras uppgifter skulle behandlas och 

användas. Likaså fick respondenterna veta att deltagandet var frivilligt vilket Vetenskapsrådet 

(2002, s. 7) menar ska framgå tydligt. Samtyckeskravet beskriver att den deltagande ska lämna sitt 

samtycke innan informationen får inhämtas och användas (Vetenskapsrådet 2002, s. 10). Genom 

att deltagarna aktivt valde att svara eller inte svara på min enkät uppfylldes samtyckeskravet.  I 

och med att min enkät var anonym och inga personuppgifter samlats in så uppfylldes dessutom det 

som beskrivs som konfidentialitetskravet. Enkäten samlade inte in åsikter på person- och 

individnivå och beaktade således Vetenskapsrådets (2002, s. 12) riktlinjer kring konfidentialitet. 
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5 Resultatredovisning och analys 

Nedan kommer först en redogörelse av enkätens resultat och därefter genomförs en analys. 

Inledningsvis ges en presentation av viktiga bakgrundsförhållanden kring krisberedskap i Sverige 

och U-Sam. Därefter redogörs enkätens resultat i sin helhet med korta sammanställningar och 

slutligen analyseras enkätens resultat utifrån det teoretiska ramverket, bakgrundsförhållanden och 

olikheter i respondenternas syn.  

 

5.1 Bakgrundsförhållanden 

MSB är den myndighet som har ansvar för att utveckla, följa upp och identifiera brister i det 

svenska krisberedskapssystemet. Utifrån sitt uppdrag har MSB presenterat ett nytt synsätt kring 

svensk krisberedskap. Detta mynnade ut i publikationen Gemensamma grunder för samverkan och 

ledning vid samhällsstörningar vilket beskriver den riktning myndigheten vill att 

krisberedskapsarbetet ska ta. Publikationen beskriver hur aktörer som arbetar med krisberedskap 

ska förhålla sig till varandra och samverka (MSB 2017). Vidare redogör MSB för vikten av de 

enskilda aktörernas ansvar men också vilka behov som kan finnas av att nyttja varandras resurser 

i händelse av extraordinära händelser. Svensk krisberedskap har organiserats kring varje aktörs 

eget ansvar och innebär ansvar kring sitt geografiska område samtidigt som aktörerna ska 

samverka över gränser genom regionala samverkansnätverk. Idag finns det inget som säger att 

kommuner, länsstyrelser och privata aktörer måste samarbeta och samverka i det svenska 

krisberedskapsarbetet. Samverkan ska istället kretsa kring tre grundpelare, ansvarsprincipen, 

likhetsprincipen samt närhetsprincipen (MSB 2017, ss. 25–27). Exempelvis ska den kommun där 

en brand startat bära ansvar för att hantera händelsen med hjälp av räddningstjänsten i den aktuella 

kommunen. Länsstyrelsen ska arbeta för regional samverkan men kan inte tvinga kommunerna 

och landstingen att samverka. Beslutet om samverkan i U-Sam skapar därför ett spännande 

förhållande mellan regionalt ansvariga, kommunala aktörer och Region Västmanland. 

 

Gällande aktörernas ansvar har det genomförts andra studier och utvärderingar på ämnet 

samverkan och krishantering i samband med västmanlandsbranden. Bland annat i Asp et al. (2015) 

där samverkan beskrivs som en mycket viktig faktor i kontrollen av branden och dess slutliga 

släckning. I rapportens slutsatser och rekommendationer beskrivs bland annat hur 

ansvarsprincipen är uppbyggd kring samverkan då aktörerna vet sina roller genom den som 
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normalt bär ansvaret för händelsen. Men samtidigt beskriver studien att ansvarsprincipen kan 

försvåra samverkan då aktörerna fokuserar för mycket på vad deras ansvar är istället för att se till 

behoven som kan lösa situationen. Samverkan kan förbättras genom att i vissa avseenden frångå 

ansvarsprincipen och istället se till andra lösningar (Asp et al. 2015, s. 150). 

 

Länsstyrelsen ska enligt MSB arbeta för en fördjupad samverkan, men då ingen aktör är tvingad 

att samverka så har U-Sam överenskommelsen tagits fram. I överenskommelsen överlämnar 

aktörerna en del av sitt självbestämmande för att istället samverka i krishanteringsfrågor genom 

samverkan och beslutsfattande genom konsensus på styrgruppsnivå. Samverkansavtalet är 

förankrat på politiker- och beslutande tjänstemannanivå och därmed beslutad genom samtliga 

parters egna organisationer (U-Sam 2016). Beslut som fattas i U-Sams styrgrupp ska därför 

efterlevas och implementeras i varje aktörs egen organisation. 

 

5.2 Resultat 

Nedan presenteras enkätens resultat. Resultatkapitlet är indelat utifrån det teoretiska ramverket 

samt studiens forskningsfrågor. Resultaten av enkäten presenteras fråga för fråga i tabeller med 

statistik från den totala populationen, det vill säga samtliga svarande, samt indelat i svar från 

politikerna och tjänstemännens egna värderingar. Frågorna presenteras i förhållande till 

forskningsfrågorna och är således inte i den kronologiska ordningen som frågorna ställdes till 

respondentgrupperna. Redovisningen av svaren sker i procent och avrundas till närmaste heltal. 

 

5.2.1  Vilka kontextuella krav förelåg bildandet av U-Sam? 

För att utröna vilka kontextuella krav av ledarskap, ömsesidigt beroende, osäkerhet och 

konsekvenser utifrån det teoretiska ramverket som respondentgrupperna uppfattar som viktiga fick 

respondenterna bedöma betydelsen för faktorerna kring U-Sams bildande.  

Fråga 2 – Vilken betydelse anser du att följande 
faktorer har för U-Sams bildande? 

Ingen 
betydelse 

Liten 
betydelse 

Stor 
betydelse 

Avgörande 
betydelse 

2.1 Gemensamma risker och gemensam hotbild 

Procentuell fördelning tjänstemän 6 % 12 % 69 % 13 % 

Procentuell fördelning politiker 0 % 0 % 71 % 29 % 

Procentuell fördelning i hela populationen 4 % 9 % 70 % 17 % 

2.2 Behov av att utbyta erfarenheter och resurser 
 med varandra 

Procentuell fördelning tjänstemän 0 % 7 % 46 % 47 % 

Procentuell fördelning politiker 0 % 0 % 43 % 57 % 

Procentuell fördelning i hela populationen 0 % 5 % 45 % 50 % 
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2.3 Tidigare samarbete vid kris 

Procentuell fördelning tjänstemän 0 % 7 % 80% 13 % 

Procentuell fördelning politiker 0 % 0 % 57 % 43 % 

Procentuell fördelning i hela populationen 0 % 5 % 73 % 22 % 

2.4 Ömsesidigt beroende   

Procentuell fördelning tjänstemän 0 % 20 % 47 % 33 % 

Procentuell fördelning politiker 0 % 14 % 57 % 29 % 

Procentuell fördelning i hela populationen 0 % 18 % 50 % 32 % 

2.5 Osäkerhet kring krisberedskap 

Procentuell fördelning tjänstemän 13 % 47 % 40 % 0 % 

Procentuell fördelning politiker 0 % 71 % 29 % 0 % 

Procentuell fördelning i hela populationen 9 % 55 % 36 % 0 % 

2.6 Lagkrav/Statligt beslut   

Procentuell fördelning tjänstemän 0 % 60 % 27 % 13 % 

Procentuell fördelning politiker 0 % 57 % 28 % 14 % 

Procentuell fördelning i hela populationen 0 % 59 % 27 % 14 % 

Tabell 2 - Fråga 2 

De kontextuella kraven uppfattas av den totala populationen som viktiga. Alla frågor förutom 2.5 

och 2.6 har en svarsprocent över 50 procent fördelat mellan bedömningarna stor och avgörande 

betydelse. 

 

5.2.2  Vilka faktorer upprätthåller och stärker U-Sams funktion? 

För att redogöra för skillnader i deltagandet fick respondenterna svara hur ofta de deltog i möten 

och därmed anknyta till det teoretiska ramverkets resonemang kring principiella möten. Den totala 

populationen av respondenter svarar ungefär lika i att ca 50 procent deltar vid möten två till fem 

gånger om året. Därefter skiljer det sig något mellan respondentgrupperna. Tjänstemännen svarar 

till 41 procent att de deltar vid fler än fem möten om året och politikernas återstående 50 procent 

deltar vid färre möten än två per år.  

Fråga 1 – Hur ofta deltar du vid möten i  
U-Sam? 

Aldrig En gång 
om året 

2–5 
gånger om 
året 

6–9 
gånger 
om året 

10 
gånger 
eller fler 
om året 

Tjänstemän 0 % 12 % 47 % 18 % 23 % 

Politiker 13 % 37 % 50 % 0 % 0 % 

Tabell 3 - Fråga 1 

Svaren jämfördes sedan med frågor vilka ställdes med syfte att förstå och vidare undersöka de 

förhållanden som jag benämnt i det teoretiska ramverket som upprätthålla nätverket. Här 

undersöks faktorerna principiella möten delad motivation, gemensam kapacitet samt gemensamma 

handlingar.  
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Fråga 3 – I vilken utsträckning är följande faktorer 
viktiga för ditt deltagande i U-Sam? 

Ingen 
betydelse 

Liten 
betydelse 

Stor 
betydelse 

Avgörande 
betydelse 

3.1 Återkommande frekventa möten 

Procentuell fördelning tjänstemän 0 % 59 % 35 % 6 % 

Procentuell fördelning politiker 66 % 17 % 17 % 0 % 

Procentuell fördelning i hela populationen 18 % 48 % 30 % 4 % 

3.2 Beslut fattade i konsensus 

Procentuell fördelning tjänstemän 6 % 53 % 29 % 12 % 

Procentuell fördelning politiker 0 % 60 % 40 % 0 % 

Procentuell fördelning i hela populationen 4 % 55 % 32 % 9 % 

3.3 Förståelse för olika aktörers förutsättningar  
och ansvar 

Procentuell fördelning tjänstemän 0 % 6 % 59 % 35 % 

Procentuell fördelning politiker 0 % 0 % 17 % 83 % 

Procentuell fördelning i hela populationen 0 % 4 % 48 % 48 % 

3.4 Gemensamma målsättningar i  
krisberedskapsarbetet 

Procentuell fördelning tjänstemän 0 % 6 % 70 % 24 % 

Procentuell fördelning politiker 0 % 0 % 17 % 83 % 

Procentuell fördelning i hela populationen 0 % 4 % 57 % 39 % 

3.5 Ett starkt ledarskap 

Procentuell fördelning tjänstemän 6 % 35 % 53 % 6 % 

Procentuell fördelning politiker 0 % 17 % 50 % 33 % 

Procentuell fördelning i hela populationen 4 % 31 % 52 % 13 % 

3.6 God samarbetsförmåga i kris 

Procentuell fördelning tjänstemän 0 % 6 % 47 % 47 % 

Procentuell fördelning politiker 0 % 0 % 33 % 67 % 

Procentuell fördelning i hela populationen 0 % 4 % 44 % 52 % 

Tabell 4 - Fråga 3 

Enkäten visar att den totala populationen tycker att de flesta av faktorerna som tillhör kategorin 

underhålla nätverket är viktiga med undantag för principiella möten 3.1 och 

gemensammahandlingar som inkluderas i fråga 3.2. Resterande faktorer besvaras av båda 

respondentgrupperna att vara av stor betydelse eller avgörande betydelse och bedöms därför av 

tjänstemän och politiker som viktiga. En reflektion är att politiker tenderar att tycka att faktorerna 

är av högre betydelse än tjänstemännen till exempel anser politikerna att fråga 3.3 är av avgörande 

betydelse till 83 procent medans tjänstemännen tycker att det är avgörande till 35 procent. 

 

5.2.3  Vilka faktorer är viktiga för U-Sams resultat? 

Fråga fyra och fem ställdes för att besvara vilka faktorer som parterna ansåg var kritiska för 

resultatet och utvecklingen av U-Sam. Den fjärde frågan ställdes för att undersöka den tredje 

kategorin i det teoretiska ramverket som benämns som resultat av samverkan vilket innefattar 

faktorerna resultat och anpassning. 



24 

 

Fråga – 4 I vilken utsträckning anser du att följande 
faktorer är viktiga för U-Sams resultat? 

Ingen 
betydelse 

Liten 
betydelse 

Stor 
betydelse 

Avgörande 
betydelse 

4.1 Stärkt ledningsförmåga i länet 

Procentuell fördelning tjänstemän 0 % 6 % 76 % 18 % 

Procentuell fördelning politiker 0 % 0 % 20 % 80 % 

Procentuell fördelning i hela populationen 0 % 4 % 64 % 32 % 

4.2 Ett tydliggörande av de olika organisationernas 
ansvar 

Procentuell fördelning tjänstemän 0 % 12 % 65 % 23 % 

Procentuell fördelning politiker 0 % 0 % 100 % 0 % 

Procentuell fördelning i hela populationen 0 % 9 % 73 % 18 % 

4.3 Upprättandet av gemensam policy och riktlinjer 

Procentuell fördelning tjänstemän 0 % 47 % 35 % 18 % 

Procentuell fördelning politiker 0 % 0 % 100 % 0 % 

Procentuell fördelning i hela populationen 0 % 36 % 50 % 14 % 

4.4 Fördelning och samordning av resurser mellan 
aktörerna 

Procentuell fördelning tjänstemän 0 % 23 % 59 % 18 % 

Procentuell fördelning politiker 0 % 40 % 60 %  0 % 

Procentuell fördelning i hela populationen 0 % 27 % 60 % 14 % 

4.5 Utökat förtroende för varandra och ny 
samverkansdynamik 

Procentuell fördelning tjänstemän 0 % 12 % 65 % 23 % 

Procentuell fördelning politiker 0 % 0 % 60 %  40 % 

Procentuell fördelning i hela populationen 0 % 9 % 64 % 27 % 

4.6 Efterlevnad och implementering av beslut  
fattade i U-Sam i den egna organisationen 

Procentuell fördelning tjänstemän 0 % 18 % 70 % 12 % 

Procentuell fördelning politiker 0 % 0 % 100 % 0 % 

Procentuell fördelning i hela populationen 0 % 14 % 77 % 9 % 

4.7 Översyn av länets samlade krisberedskapsförmåga 

Procentuell fördelning tjänstemän 0 % 17 % 71 % 12 % 

Procentuell fördelning politiker 0 % 0 % 100 % 0 % 

Procentuell fördelning i hela populationen 0 % 14 % 77 % 9 % 

Tabell 5 - Fråga 4 

I den totala populationen råder det samsyn kring frågor som berör faktorerna resultat och 

anpassning. På frågorna 4.2, 4.3, 4.6 samt 4.7 utmärker sig respondentgruppen politiker då de är 

helt eniga om vilken betydelsegrad de anser att varje fråga har. De anser att frågorna är av stor 

betydelse för U-Sams resultat medans respondentgruppen tjänstemäns svar är fördelade över 

svarsalternativen. Den femte frågan undersöker likt fråga fyra faktorer som berör resultatet och 

anpassning av collaborative governance.  

 

Fråga fem belyser främst anpassning och hur respondentgrupperna anser att U-Sam bör utvecklas 

för att resultatet ska förbättras. 
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Fråga 5 - Var ser du störst behov av utveckling för att förbättra U-
Sam? 

Procentuell 
fördelning 
tjänstemän 

Procentuell 
fördelning politiker 

1. Återkommande frekventa möten 0 % 0 % 

2. Utöka förtroendet för varandra och skapa ny samverkansdynamik 36 % 45 % 

3. Säkerställa att beslut blir fattade i konsensus 0 % 0 % 

4. Skapa och utveckla förståelse för olika aktörers förutsättningar och 
ansvar 

27 % 36 % 

5. Skapa gemensamma målsättningar i krisberedskapsarbetet 21 % 10 % 

6. Stärka ledarskapet i U-Sam 6 % 0 % 

7. Efterlevnad och implementering av beslut fattade i U-Sam i den egna 
organisationen 

9 % 9 % 

8. Annat (beskriv då vad du anser är viktigt för U-Sams utveckling) 

• Kommentar 1: ”Viktigt att samverkan bygger på ömsesidig förståelse för uppdrag och 
roller och att grunderna sitter för en effektiv och proaktiv samverkan” 

• Kommentar 2: ”Samverkan mellan län. Överarbeta inte U-sam till belastning för 
deltagarna” 

1 % 0 % 

Tabell 6 - Fråga 5 

Såväl politiker som tjänstemän anser att svarsalternativen 2, 4 och 5 är viktiga för U-Sams 

utveckling och därmed också anpassning. Även andra svarsalternativ väljs av respondenterna 

såsom svarsalternativ 7 som berör efterlevnad och anpassning. 

 

5.2.4  Har roller och ansvar förändrats mellan politiker och tjänstemän sedan 
etableringen av U-Sam? 

Frågorna sex, sju och åtta undersöker ansvars- och rollfördelningen mellan politiker och 

tjänstemän.  

Fråga 6 – Vilken roll anser du att politikerna faktiskt har i 
U-Sam? 

Procentuell 
fördelning 
tjänstemän 

Procentuell 
fördelning 
politiker 

Procentuell 
fördelning hela 
populationen 

1. Framställa underlag för att fatta beslut 0 % 0 % 0 % 

2. Fatta beslut om prioriterade områden inom krisberedskap 39 % 45 % 40 % 

3. Implementera fattade beslut 9 % 0 % 7 % 

4. Informera medborgarna 3 % 19 % 7 % 

5. Utöva ledarskap i krisberedskapsarbetet 0 % 9 % 2 % 

6. Stödja aktörerna i U-Sam med krisberedskapsarbetet 19 % 0 % 14 % 

7. Samordna resurser och ge förslag på resursfördelning 6 % 27 % 11 % 

8. Stifta policy och riktlinjer 24 % 0 % 18 % 

Tabell 7 - Fråga 6 

Den sjätte frågeställningen ställdes för att undersöka om synen på politikernas roller och ansvar 

skiljer sig mellan de båda respondentgrupperna. Den totala populationen och varje 

respondentgrupp enskilt ansåg till cirka 40 procent att politikernas roll och ansvar är att fatta beslut 

om prioriterade områden inom krisberedskap. Därefter skiljer sig synen något där politikerna 

själva anser att de till 27 procent att de ska samordna resurser och ge förslag på resursfördelning 

medans tjänstemännen anser att politikerna till 24 procent ska stifta policy och riktlinjer. 
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Fråga 7 - Vilken roll anser du att tjänstemännen faktiskt 
har i U-Sam? 

Procentuell 
fördelning 
tjänstemän 

Procentuell 
fördelning 
politiker 

Procentuell 
fördelning hela 
populationen 

1. Framställa underlag för att fatta beslut 17 % 50 % 23 % 

2. Fatta beslut om prioriterade områden inom krisberedskap 5 % 0 % 4 % 

3. Implementera fattade beslut 28 % 50 % 33 % 

4. Informera medborgarna 7 % 0 % 6 % 

5. Utöva ledarskap i krisberedskapsarbetet 22 % 0 % 17 % 

6. Stödja aktörerna i U-Sam med krisberedskapsarbetet 12 % 0 % 9 % 

7. Samordna resurser och ge förslag på resursfördelning 9 % 0 % 8 % 

8. Stifta policy och riktlinjer 0 % 0 % 0 % 

Tabell 8 - Fråga 7 

Fråga sju besvarades på samma sätt som den tidigare frågan men undersökte istället hur 

respondenterna ansåg att tjänstemännens roller och ansvar såg ut. Här skiljer sig synen betydligt 

mellan respondentgrupperna. Tjänstemännen är väldigt splittrade mellan alla svarsalternativ 

förutom alternativ åtta. Politikerna är istället fast beslutade om att tjänstemännens roll och ansvar 

är att framställa underlag för att fatta beslut och implementera fattade beslut. 

 

Den åttonde frågeställningen undersöker länsstyrelsens roll i U-Sam och här är respondenterna 

eniga.  

 Fråga 8 - Vilken roll anser du att Länsstyrelsen faktiskt 
har i U-Sam? 

Procentuell 
fördelning 
tjänstemän 

Procentuell 
fördelning 
politiker 

Procentuell 
fördelning hela 
populationen 

1. Framställa underlag för att fatta beslut 11 % 25 % 15 % 

2. Fatta beslut om prioriterade områden inom krisberedskap 0 % 0 % 0 % 

3. Implementera fattade beslut 0 % 0 % 0 % 

4. Informera medborgarna 3 % 0 % 2 % 

5. Utöva ledarskap i krisberedskapsarbetet 12 % 0 % 8 % 

6. Stödja aktörerna i U-Sam med krisberedskapsarbetet 43 % 42 % 43 % 

7. Samordna resurser och ge förslag på resursfördelning 31 % 33 % 32 % 

8. Stifta policy och riktlinjer 0 % 0 % 0 % 

Tabell 9 - Fråga 8 

De tre svarsalternativ som en stor del av den totala populationen väljer är svarsalternativ 1, 6 och 

7. Detta visar att Länsstyrelsen enligt respondenterna har en tydlig roll som samordnare och stöd. 

 

Den nionde och tionde frågan var öppna frågor som ämnade undersöka länsstyrelsens unika roll 

som central part i U-Sam. Svaren redovisas så som respondenterna svarade och av de svar som 

inkom var det endast en del av tjänstemännen och ingen av politikerna som valde att svara vilket i 

sig är intressant.  
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Fråga 9 - U-Sam samordnas av Länsstyrelsen som är en tjänstemannaorganisation. Vilka fördelar och/eller 
nackdelar ser du med detta?  

Fördelar då det är av dem det största jobbet ska göras  

Genom U-sam skapas en förståelse för de olika parternas förutsättningar. Länsstyrelsen har en stödjande och 
samordnande roll för arbetet med Västmanlands krisberedskap med målet att höja länets krishanteringsförmåga. 
Det behövs en motor i detta arbete och där har Länsstyrelsen en viktig roll. 

Ser att länsstyrelsens tjänstemän (vissa) gärna vill ha en operativ roll, med och petar i händelser som inte är av 
länsstyrelsenivå. Måste lita på berörda myndigheter att dessa sköter sitt åtagande och söker samverkan när det 
behövs 

Fördelar: Kännedom om övriga organisationers villkor 
Nackdelar: Landar på alldeles för låg nivå i kommunerna 

Länsstyrelsen är rätt myndighet att samordna U-sam. Viktigt är därför att det finns kompetens och inte minst ett 
förtroende samt att det sker "verkstad" i de fattade besluten. Alla aktörer har en viktig betydelse som bör får 
likvärdigt stöd i olika frågor. 

Jag ser U-sam som en samverkansarena för ledning och operativt gemensamt arbete. Det fungerar utmärkt med 
att vara en tjänstemannaorganisation. Den policyskapande nivån, dvs politiken, behöver vara informerad men 
behöver inte delta i arbetet. 

Fördelen är att tjänstemännen kan organisationen och verkligheten till skillnad mot politikerna. Nackdelen är att 
styrningen och arbetet lätt blir styrt från Länsstyrelsen och inte "ute" i kommunerna som ska genomföra arbetet, att 
man missar behoven lokalt. 

Det är viktigt att få inriktning från Regionala krishanteringsrådet. Den har saknats. Viktigt att få acceptans för 
strukturen och att besluten implementeras. Det åligger både tjänstemän och politiker.  

Fördelar är att de har det geografiska områdesansvaret och kan vara en kanal för att kunna stötta kommuner i sitt 
dagliga arbete så att fokus läggs på rätt sak. Jag ser inga nackdelar i nuläget.  

Enbart fördelar 

Tabell 10 - Fråga 9 

Tjänstemännen upplever länsstyrelsens samordningsroll som övervägande positivt där bland annat 

länsstyrelsens stödjande roll som regionalt områdesansvarig lyfts fram på ett positivt sätt. 

 

Den tionde frågeställningen uppfattas på olika sätt med övervägande problematiserande svar. 

Fråga 10 - Hur implementeras fattade beslut i U-Sam (från styrgrupp eller krishanteringsråd) i din egen 
organisation? 

Av tjänstemän, här önskar jag dock en statushöjning av U-Sam och dess sammankomster för att det ska bli en 
prioriterad fråga hon kommunchefer och högre tjänstemän 

Implementering sker i den ordinarie krishanteringsorganisationen där organisationens normativa (tjänsteman) 
ledningen är beslutsfattande.  

Inte alls 

Svårt att sprida resultaten av U-sam i bredare grupp då vardagshändelser dominerar gentemot sällanhändelser, 
som U-sam representerar.  

De fåtal beslut som har fattats i U-Sam som berör vår organisation har implementerats från styrgruppen. Önskvärt 
att det bör finnas en mer samverkan mellan tjänstemän och politiker för att öka förståelsen i de fattade besluten och 
hur det ska implementeras i sin egen organisation. 

I dagsläget antingen via utskick från Länsstyrelsen som hanteras vidare i kommunledning/verksamheter eller via 
beredskapssamordnaren. 

Finns egentligen inget tvingande att genomföra och implementera det som beslutas i U-sam, så det hänger mycket 
på vad kommunledningen anser prioriterat. Det som godkänns förs ut genom lämpligt tillvägagångsätt bl. a genom 
utbildning i organisationen. 

Det behöver implementeras bredare. Idag känner ett fåtal personer till besluten.  

Detta behöver bli bättre, men vi har inom organisation ett strukturerat arbetssätt där åtminstone viktiga beslut 
implementeras på ledningsnivå samt i arbetsgrupper som arbetar med frågorna.  

Beslut "passerar" kommunens chefsgrupp där resp. förvaltningschef ansvarar för vidareinformation i "sin" 
organisation. 
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Behöver besluten förankras i kommunen så tas det upp med kommunchefen. Är det beslut som "bara" rör 
krisberedskapsarbetet implementeras det direkt in i arbetet. 

Inte mer än att vi vet vart vi ska vända oss när det händer. Vi fattar egna beslut utom vid VMA 

Beslut kommuniceras med kommunledningen på övergripande nivå, där samtliga förvaltningschefer finns 
representerade, samt regelbunden info till politiska ledningen. 

Tabell 11 - Fråga 10 

Tjänstemännen som valt att besvara frågan beskriver bland annat hur det kan vara svårt att 

implementera fattade beslut då området inte är prioriterat och att beslut måste implementeras 

horisontellt i organisationen och inte vertikalt.  

 

5.3 Analys 

Nedan presenteras en analys av resultatet och de viktigaste lärdomarna från enkäten. Analytiska 

resonemang redogörs i förhållande till det teoretiska ramverket och intressanta delar av enkäten 

belyses, såväl intressanta likheter mellan respondentgrupperna som olikheter lyfts fram. Analysens 

disposition är utifrån forskningsfrågorna och således inte i den kronologiska ordning som 

respondenterna besvarade enkäten.  

 

5.3.1 Vilka kontextuella krav förelåg bildandet av U-Sam?  

Den andra frågan var respondenterna eniga kring. För att exemplifiera detta analyseras frågorna 

2.1 och 2.3. 

Tabell 12 - Enkätfråga 2.3 

Såväl politiker som tjänstemän upplever att faktorerna till U-Sams bildande är ungefär densamma. 

Det framgår från den andra frågan att politiker och tjänstemän tycker lika kring vilken faktorerna 

för U-Sams bildande. Det skiljer sig något mellan respondentgruppernas syn på stor betydelse eller 

avgörande betydelse, men det råder inget tvivel om att det är av väsentlig betydelse för båda 

grupperna. Den totala populationen anser till 73 procent att tidigare samarbeten vid kriser är av 

stor betydelse för U-Sams bildande och 22 procent anser att det är av avgörande betydelse. Detta 

tyder på att det från tidigare kriser såsom Västmanlandsbanden har bidragit med lärdomar och 

skapat en förståelse hos aktörerna för behovet att samverka (Asp et al. 2015, ss. 148–150). Detta 

bekräftas ytterligare i den U-Sam överenskommelse som aktörerna skrivit på där det står att, U-

Sam ska verka för ett robustare Västmanland i händelse av kris och att detta ska ske genom 

2.3 Tidigare samarbete vid kris Ingen 
betydelse 

Liten 
betydelse 

Stor 
betydelse 

Avgörande 
betydelse 

Procentuell fördelning tjänstemän 0 % 7 % 80% 13 % 

Procentuell fördelning politiker 0 % 0 % 57 % 43 % 

Procentuell fördelning i hela populationen 0 % 5 % 73 % 22 % 
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samverkan och samarbete (U-Sam 2016). 

 

Den andra faktorn som respondenterna anser vara av stor betydelse eller avgörande betydelse för 

U-Sams bildande är gemensamma risker och gemensam hotbild. De olika parterna har 

gemensamma behov som kan uppfyllas om man samverkar. Exempelvis var den samverkan som 

skedde under Västmanlandsbranden ett tydligt exempel på att det finns hot som sträcker sig över 

kommungränser som vilka man kan komma att behöva samverka kring (Asp et al. 2015, ss. 33–

36). 

2.1 Gemensamma risker och gemensam hotbild Ingen 
betydelse 

Liten 
betydelse 

Stor 
betydelse 

Avgörande 
betydelse 

Procentuell fördelning tjänstemän 6 % 12 % 69 % 13 % 

Procentuell fördelning politiker 0 % 0 % 71 % 29 % 

Procentuell fördelning i hela populationen 4 % 9 % 70 % 17 % 

Tabell 13 - Enkätfråga 2.1 

Det är därför rimligt att göra bedömningen att orsaken till U-Sams bildande följer de kontextuella 

krav som det teoretiska ramverket beskriver. De svarande bekräftar att kontextuella krav såsom 

ömsesidigt beroende och tidigare samarbeten till stor del bidrar till att U-Sam bildades och 

undertecknades av alla parter (Emerson, Nabatchi & Balogh 2012, ss. 8–9). Respondenterna 

värderade faktorerna ömsesidigt beroende och tidigare samarbete vid kris på ett likartat sätt. 71 

procent av politikerna tyckte att gemensamma risker och gemensam hotbild var av stor betydelse 

och 69 procent av tjänstemännen svarade att gemensamma risker och gemensam hotbild var av 

stor betydelse. Det var således inte några större avvikelser mellan dem vilket tyder på att behoven 

uppfattats vara desamma.  

 

5.3.2 Vilka faktorer upprätthåller och stärker U-Sams funktion?  

Den tredje frågeställningen visar på att de svarande anser att förståelse för varandra och de olika 

ansvaren har en viktig betydelse hos aktörerna. 

3.3 Förståelse för olika aktörers förutsättningar och ansvar Tjänstemän Politiker 

1. Ingen betydelse 0 % 0 % 

2. Liten betydelse 6 % 0 % 

3. Stor betydelse 59 % 17 % 

4. Avgörande betydelse 35 % 83 % 

Tabell 14 - Enkätfråga 3.3 
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Tjänstemännen svarade med 94 procent och politikerna 100 procent att vikten kring aktörernas 

ansvar var hög eller avgörande och sammanlagt ansåg 96 procent av respondenterna att förståelse 

för aktörers förutsättningar och ansvar var hög eller av avgörande betydelse. 

 

Som det teoretiska ramverket säger är det viktigt att veta vilka kunskaper och vilka resurser varje 

enskild deltagare i ett samverkansnätverk besitter. Det är även viktigt att det finns en förståelse 

bland övriga parter i samverkansnätverket för varandras styrkor och svagheter för att stärka 

nätverket (Emerson, Nabatchi & Balogh 2012, s. 13). Genom samverkansbaserad styrning och 

ledning blir krishanteringen inriktat på samverkan och samordning mellan regionala, kommunala 

och privata aktörer (Ansell & Gash 2008, ss. 544–545). Resultatet visar på att just olika 

förutsättningar hos aktörer spelar stor roll och ansvarsprincipen och det egna ansvaret är något som 

såväl politiker som tjänstemännen värdesätter.   

 

Det teoretiska ramverket beskriver hur återkommande och frekventa möten stärker samverkan. 

Den första frågan ställdes för att se hur deltagandet skiljer sig mellan tjänstemän och politiker för 

att sedan kompletteras med frågeställningen 3.1. Det som framkom av detta blev intressant i 

förhållande till det teoretiska ramverket. 

Fråga 1 – Hur ofta deltar du vid möten i  
U-Sam? 

Aldrig En gång 
om året 

2–5 gånger 
om året 

6–9 
gånger 
om året 

10 
gånger 
eller fler 
om året 

Tjänstemän 0 % 12 % 47 % 18 % 23 % 

Politiker 13 % 37 % 50 % 0 % 0 % 

Tabell 15 - Fråga 1 

Deltagandet i U-Sam skiljer sig inte märkvärt mellan tjänstemännen och politikerna. Drygt 50 

procent av deltagarna i bägge urvalsgrupperna deltar vid 2–5 möten om året. Vidare deltar 

politikerna vid färre möten men större möten än tjänstemännen som deltar vid fler kortare möten 

såsom arbetsgrupper och beredskapssamordnarträffar (U-Sam 2016). Detta kan kopplas till det 

teoretiska ramverkets resonemang om att samverkansnätverk stärks vid återkommande och 

frekventa möten. Tjänstemän deltar i regel vid fler möten men svarar samtidigt att det är av låg 

betydelse med återkommande och frekventa möten vilket visas i fråga 3.1.  
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3.1 Återkommande frekventa möten Ingen 
betydelse 

Liten 
betydelse 

Stor 
betydelse 

Avgörande 
betydelse 

Procentuell fördelning tjänstemän 0 % 59 % 35 % 6 % 

Procentuell fördelning politiker 66 % 17 % 17 % 0 % 

Procentuell fördelning i hela populationen 18 % 48 % 30 % 4 % 

Tabell 16 - Enkätfråga 3.1 

 

5.3.3 Vilka faktorer är viktiga för U-Sams resultat? 

Den fjärde frågeställningen ställde frågan kring i vilken utsträckning respondenterna ansåg att 

olika faktorer var viktiga för U-Sams resultat och politikerna var helt överens kring många 

faktorers betydelse för U-Sam medans tjänstemännen var mer fragmenterade i sina svar. 

Politikerna svarar lika på fyra av sju faktorer och menar att alla har stor eller avgörande betydelse 

för samverkan. Den första faktorn handlar om förståelsen kring de olika aktörernas roller och 

ansvar vilket visar på det ovanliga förhållandet som råder i U-Sam där aktörerna ska lämna bort 

en del av sin självbestämmandemakt för att stärka regionen. 

4.2 Ett tydliggörande av de olika organisationernas 
ansvar  

Ingen 
betydelse 

Liten 
betydelse 

Stor 
betydelse 

Avgörande 
betydelse 

Procentuell fördelning tjänstemän 0 % 12 % 65 % 23 % 

Procentuell fördelning politiker 0 % 0 % 100 % 0 % 

Procentuell fördelning i hela populationen 0 % 9 % 73 % 18 % 

Tabell 17 - Enkätfråga 4.2 

Efterlevnaden är en annan av faktorerna som politikerna anser vara mycket viktigt för U-Sams 

resultat. Detta är en syn som även delas av en stor del av tjänstemännen som ser implementeringen 

och efterlevnaden som en stor del av U-Sams resultat. 

4.6 Efterlevnad och implementering av beslut fattade 
i U-Sam i den egna organisationen  

Ingen 
betydelse 

Liten 
betydelse 

Stor 
betydelse 

Avgörande 
betydelse 

Procentuell fördelning tjänstemän 0 % 18 % 70 % 12 % 

Procentuell fördelning politiker 0 % 0 % 100 % 0 % 

Procentuell fördelning i hela populationen 0 % 14 % 77 % 9 % 

Tabell 18 - Enkätfråga 4.6 

I förhållande till det teoretiska ramverket är även dessa faktorer viktiga för att styrning genom 

samverkansnätverk ska kunna möjliggöras. Det gäller att implementera de beslut som fattas för att 

öka förståelsen för det ömsesidiga beroendet och stärka mötet genom en delad motivation 

(Emerson, Nabatchi & Balogh 2012, ss. 9, 13).  

 

En faktor som politikerna anser har stor betydelse för resultatet men som tjänstemännen inte håller 

med om är huruvida stiftandet av policy och riktlinjer påverkar resultatet. Av tjänstemännen anser 

många att det är av liten betydelse. 
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4.3 Upprättandet av gemensam policy och riktlinjer Ingen 
betydelse 

Liten 
betydelse 

Stor 
betydelse 

Avgörande 
betydelse 

Procentuell fördelning tjänstemän 0 % 47 % 35 % 18 % 

Procentuell fördelning politiker 0 % 0 % 100 % 0 % 

Procentuell fördelning i hela populationen 0 % 36 % 50 % 14 % 

Tabell 19 - Enkätfråga 4.3 

Tjänstemännens svar att det är av liten betydelse bekräftar att det inte är det som krävs för att ett 

collaborative governancenätverk får goda resultat. Det är inte policy och riktlinjer som enligt det 

teoretiska ramverket ger goda resultat utan det är snarare viktigt för att ett collaborative 

governancenätverk ska bildas. Policy och riktlinjer kan leda till gemensamma handlingar och 

incitament för samverkan men det är snarare avsaknaden av resurser och därigenom behovet av att 

hjälpa varandra (Emerson, Nabatchi & Balogh 2012, s. 9). Goda resultat kommer istället av 

efterlevnad, implementering och anpassning vilket också bekräftas av respondenterna. 

 

Den femte frågeställningen undersökte var respondenterna såg störst behov av utveckling för att 

förbättra U-Sam och resultatet av enkätsvaren var att de till stor del följer det teoretiska 

ramverkets resonemang kring uppföljning och resultat av ett collaborative governancenätverk 

samt motiven till varför man deltar. Det enkäten visar är att tjänstemännen och politikerna båda 

ansåg att U-Sams aktörer måste stärka förtroendet till varandra och samt skapa förståelse till 

organisationernas olika förutsättningar. En stor del av tjänstemännen ansåg även att det behövde 

skapas gemensamma målsättningar för att utveckla och stärka U-Sam.  

Var ser du störst behov av utveckling för att förbättra U-Sam? Procentuell 
fördelning 
tjänstemän 

Procentuell 
fördelning politiker 

1. Återkommande frekventa möten 0 % 0 % 

2. Utöka förtroendet för varandra och skapa ny samverkansdynamik 36 % 45 % 

3. Säkerställa att beslut blir fattade i konsensus 0 % 0 % 

4. Skapa och utveckla förståelse för olika aktörers förutsättningar och 
ansvar 

27 % 36 % 

5. Skapa gemensamma målsättningar i krisberedskapsarbetet 21 % 10 % 

6. Stärka ledarskapet i U-Sam 6 % 0 % 

7. Efterlevnad och implementering av beslut fattade i U-Sam i den egna 
organisationen 

9 % 9 % 

8. Annat (beskriv då vad du anser är viktigt för U-Sams utveckling. 
• Viktigt att samverkan bygger på ömsesidig förståelse för uppdrag och roller och att 

grunderna sitter för en effektiv och proaktiv samverkan. 

• Samverkan mellan län. överarbeta inte U-sam till belastning för deltagarna. 

1 % 0 % 

Tabell 20 - Enkätfråga 5 

Utöver de förutbestämda svarsalternativen lämnades två kommentarer, vilka beskrev de största 

behoven för U-Sams utveckling på följande sätt: ”Viktigt att samverkan bygger på ömsesidig 

förståelse för uppdrag och roller och att grunderna sitter för en effektiv och proaktiv samverkan” 
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och ”Samverkan mellan län. Överarbeta inte U-sam till belastning för deltagarna”. Den första 

kommentaren förstärker det teoretiska ramverkets syn på gemensamma handlingar och förståelse 

medans den andra kommentaren är mer kritisk till U-Sam som det primära organet för samverkan. 

 

5.3.4 Har roller och ansvar förändrats mellan politiker och tjänstemän sedan 
etableringen av U-Sam? 

Fråga sex undersökte vilken roll som respondenterna ansåg att politikerna har i U-Sam. Gällande 

politikernas ansvar i U-Sam skiljer sig synen mellan tjänstemän och politiker. Tjänstemännen 

hävdar att politikernas roll till största del är att, fatta beslut och stifta policys samt stödja övriga 

aktörer i krisberedskapsarbetet. Politikerna anser att den roll de har i U-Sam handlar om att fatta 

beslut om prioriterade områden inom krisberedskap, samordna resurserna och ge förslag på 

resursfördelning samt informera medborgarna. 

Vilken roll anser du att politikerna faktiskt har i U-Sam? 
 

Procentuell fördelning 
tjänstemän 

Procentuell fördelning 
politiker 

1. Framställa underlag för att fatta beslut 0 % 0 % 

2. Fatta beslut om prioriterade områden inom krisberedskap 39 % 45 % 

3. Implementera fattade beslut 9 % 0 % 

4. Informera medborgarna 3 % 19 % 

5. Utöva ledarskap i krisberedskapsarbetet 0 % 9 % 

6. Stödja aktörerna i U-Sam med krisberedskapsarbetet 19 % 0 % 

7. Samordna resurser och ge förslag på resursfördelning 6 % 27 % 

8. Stifta policy och riktlinjer 24 % 0 % 

Tabell 21 - Enkätfråga 6 

Båda respondentgrupperna har en liknande uppfattning kring ansvaret att fatta beslut och prioritera 

krisberedskapsarbetet, därefter blir politikernas roll otydlig. Tjänstemännen upplever att de även 

har en stödjande roll medans politikerna själva ser sig som samordnare kring resursfördelning. 

 

Fråga sju undersökte istället vilken roll som respondenterna ansåg att tjänstemännen har i U-Sam. 

Tjänstemännens faktiska roll är för politikerna väldigt tydlig. Enligt politikerna så arbetar 

tjänstemännen med att framställa underlag för att fatta beslut och implementerar beslut fattade av 

politikerna. Tjänstemännen däremot anser sig ha en mer mångfacetterad roll. De arbetar med att 

implementera fattade beslut och framställer underlag för politikerna att fatta beslut om. Men de 

anser sig även engagera sig i alla områden förutom att stifta policy och riktlinjer. De anser till 

exempel att de är mer engagerade i att utöva ledarskap än att framställa underlag. 
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Vilken roll anser du att tjänstemännen faktiskt har i U-Sam? 
 

Procentuell fördelning 
tjänstemän 

Procentuell fördelning 
politiker 

1. Framställa underlag för att fatta beslut 17 % 50 % 

2. Fatta beslut om prioriterade områden inom krisberedskap 5 % 0 % 

3. Implementera fattade beslut 28 % 50 % 

4. Informera medborgarna 7 % 0 % 

5. Utöva ledarskap i krisberedskapsarbetet 22 % 0 % 

6. Stödja aktörerna i U-Sam med krisberedskapsarbetet 12 % 0 % 

7. Samordna resurser och ge förslag på resursfördelning 9 % 0 % 

8. Stifta policy och riktlinjer 0 % 0 % 

Tabell 22 - Enkätfråga 7 

Denna otydlighet i sin roll visar på att tjänstemännen kanske faktiskt har dels större inflytande i 

U-Sam än vad politikerna tror, samt att det finns en otydlighet kring vad tjänstemännen faktiskt 

ska göra i U-Sam. För att bygga ett starkt samverkansnätverk krävs det enligt Emerson, Nabatchi 

och Balogh (2012, s. 13) tydliga roller och ansvar samt en förståelse för vilken uppgift man som 

part i samverkansnätverket ska ha. Något som inte tycks finnas idag. 

 

Den åttonde frågan undersökte vilken roll som respondenterna ansåg att Länsstyrelsen har i U-

Sam. Länsstyrelsens roll och ansvar är tydligt för båda respondentgrupperna. Bägge anser att 

länsstyrelsen roll är att stödja och samordna U-Sams krisberedskapsarbete och samordna resurser 

och ge förslag på resursfördelning. De framställer även underlag för övriga aktörer att fatta beslut. 

Detta ligger i linje med den roll Länsstyrelsen ska ha normalt och är således inte någon avvikelse 

i den bemärkelsen. 

Vilken roll anser du att Länsstyrelsen faktiskt har i U-Sam? 
 

Procentuell fördelning 
tjänstemän 

Procentuell fördelning 
politiker 

1. Framställa underlag för att fatta beslut 11 % 25 % 

2. Fatta beslut om prioriterade områden inom krisberedskap 0 % 0 % 

3. Implementera fattade beslut 0 % 0 % 

4. Informera medborgarna 3 % 0 % 

5. Utöva ledarskap i krisberedskapsarbetet 12 % 0 % 

6. Stödja aktörerna i U-Sam med krisberedskapsarbetet 43 % 42 % 

7. Samordna resurser och ge förslag på resursfördelning 31 % 33 % 

8. Stifta policy och riktlinjer 0 % 0 % 

Tabell 23 - Enkätfråga 8 

Länsstyrelsens roll och ansvar i U-Sam är känt av alla respondenter. Ser man till den officiella 

överenskommelsen är det Länsstyrelsen och dess roll i samverkansnätverket som är tydligast 

definierat och även där är det tydliggjort att myndigheten ska ha en stödjande och samordnande 

funktion framför en ledande och styrande roll (U-Sam 2016).  
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MSB:s handledning Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar 

identifierar flera områden som behöver utvecklas, där det framför allt är förmågan att agera 

tillsammans och samordnat definieras som det största behovet (MSB 2017). I Västmanland arbetar 

man med detta genom U-Sam. Innan 2016 då den nya överenskommelsen undertecknades var 

inriktningen för samverkan enbart formulerad kring samverkan under en pågående kris. Efter 2016 

när den nya överenskommelsen undertecknades och efter den stora Västmanlandsbranden som 

härjat blev inriktningen för samverkan istället omformulerat till att gälla såväl före som under samt 

efter en kris (U-Sam 2016, ss. 2–4). I överenskommelsen framgår som tidigare nämnts 

länsstyrelsens roll tydligt men övriga aktörers ansvar och roll är mer svepande. Baserat på 

respondenternas svar skulle detta behöva tydliggöras för att stärka nätverket. Det skulle följa det 

teoretiska ramverkets rekommendation att stärka nätverket genom tydlighet till ansvar, roller och 

gemensam förståelse för uppgiften (Emerson, Nabatchi & Balogh 2012, s. 13). 

 

Den nionde frågan ställdes för att undersöka hur länsstyrelsens samordningsansvar ansågs vara 

fördelaktigt eller negativt för U-Sams utveckling, resultat och funktion. De öppna frågorna hade 

lägre svarsfrekvens än de slutna frågorna med förutbestämda svar. De svar som kom in var 

dessutom primärt från tjänstemännen och svaren var övervägande positiva till att samverkan 

organiserades och samordnades av Länsstyrelsen. En respondent beskrev Länsstyrelsen som en 

centralt viktig del för att samverkan då de står centralt och ser alla parters olika behov och kan se 

behoven i länet på ett neutralt vis. Respondenten svarade på följande vis: 

 
Genom U-sam skapas en förståelse för de olika parternas förutsättningar. Länsstyrelsen har en 

stödjande och samordnande roll för arbetet med Västmanlands krisberedskap med målet att 

höja länets krishanteringsförmåga. Det behövs en motor i detta arbete och där har Länsstyrelsen 

en viktig roll. 

 

Detta kan härledas till de teoretiska ramverkets resonemang kring ledarskap, att om styrning ska 

ske genom ett samverkansnätverk måste ledarskapet vara tydligt och se till alla parters behov. Att 

därefter presentera alla parters behov och genom beslut fattat i konsensus och tillit bestämma 

nätverkets riktning (Emerson, Nabatchi & Balogh 2012, ss. 9, 13). Detta bekräftas även av 

utvärderingen av Västmanlandsbranden där Länsstyrelsen överlät ansvaret till 

räddningstjänstledaren vilket skapade problem kring roller, ansvar och regionens behov (Asp et 

al. 2015, s. 144). 
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Länsstyrelsen beskrevs av en respondent som rätt organisation att samordna arbetet då de har 

kunskap om de olika förutsättningarna i länet. Respondenten beskriver samtidigt att det lätt blir 

toppstyrt från Länsstyrelsen och att förutsättningar och behov missas hos kommunerna som ska 

implementera arbetet i sina respektive organisationer. Respondentens svar var: 

 

Fördelen är att tjänstemännen kan organisationen och verkligheten till skillnad mot politikerna. 

Nackdelen är att styrningen och arbetet lätt blir styrt från Länsstyrelsen och inte "ute" i 

kommunerna som ska genomföra arbetet, att man missar behoven lokalt. 

 

Här blir kopplingen till teorin en annan. Respondenten beskriver likt den första respondenten att 

ledarskapet är tydligt och rätt men att Länsstyrelsen tenderar till att styra utifrån länsstyrelsens 

förutsättningar och inte kommunernas. Detta anknyter till teorin och vikten att lita på att de olika 

aktörerna utför sitt arbete utifrån roller och ansvar (Emerson, Nabatchi & Balogh 2012, s. 13). 

Även utvärderingen av Västmanlandsbranden lyfter fram ansvarsprincipen som särskilt viktig att 

bibehålla (Asp et al. 2015, ss. 138–139). 

 

Ytterligare ett resonemang som har en mer kritisk synvinkel presenteras av en annan respondent. 

Denne menar att länsstyrelsens tjänstemän till viss del vill ta en operativ roll i händelse av en 

krissituation och därmed frångår ansvarsprincipen. Respondenten vill snarare se att det är 

aktörerna som söker upp Länsstyrelsen när de vill ha hjälp och inte att Länsstyrelsen själva tar 

initiativet att inleda samverkan vid en händelse. Respondenten svarar: 

 

Ser att länsstyrelsens tjänstemän (vissa) gärna vill ha en operativ roll, med och petar i 

händelser som inte är av länsstyrelsenivå. Måste lita på berörda myndigheter att dessa sköter 

sitt åtagande och söker samverkan när det behövs. 

 

Resonemanget kan direkt kopplas till det teoretiska ramverket och behovet av tillit till olika aktörer 

(Emerson, Nabatchi & Balogh 2012, s. 13) och det som även beskrivits i MSB:s material kring 

gemensamma grunder för samverkan (MSB 2017, ss. 24–27) där ansvarsprincipen, 

likhetsprincipen och närhetsprincipen ska gälla även vid regional samverkan.  

 

Den tionde frågeställningen undersökte hur aktörerna i U-Sam implementerar fattade beslut i den 

egna organisationen. Likt den tidigare frågan är svarsfrekvensen i den öppna frågan lägre än de 

slutna frågorna med förutbestämda svarsalternativ. De svar som inkom var dessutom väldigt 
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varierade och enbart från tjänstemännen. Svaren tenderar dock till att beskriva svårigheter i 

implementeringen i den egna organisationen, allt från att inte implementeras alls till att inte ha 

samma prioritering som andra uppgifter. 

 

En av respondenterna resonerar för ett resonemang om implementeringen i den egna 

organisationen och problematiken i att förståelsen för fattade beslut saknas då tjänstemän och 

politiker inte samverkar. Respondenten menar att om politikerna och tjänstemännen samverkar 

mer skulle implementeringen bli bättre och förståelsen för varandra skulle öka. Respondenten 

svarade: 

 

De fåtal beslut som har fattats i U-Sam som berör vår organisation har implementerats från 

styrgruppen. Önskvärt att det bör finnas en mer samverkan mellan tjänstemän och politiker 

för att öka förståelsen i de fattade besluten och hur det ska implementeras i sin egen 

organisation. 

 

Detta resonemang visar på problematiken som kan komma av att samverka om det inte finns 

tydliga rutiner för hur fattade beslut ska implementeras. Detta problemförhållande beskrivs av det 

teoretiska ramverket som kan kringgås genom att säkerställa att det är i alla parters intresse att 

delta och implementera beslut från nätverket i de egna organisationerna. Detta skulle utifrån det 

teoretiska ramverket kunna bli bättre genom att öka antalet principiella möten och involvera både 

tjänstemännen och politikerna vid träffarna och på så sätt stärka samverkan (Emerson, Nabatchi 

& Balogh 2012, ss. 10–11). Det intressanta med detta är att varken politikerna eller tjänstemännen 

ansåg att återkommande möten var viktiga för samverkan.  

 

En av de andra respondenterna för ett liknande resonemang där denne beskriver hur det inte finns 

något krav att implementera beslut i den egna organisationen. Det blir därför ofta andra områden 

som står utanför U-Sam som prioriteras först då det är områden som tillhör vardagen på ett annat 

sätt än krisberedskapsarbetet.  Respondenten svarade såhär: 

 

Finns egentligen inget tvingande att genomföra och implementera det som beslutas i U-sam, 

så det hänger mycket på vad kommunledningen anser prioriterat. Det som godkänns förs ut 

genom lämpligt tillvägagångsätt bl. a genom utbildning i organisationen. 
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U-Sam är bildat för att främja samverkan i krisberedskapsfrågor i länet. Detta är ett nätverk bland 

många nätverk och att då inte ha förankringen i hela organisationen kan leda till att man tävlar om 

att få sin vilja igenom. Teorin beskriver att för att styrning genom samverkansnätverk ska vara 

effektivt så måste det råda samförstånd i partens egen organisation likväl som i 

samverkansnätverket och ett sätt att öka samförståndet är att träffas vid möten för att skapa en 

delad motivation (Emerson, Nabatchi & Balogh 2012, ss. 10–11, 13). 

 

En respondent beskriver hur implementeringen sker av tjänstemännen själva men att 

krisberedskapsnätverket U-Sam inte ses som ett prioriterat nätverk av kommunchefer och högre 

tjänstemän. Genom att höja U-Sams anseende skulle implementeringen bli lättare och frågorna 

skulle prioriteras annorlunda av kommunchefer. Respondenten svarade på följande vis: 

 

Av tjänstemän, här önskar jag dock en statushöjning av U-Sam och dess 

sammankomster för att det ska bli en prioriterad fråga hon kommunchefer och högre 

tjänstemän. 

 

Detta sätt att se på saken visar på att det inom vissa delar saknas förankring i parternas egna 

organisationer. Kanske för att de inte känner att de har behovet av att inhämta resurser för 

krisberedskap någon annanstans eller på grund av okunskap om det faktiska läget. Detta försvårar 

de kontextuella kraven då det måste finnas en tro och ett behov av att samverka för att ett 

collaborative governancenätverk ska bildas och förankras (Emerson, Nabatchi & Balogh 2012, ss. 

8–9). 
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6 Slutsatser och avslutande diskussion 

Nedan presenteras forskningsfrågornas svar samt en diskussion kring svaren. 

 

6.1 Slutsatser 

Vilka kontextuella krav förelåg bildandet av U-Sam? 

Utifrån de svar som respondenterna lämnat bildades U-Sam för att möta de ökade kraven på 

krisberedskap och de kontextuella krav som förelåg. Respondentgrupperna menar att U-Sam 

bildades på basis av samtliga kontextuella krav som det teoretiska ramverket beskriver där 

gemensamma behov och ömsesidiga beroenden sticker ut som avgörande för U-Sams bildande. 

Respondentgrupperna tycker väldigt lika kring U-Sams bildande i förhållande till det teoretiska 

ramverket och enligt enkätens svar så bildades U-Sam för att stärka den gemensamma 

krisberedskapsförmågan i länet, utbyta erfarenheter med varandra och ömsesidiga beroenden som 

upptäckts vid tidigare krissituationer. 

 

Vilka faktorer upprätthåller och stärker U-Sam? 

De faktorer som är drivkrafter och motiverar parterna i U-Sam är först och främst förståelse för de 

olika aktörerna ansvar och roll, gemensamma målsättningar och god samarbetsförmåga i händelse 

av kris. Detta går hand i hand med det teoretiska ramverkets krav för att ett samverkansnätverk 

inte ska upplösas eller implementeras dåligt. Motiven och drivkrafterna visar på en förståelse av 

båda respondentgrupperna att grunden till god samverkan handlar om förståelse och acceptans hos 

varandra. När detta är uppnått upplever jag att resultaten kan uppnås. 

 

Vilka faktorer är viktiga för U-Sams resultat? 

Synen på förutsättningarna för ett lyckat resultat skiljer sig inte direkt mellan tjänstemän och 

politiker. De har samsyn kring de flesta faktorerna men de prioriterar lite olika, exempelvis så 

menar politikerna att upprättandet av gemensam policy och riktlinjer är av stor betydelse till med 

100 procent av respondenterna svar medans tjänstemännen svarar till 35 procent att det är av stor 

betydelse och 47 procent anser att det är av liten betydelse. Merparten av politikerna tycker att 

stärkt ledningsförmåga är av avgörande betydelse medans den största delen av tjänstemännen anser 

att det är av stor betydelse.  

 

Även kring frågorna om vad U-Sam behöver utveckla för att stärka resultatet följer tjänstemännen 
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och politikerna varandra. En skillnad i åsikterna är däremot att tjänstemännen anser att U-Sam 

behöver utveckla synen kring gemensamma målsättningar kring krisarbetet (21 procent) vilket inte 

politikerna anser till lika hög grad (10 procent).  

 

Det är således inga stora olikheter, förutom kring några få undantag i prioriteringar. Synen på vilka 

förutsättningar som är viktiga för ett lyckat resultat mellan tjänstemän och politiker är till största 

del lika och de följer varandras åsikter, även om politikerna tenderar att svara att faktorerna har 

högre betydelse än tjänstemännen. 

 

Har roller och ansvar förändrats mellan politiker och tjänstemän sedan etableringen av  

U-Sam?  

De olika parterna anser sig inte känna till någon förändring i synen kring roller och ansvar hos 

Länsstyrelsen och politiker. Länsstyrelsens roll är utifrån svaren att samordna länet och stödja 

parterna i sitt dagliga arbete med krisberedskap. Politikerna ska stifta policy och riktlinjer och 

fattar beslut i frågor framställt av tjänstemännen. Ansvaret och rollerna för tjänstemännen är 

däremot otydlig. Detta kan tyda på en förändrad roll och ett förändrat ansvar i och med bildandet 

av U-Sam. Tjänstemännen beskriver själva hur de arbetar med många olika frågor och det enda de 

egentligen inte säger sig göra utifrån enkätens svar är att stifta policy och riktlinjer. Beskrivningen 

som tjänstemännen beskriver stämmer inte överens med politikernas syn. Politikerna anser att 

tjänstemännen inte fattar beslut, inte utövar ledarskap eller styrning. Denna osäkerhet i 

bedömningen mellan de båda respondentgrupperna kan enligt mig tyda på en maktförändring. 

 

Det frågeställningen visar är att det måste ske ett förtydligande av tjänstemännens ansvar och roll 

då det finns tydliga skillnader i synen på ansvar och roller mellan tjänstemän och politiker. 

 

6.2 Avslutande diskussion 

Även om svarsfrekvensen på enkäten var lägre än förväntat, inte minst av politikerna så går det att 

hitta svar på forskningsfrågorna. Bland annat den tydliga synen på länsstyrelsens förväntade roll 

som samordnande och stödjande snarare än ledande som överenskommelsen säger. Jag hade 

förväntat mig att Länsstyrelsen skulle ses som en aktör som tog ett för stort ansvar och som den 

part som fått för stor makt gentemot övriga aktörer, men det enkäten visade var snarare att 

aktörerna ansåg att Länsstyrelsen var rätt aktör att samordna U-Sam. 
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Det finns en förståelse i U-Sam kring vad som behöver göras för att samverkan ska bli god och 

utvecklas. Det handlar om det som motiven och drivkrafterna visar, det vill säga samförstånd, 

förståelse och acceptans. När U-Sam utvecklat dessa kommer samverkan att fungera bättre och 

resultaten kommer således bli bättre vilket är i linje med det teoretiska ramverket. 

 

Resultatet av min studie var på vissa sätt en bekräftelse av det teoretiska ramverket och på andra 

sätt en bekräftelse på det Sørensen (2002) skriver om maktförhållandet mellan tjänstemän och 

politiker. Även om makten fördelas mellan de olika parterna i samverkansnätverket frångår det 

inte de demokratiska värderingarna och det demokratiska systemet grundläggande förutsättningar.   

 

Det är viktigt för U-Sams fortsättning att förankra beslut som fattas i varje parts hela 

organisationen och öka medvetenheten hos såväl tjänstemän som politiker. Engagemang kring 

frågorna och gemensam förståelse måste prioriteras då det är en mycket viktig del i samverkan och 

måste genomsyras hos såväl politiker som tjänstemän.  

 

Förslag på vidare studier 

En fortsatt studie skulle kunna utvecklas och omfatta alla aktörer som förväntas delta i 

krishanteringsarbetet. Privat sektor skulle därför i en vidare studie kunna komma att inkluderas för 

att få ytterligare ett perspektiv på ansvars- och rollfördelningen som aktörerna förväntas ha i 

samverkansnätverket U-Sam. 

 

Min studie har på ett teoretiskt plan jämfört U-Sam mot collaborative governanceteorier där 

respondenterna svarat genom en enkät. Undersökningen svarar på hur aktörerna upplever att 

samverkansbaserad styrning ska vara och resultatet blir därför inte en undersökning på hur 

samverkan i U-Sam fungerar. En vidare studie skulle därför vara att genom observation mäta de 

svar som inkommit med hur det ser ut i verkligheten. Hur ser ansvars- och rollfördelningen faktiskt 

ut mellan politiker och tjänstemän? Prioriteras U-Sam utifrån de faktorer som respondenterna 

beskriver? Får Länsstyrelsen mer makt än vad som framgår i enkätunderlaget?  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Undersökning om U-Sam och motiv till samverkan   
Denna enkät är en del av en pågående uppsats som genomförs under vårterminen 2018 av Niklas 

Olsson som studerar statskunskap vid Örebro Universitet.  

 

Enkäten syftar till att bilda en förståelse till varför U-Sam bildades, hur U-Sam har utvecklats 

samt hur U-Sam uppfattas hos de olika deltagarna. Likaså ämnar enkäten undersöka hur 

tjänstemän och politikers engagemang ser ut samt hur detta påverkar beslutsprocessen och 

ärendegången i U-Sam. 

 

De svar som inkommer är anonyma och kommer att behandlas utifrån de konfidentialitet och 

anonymitetskrav som följer vid en enkätstudie av denna art. De uppgifter som lämnas kan inte 

spåras till dig som person eller organisation. Däremot är det viktigt att redovisa huruvida den 

svarande är politiker eller tjänsteman då studien ämnar undersöka skillnader mellan just politiker 

och tjänstemän och skillnader i synen på roller och ansvar i samverkansnätverk. 

 

Enkäten består av 10 frågor som beskriver U-Sams bildande, funktion och utveckling samt synen 

på roller och ansvar mellan politiker och tjänstemän. 

 

Frågorna besvaras på olika sätt och det är viktigt att du som svarande är observant på hur 

frågorna besvaras innan du svarar. En kort instruktion följer efter varje frågeställning. 

 

Enkäten tar ungefär 10 minuter att genomföra och sista svarsdag är 2018/05/15 klockan 12:00. 

 
Vänligen kryssa i om du svarar på enkäten i egenskap av politiker eller tjänsteman. 

 Politiker 

 Tjänsteman 
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Hur ofta deltar du vid möten i U-Sam? 

Välj ett alternativ. 

 Aldrig 

 En gång om året 

 2–5 gånger om året 

 6–9 gånger om året 

 10 gånger eller fler om året 

 

Vilken betydelse anser du att följande faktorer haft för U-Sams bildande? 

Välj ett alternativ per faktor. 

 Ingen betydelse Liten betydelse Stor betydelse Avgörande betydelse 

Gemensamma risker och 

gemensam hotbild 

    

Behov av att utbyta 

erfarenheter och 

resurser med varandra 

    

Tidigare samarbete vid 

kris 

    

Ömsesidigt beroende     

Osäkerhet kring 

krisberedskap 

    

Lagkrav/Statligt beslut     

 

I vilken utsträckning är följande faktorer viktiga för ditt deltagande i U-Sam?  

Välj ett alternativ per faktor. 

 Ingen betydelse Liten betydelse Stor betydelse Avgörande betydelse 

Återkommande 

frekventa möten 

    

Beslut fattade i 

konsensus 

    

Förståelse för olika 

aktörers förutsättningar 

och ansvar 
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Gemensamma 

målsättningar i 

krisberedskapsarbetet 

    

Ett starkt ledarskap     

God samarbetsförmåga i 

kris 

    

 

I vilken utsträckning anser du att följande faktorer är viktiga för U-Sams resultat?  

Välj ett alternativ per faktor. 

 Ingen betydelse Liten betydelse Stor betydelse Avgörande betydelse 

Stärkt ledningsförmåga i 

länet 

    

Ett tydliggörande av de 

olika organisationernas 

ansvar 

    

Upprättandet av 

gemensam policy och 

riktlinjer 

    

Fördelning och 

samordning av resurser 

mellan aktörerna 

    

Utökat förtroende för 

varandra och ny 

samverkansdynamik 

    

Efterlevnad och 

implementering av 

beslut fattade i U-Sam i 

den egna organisationen 

    

Översyn av länets 

samlade 

krisberedskapsförmåga 

    

 
Var ser du störst behov av utveckling för att förbättra U-Sam? 

Välj de två alternativ som du anser mest beskriver din åsikt. 

 Återkommande frekventa möten 

 Utöka förtroendet för varandra och skapa ny samverkansdynamik 

 Säkerställa att beslut blir fattade i konsensus 

 Skapa och utveckla förståelse för olika aktörers förutsättningar och ansvar 
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 Skapa gemensamma målsättningar i krisberedskapsarbetet 

 Stärka ledarskapet i U-Sam 

 Efterlevnad och implementering av beslut fattade i U-Sam i den egna organisationen 

 Annat (beskriv då vad du anser är viktigt för U-Sams utveckling) 

___________________________________________________ 

 

Vilken roll anser du att politikerna faktiskt har i U-Sam? 

Välj de två alternativ som du anser mest beskriver din åsikt. 

 Framställa underlag för att fatta beslut 

 Fatta beslut om prioriterade områden inom krisberedskap 

 Implementera fattade beslut 

 Informera medborgarna 

 Utöva ledarskap i krisberedskapsarbetet 

 Stödja aktörerna i U-Sam med krisberedskapsarbetet 

 Samordna resurser och ge förslag på resursfördelning 

 Stifta policy och riktlinjer 

 

Vilken roll anser du att tjänstemännen faktiskt har i U-Sam? 

Välj de två alternativ som du anser mest beskriver din åsikt. 

 Framställa underlag för att fatta beslut 

 Fatta beslut om prioriterade områden inom krisberedskap 

 Implementera fattade beslut 

 Informera medborgarna 

 Utöva ledarskap i krisberedskapsarbetet 

 Stödja aktörerna i U-Sam med krisberedskapsarbetet 

 Samordna resurser och ge förslag på resursfördelning 

 Stifta policy och riktlinjer 

 

Vilken roll anser du att Länsstyrelsen faktiskt har i U-Sam? 

Välj de två alternativ som du anser beskriver din åsikt. 

 Framställa underlag för att fatta beslut 

 Fatta beslut om prioriterade områden inom krisberedskap 

 Implementera fattade beslut 
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 Informera medborgarna 

 Utöva ledarskap i krisberedskapsarbetet 

 Stödja aktörerna i U-Sam med krisberedskapsarbetet 

 Samordna resurser och ge förslag på resursfördelning 

 Stifta policy och riktlinjer 

 

U-Sam samordnas av Länsstyrelsen som är en tjänstemannaorganisation. Vilka fördelar 

och/eller nackdelar ser du med detta?  

Beskriv med ord vad du anser, maximalt 50 ord. 

 

Hur implementeras fattade beslut i U-Sam (från styrgrupp eller krishanteringsråd) i din 

egen organisation? 

Beskriv med ord vad du anser, maximalt 50 ord. 


