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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att undersöka krishanteringsförmågan inom risk- och 

krisberedskap inför och under extrema väderhändelser i Örebro kommun och om erfarenheter 

från tidigare krissituationer kan användas och tas tillvara på. Vidare har mina intentioner varit att 

genomföra en kvalitativ textanalys över dokument, lag och förordning samt att djupstudera 

begreppet ”samverkan” för att applicera begreppet på Örebro kommuns krishantering.  

Resultaten av studien visar att erfarenheterna av skogsbranden i Västmanland kan användas, 

under förutsättning att myndigheterna själva väljer att aktivt ta åt sig av dem. Örebro kommun 

har identifierat extrema väderhändelser som ett potentiellt hot. Medvetenheten om hotet gör 

att kommunen står väl förberett vid den typen av händelser. Örebro kommun följer de riktlinjer 

som finns inom riskhantering även om brister i planeringen riskerar att förekomma. Vidare har 

Örebro kommun en god samverkan med såväl aktörer inom kommunens gränser som utanför 

dess geografiska område. Dock är det osäkert om Örebro kommun har förmåga att klara av en 

eventuell naturkatastrof av samma kaliber som skogsbranden i Västmanland på grund av att det 

finns prioriterings- och tolkningsproblematik i det förebyggande arbetet.   

Nyckelord för uppsatsen: Samverkan, hot, kris, risk, sårbarhet, extraordinär händelse, kritiska 

beroenden, krisberedskap och samhällsviktig verksamhet.  
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1. INLEDNING 

I samband med att den här uppsatsen författas, i början av september 2015, föll stora mängder 

regn över östra delarna av Sverige. Värst var det i Hallsberg och Kumla där det föll över en 

decimeter regn på en natt. Detta skapade översvämningar som i sin tur drabbade tågtrafiken, 

skolverksamheter och inte minst privata villaägare1.  

Ett annat aktuellt exempel på en extrem väderhändelse inträffade 31 juli 2014; en skogsbrand 

bröt ut i den nordöstra delen av Surahammars kommun i Västmanlands län. Skogsbranden kom 

att bli den största skogsbranden i Sverige sedan 1950-talet, med cirka 13 800 hektar drabbad 

skog, 25 nedbrunna och brandskadade byggnader samt ett dödsoffer. Branden pågick från 31 juli 

till 11 september 2014 men efterarbetet med släckningen pågick ända fram till april 2015. 

Förloppet med branden är en såväl intressant som en tragisk händelse i Sveriges historia att 

blicka tillbaka på. Det räckte med en gnista från en skogsmaskin vid markberedning av ett 

kalhygge, en mycket varm och torr sensommar samt starka vindar för att den här typen av kris 

skulle inträffa2.  

I det globaliserade samhälle vi lever i idag finns ett flertal tecken på att hoten världen över har 

ökat: Krig, epidemier och framförallt klimatförändringar är några exempel på hot som påverkar 

människor på samma villkor eftersom den typen av hot inte förhåller sig till territoriella gränser 

(Beck, 1998). Extrema väderhändelser har på en global skala ökat markant vilket har resulterat i 

en rad olika internationella naturkatastrofer som till exempel: Tsunamikatastrofen 2004, 

orkanen Katrina i New Orleans 2005, jordbävningskatastrofen i Haiti 2010 et cetera 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2013) för att nämna några. En gemensam 

nämnare för dessa katastrofer är bristerna i lokalsamhället. Det kan röra sig om brister i 

varningssystem, förberedande åtgärder, infrastruktur och den bebyggda miljön vilka alla är 

områden som bör räknas in i krishanteringens område (Wennberg 2014).  

Den ökade hotbilden vad beträffar extrema väderhändelser är något som måste hanteras då 

konsekvenserna de facto blir påtagliga för såväl enskilda individer som samhällsviktiga 

funktioner. Med bakgrund av ovanstående tar min uppsats sin början. 

                                                           
1 Svt.se. (2015-09-06) http://www.svt.se/nyheter/regionalt/orebro/stora-oversvamningar-i-lanet (Läst 2015-09-18) 
2 Svt.se (2014-10-14) http://www.svtplay.se/video/2396106/den-storsta-branden (Sett 2015-09-17) 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/orebro/stora-oversvamningar-i-lanet
http://www.svtplay.se/video/2396106/den-storsta-branden
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera krishanteringsförmågan inom risk- och krisberedskap inför 

och under extrema väderhändelser, och om erfarenheter från tidigare krissituationer kan 

användas och tas tillvara på. Erfarenheterna kommer att studeras utifrån skogsbranden i 

Västmanland 2014. Aktörerna som jag inriktar mig på i den här studien är Sala kommun, 

Länsstyrelsen i Västmanland samt räddningstjänsten.  

Vidare kommer jag i en fallstudie analysera Örebro kommuns risk- och sårbarhetsanalys för att 

utreda hur kommunen i denna rapport svarar mot mina frågor. Krishanteringsförmågan studeras 

utifrån Örebro kommun för att se om kommunen har den förmåga som krävs för att klara av att 

hantera extrema väderhändelser. Till min hjälp för att svara på syftet har jag använt mig av en 

rad begrepp som presenteras längre fram i studien.   

De frågeställningar jag kommer att besvara är: 

1. På vilket sätt kan man dra nytta av erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland 

genom framgångsfaktorerna för krishantering? 

2. Hur har Örebro kommun identifierat extrema väderhändelser som ett hot? 

3. Vilken roll spelar samverkan mellan olika aktörer vid en extraordinär händelse? 

4. Har Örebro kommun förmåga att kunna hantera extrema väderhändelser?  

1.3 Disposition  

Efter detta inledande avsnitt beskriver jag vilken metod jag använt mig av i uppsatsen. Där 

kommer min informationsinsamling, fallstudie, tillvägagångssätt samt teoretiska modeller att 

redovisas. I tredje kapitlet redogör jag för de teoretiska begreppen utifrån tidigare forskning 

inom ämnet risk- och krishantering. Därefter undersöks lärdomarna hämtade från skogsbranden 

i Västmanland. Kapitlet inleds med en kortare bakgrund av händelseförloppet vid branden. 

Vidare studeras vilka lärdomar som kan dras från skogsbranden utifrån framgångsfaktorerna i de 

fem olika faserna för metoden. I kapitel fem presenteras information om samverkan mellan olika 

aktörer i Örebro kommun samt kommunens risk- och sårbarhetsanalys för att ge en helhetsbild 

av kommunens krisberedskap utifrån extrema väderhändelser. I sjätte kapitlet analyseras Örebro 

kommuns förmåga att hantera extrema väderhändelser. Slutligen i sjunde och sista kapitlet dras 

slutsatserna av mina resultat av uppsatsen följt av en avslutande diskussion.   
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2. METOD  

Metoden kan ses som ett teoretiskt verktyg vilken forskaren använder sig av för att nå fram till 

resultatet av sitt arbete. Det är således viktigt att författaren hittar det verktyg som passar för 

studiens syfte. Den metod jag använt i min uppsats är av kvalitativt slag (Holme & Solvang, 1997, 

s. 13). Det finns vissa fyra krav som ska uppfyllas för studiens syfte:  

1. Organiserat och genomtänkt urval av informationen ska göras 

2. Informationen ska för studiens syfte användas på ett så bra sätt som möjligt  

3. Resultat måste kunna granskas av andra läsare 

4. Slutsatserna av studien ska bidra till ny kunskap inom det aktuella området.  

De ovanstående fyra punkterna flyter som synes ihop i varandra och ska fungera som ett 

genomgående tema för den kvalitativa metoden jag använt mig av i arbetet med den här 

studien.    

2.1 Fallstudie  

Jag har i min uppsats valt att studera Örebro kommun utifrån extrema väderhändelser. Det 

innebär att uppsatsen är en så kallad fallstudie. Fallstudien kännetecknas av att den i regel är 

inriktad på ett undersökningsobjekt, även om det i vissa fall kan finnas två eller flera objekt. 

Syftet med en fallstudie är att få en djupare insikt, genom att studera objektet i detalj som 

slutligen leder till att belysa det generella genom att studera det enskilda. Detta kan således gälla 

såväl ett specifikt geografiskt område som ett teoretiskt objekt (Denscombe, 2000, s.13).  

Ett stort värde med fallstudier är att förklara varför vissa resultat kan uppnås och inte bara hur 

något förhåller sig. Olika aspekter som rör samma fall studeras. Mitt syfte med den här 

fallstudien är att få en djupare insikt om de olika dokumenten, rapporterna och planerna utifrån 

extrema väderhändelser och vilka hot dessa kan utgöra. Tanken är därför att samla ihop 

informationen och studera den ingående.  

En stark sida med fallstudien är att den tillåter forskaren att använda sig av ett flertal metoder, 

en fallstudie kan rentav uppmuntra till detta. Genom att kombinera ett flertal metoder uppnås 

också ett djup i studien. Det kan handla om informella intervjuer, officiella möten, insamling av 

dokument och enkäter et cetera.  

När en fallstudie genomförs måste forskaren dock vara medveten om de brister den kan 

medföra. Är fallet representativt? Går det att generalisera? Detta är frågeställningar som kan 
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dyka upp och svaren på dessa infallsvinklar är beroende av undersökningsenheten (Denscombe, 

2000, s.13).  

I fallstudier utgör undersökningens grund något som redan finns, det är inte en konstgjord 

situation som är framtagen för ett forskningssyfte. Med bakgrund av ovanstående har jag valt i 

den här studien att genomföra en kvalitativ text- och dokumentanalys.   

2.2 Kvalitativ metod  

En djupgående analys av texter innebär mycket information för att få förståelse för sammanhang 

och strukturer, vilket jag anser vara nödvändigt för studien (Denscombe, 2000). Kvalitativ metod 

innebär en djupare analys av enstaka fallstudier, det vill säga att djupgående återge information 

på ett mycket detaljerat sätt (Holme & Solvang, 1997). Uppsatsen kräver således en mycket 

grundlig läsning av rapporter, dokument och planer, framförallt från myndigheter men även 

lagtexter och annat material jag kommer att presentera längre fram i uppsatsen. Kvalitativ 

inriktning är i regel att uppfatta ord snarare än siffror det centrala. Det som ska observeras och 

rapporteras ska således omvandlas till ord. Ett exempel för att tydliggöra den kvalitativa 

forskningen är att där beskrivs en bild med ord (Holme & Solvang, 1997).   

2.3 Kritik mot kvalitativ metod  

En av nackdelarna med den kvalitativa forskningen är representativiteten då det kan vara svårt 

att fastställa den kvalitativa forskningens generaliserbarhet på grund av den detaljerade 

djupstudien. Forskningen riskerar att forskarens egna erfarenheter och preferenser kan påverka 

insamlandet av materialet (Denscombe, 2000).  

Således finns framförallt två punkter att ha i åtanke inför sin kvalitativa studie: 

1. Representativitet. Det kan vara svårt att fastställa den kvalitativa forskningens 

generaliserbarhet på grund av den detaljerade djupare studien.  

2. Tolkningen är nära förenad med forskaren. Forskarens egna preferenser och 

erfarenheter kan påverka insamlandet och utgången av materialet.  

2.4  Avgränsningar 

Den här uppsatsen kommer enbart att fokusera på risk- och krishantering vad gäller extrema 

väderhändelser och naturkatastrofer. Fokus för uppsatsen kommer ligga på skogsbränder, 

värmeböljor och översvämningar. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

(fortsättningsvis kallat MSB) är kopplad till den statliga nivån i risk- och krishanteringen. Till 
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skogsbranden i Västmanland kommer Sala kommuns risk- och sårbarhetsanalys från 2011 samt 

kommunernas utredning av sina räddningsinsatser under branden att studeras vilken är från 

2014. I min fallstudie har jag studerat extrema väderhändelser för Örebro kommun. Den här 

typen av hot har avgränsats till vad det innebär för konsekvenser och hur dessa konsekvenser 

har identifierats och hanterats av Örebro kommuns sårbarhetsanalys med fokus på begreppen 

samverkan och krisberedskap. Örebro kommuns risk- och sårbarhetsanalysen som analyseras är 

från 2014.  

2.5 Tillvägagångssätt  

För den här uppsatsen har jag använt mig av universitetsbibliotekets sökningsmotor Summon 

och DiVA (digitala vetenskapliga arkivet). Sökningsorden jag använt mig av är: ”hot”, ”kris”, 

”risk”, ”sårbarhet”, ”extraordinär händelse”, ”kritiska beroenden”, ”samhällsviktig verksamhet”, 

”samverkan”, ”krisberedskap” och ”framgångsfaktorer” 

Utöver ovanstående har jag använt mig av rapporter, lagtexter, och broschyrer från olika 

myndigheter, framförallt från MSB.  

3. CENTRALA BEGREPP OCH LAGAR 

I det här avsnittet behandlas de teoretiska begrepp och lagar som senare i uppsatsen kommer 

att användas för att analysera och diskutera det inhämtade materialet. De begrepp, regelverk 

och lagar som används i uppsatsen fungerar som verktyg för att slutligen kunna svara på 

studiens syfte och frågeställningar.  

Hot är något som alltid funnits i världen, begreppet omfattar såväl en aktörs kapacitet och avsikt 

att genomföra skadliga handlingar som en händelse eller företeelse som i sig framkallar fara mot 

något eller någon utan avsikt att orsaka skada. Hotbilden kan ses som en varning inför en kris, 

vilket definieras som en händelse av oväntad karaktär och därmed utanför det vardagliga som 

drabbar många människor och stora delar av samhället samt hotar grundläggande värden och 

funktioner. Tillståndet en kris för med sig innebär att konsekvenserna är så pass allvarliga att de 

vanliga resurserna inte räcker till för att hantera händelsen. En rad aktörer som kommuner, 

länsstyrelser, centrala myndigheter och ibland även regeringen måste vara med i hanteringen av 

en eventuell kris. Ibland används extraordinär händelse istället för kris. I det förebyggande 

arbetet krävs riskvärdering för att identifiera potentiella hot organisationen står inför. En 

gemensam nämnare för begreppet risk sammanfattas enligt Renn (1998) som sannolikheten att 
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händelser eller mänskliga handledningar leder till konsekvenser som påverkar saker som 

värdesätts av människan. Åtgärder för att reducera risken går därmed ut på att antingen minska 

sannolikheten och/eller dämpa konsekvensen av händelsen. Risk är således en sammanvägning 

av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och de negativa konsekvenser händelsen kan 

leda till. Mot bakgrund av detta används begreppet sårbarhet, vilket definieras av Johansson och 

Jönsson (2007) som svar på tre frågor; Vad kan hända? Hur troligt är det? Vilka konsekvenser 

innebär händelsen? Som motsats till begreppet risk, som utgår från ett normaltillstånd för ett 

system, utgår sårbarhet från en specifik påfrestning på ett system. Sårbarheten betecknas också 

av hur mycket och hur allvarligt hela eller delar av samhället påverkas av en händelse. 

Konsekvenserna som en aktör eller samhället inte lyckas förutse, hantera, motstå och/eller 

återhämta sig från anger graden av sårbarhet. Risken och sårbarheten en specifik organisation 

kan stå inför ska identifieras i en risk- och sårbarhetsanalys. Mer om detta under nästa kapitel.  

3.1 Lagstiftning 

En viktig lagstiftning om är förordningen om krisberedskap och höjd beredskap (SFS 2006:942). 

Den här lagen reglerar förordningen i 7 § Länsstyrelsens geografiska områdesansvar. Rollen 

Länsstyrelsen ska ha enligt lagen är att samordna inblandade aktörer i ett akut krisläge. I den 

samordnande rollen har Länsstyrelsen i uppdrag att sammanställa en regional risk- och 

sårbarhetsanalys utifrån redan befintliga kommunala risk- och sårbarhetsanalyser men även 

samordna information till media och privatpersoner inför, under och efter en kris. Förordningen 

föreskriver vidare att myndigheterna årligen ska uppföra en risk- och sårbarhetsanalys enligt § 9. 

Risk- och sårbarhetsanalysen ska fungera som en del av det preventiva arbetet för att kunna 

hantera en eventuell kris. Risk- och sårbarhetsanalysen ska utgöra ett viktigt verktyg för att 

organisationen själva ska få förståelse för vilka potentiella hot, risker och hur pass sårbart 

verksamhetsområdet är vilket underlättar planeringen utifrån resultatet av analysen för att öka 

samhällsskyddet.  

Den andra lagen som berör den kommunala riskhanteringen är lagen om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 

2006:533). En extraordinär händelse definieras enligt 4 § som en händelse som avviker från det 

normala och innebär en allvarligare störning av samhällsviktig verksamhet. Enligt § 1 syftar lagen 

till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha god förmåga att 

hantera krissituationer i fred. Exempel på extraordinära händelser för en kommun eller landsting 

kan vara trafikolyckor, brand, föroreningar, längre el-, tele-, och IT-bortfall, sabotage och våld et 
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cetera. Samtliga händelser som är eller kan utvecklas till extraordinära händelser som dessa 

exempel ovan är både oräkneliga och oberäkneliga. Enligt lag (2006:544) ska samtliga kommuner 

och län fastställa en plan för åtgärder vid extraordinära händelser. Planen ska sedan utgå från 

vad som framkommer i risk- och sårbarhetsanalysen3.  

Den tredje och sista lagen är lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. Det är staten och 

kommunen som ansvarar för räddningsinsatserna som räddningstjänsten utgör enligt 1 kap. 

Kommunen som ansvarar för det förebyggande olycksarbetet där även ett handlingsprogram ska 

ingå enligt 3 kap. 1 § och 3 §. Varje räddningstjänst måste enligt lagen ha en räddningsledare vid 

insatsen, räddningsledaren bestäms av räddningschefen men skrider räddningsinsatserna över 

flera kommungränser kan Länsstyrelsen bestämma vem som får uppdrag enligt 3 kap. 16 §. När 

mer omfattande insatser krävs går ansvaret över till Länsstyrelsen eller annan lämplig 

myndighet, dock krävs regeringsbeslut enligt 4 kap. 10 §. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

säger mer detaljerat i 3 kap. 10 §: ”När en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att 

olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och 

hur insatsen genomförts”4. 

3.2 En modell för lyckad krisplanering inför extraordinära händelser 

För att minska sårbarheten från de hot och risker samhället riskerar att utsättas för krävs det en 

ordentlig krisplanering inför extraordinära händelser. Harrald (2006) lyfter fram ett teoretiskt 

verktyg som utvecklats av ett antal forskare. Forskarna har analyserat ett antal faktorer för hur 

extraordinära händelser ska hanteras på ett effektivt sätt. 

Modellen är uppbyggd kring fem faser som baseras på tidigare forskning genomförd av Harrald 

och Mazzuchi (1993), Carley och Harrald (1997) och Harrald och Stoddart (1998). Ett lyckat 

genomförande av krishanteringen i varje fas är av stor betydelse för att organiseringen ska 

fungera och klara uppgiften.  

Första fasen - Förebyggande arbete 

Den första fasen handlar om vad titeln vittnar om, det förberedande och förebyggande arbetet 

innan krisen har blivit ett faktum. Det är således en planeringsfas där beredskapsplaner inför 

framtida eventuella kriser ingår. Det handlar om att identifiera riskutsatta områden, att 

resursinventera och samverkansplanering med aktuella aktörer (Harrald, 2006). Wilbanks och 
                                                           
3 Riksdagens hemsida, svensk författningssamling (SFS) 2006:544 
4 Sala.se https://www.sala.se/Kris--sakerhet/Skogsbranden-i-Sala-2014/Utredningar-efter-skogsbranden/Utredning-av-raddningsinsaterna-
under-skogsbranden/ (Läst 2015-09-19)  
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Kates (2006) framhåller förmågan samhället måste ha för att kunna förutse möjliga 

risksituationer som kan komma att hota samhällets säkerhet både på kort- och lång sikt. För att 

göra ovanstående möjligt krävs det att i första hand kunna identifiera vilka risker och hot 

samhället bör förbereda sig på. Harrald (2006) å sin sida hävdar betydelsen av att det finns en 

risk i att ha väl utarbetade och strukturerade beredskapsplaner. Detta för att det lämnar för lite 

utrymme kvar för individer i en organisation eller ledningsgrupp att agera improvisera på eget 

bevåg om så krävs. Alla kriser är unika och kräver därför anpassning utifrån den givna situationen 

(Harrald 2006).  

Andra fasen - Initialt agerande i tidigt skede 

Den andra fasen beror helt och hållet på att det tidigare genomförda beredskapsarbetet har 

slagit väl ut (Harrald, 2006, s. 260-261). Samhällets reaktionsförmåga på krissituationer är av stor 

betydelse för att kunna arbeta förebyggande (Wilbanks och Kates, 2010, 2. 723). Fasen 

koncentrerar sig på samhällets reaktion när krisen väl är ett faktum och fokuserar på den 

samverkan mellan olika aktörer som krävs för att få till stånd en samlande lägesbild. I den andra 

fasen prioriteras de resurser där de behövs som mest, vilket bygger på tidigare nämnda 

resursinventering och riskidentifiering (Harrald, 2006). 

Tredje fasen - Organisatorisk samordning 

Även i den tredje fasen är beredskapsarbetet en central del i krishanteringen. I den här fasen 

behandlas hanteringen av information, informationen ska inhämtas, analyseras och delas med 

den övriga organisationen. Nätverk för de berörda aktörerna skapas och på det sättet forma en 

gemensam bild av läget. Att vara öppen och flexibel inför nya oväntade händelser i krisarbetet 

ökar möjligheten till anpassningen för ytterligare påfrestningar (Harrald, 2006).   

Fjärde fasen – Översyn av effektivitet 

I den fjärde fasen fortgår räddningsarbetet med hjälp av nätverksorganiserad samordning som 

skapas i den föregående fasen. Det centrala i den här fasen är mätningsbilden över 

produktiviteten, till exempel hur många brandmän, poliser, vårdpersoner med mera som behövs 

för den aktuella situationen. Samhällets anpassning för att minska dess sårbarhet är en lång 

process och det krävs därför att riskhanteringen ständigt uppdateras med relevant information 

(Colten et al. 2008, s. 39). 
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Femte fasen – Återgång och efterarbete   

Den sista fasen behandlar samhällets återgång till det normala där planer läggs för lokalt stöd 

och återhämtning. Men i den här fasen ingår även arbetet med att ta lärdomar inför framtida 

händelser (Harrald, 2006). Genom att ta tillvara på lärdomar från tidigare erfarenheter formas 

lättare ett förebyggande arbete för att undvika krissituationer i framtiden (Wilbanks och Kates, 

2010, s.723). 

3.3 Samverkan  

Samverkan lyfts idag fram alltmer som ett effektivt sätt för framförallt myndigheter som arbetar 

med räddningsinsatser eller krishantering att dela resurser och att mer effektivt genomföra 

insatser. Samverkan kan ses som ett ”buzz-word” och framställas som något positivt. Därför blir 

samverkan ett nyckelbegrepp för den här uppsatsen. Därmed inte sagt att samverkan är ett 

enkelt och entydigt begrepp. 

I lagen om extraordinära händelser (2003:778) framgår det att kommuner och statliga 

myndigheter ska samordna sin verksamhet samt samarbeta med varandra. Detta innebär 

således att aktörer ska verka tillsammans för ett visst gemensamt syfte och att det i grunden är 

något positivt. I litteraturen förekommer ett flertal definitioner av samverkan och vad som bör 

ingå i begreppet. Berlin och Carlström (2009) väljer att definiera samverkan som ett gemensamt 

handlade för ett visst syfte.  

Dagens komplexa samhälle innebär ökade beroendeförhållanden mellan aktörer från samhällets 

olika delar (Lane, 1993), beroendeförhållanden som spänner över olika administrativa gränser 

och som inkluderar relationer mellan myndigheter, näringsliv, trossamfund, organisationer och 

enskilda individer. Det komplexa moderna samhället har blivit alltmer sammanvävt och 

oförutsägbart vilket gör att oönskade händelser snabbt kan eskalera (Hart, Heyse och Boin, 2001 

och Perrow, 1999). Ett flertal forskare menar också att samhället uppvisar en allt större 

heterogenisering, det vill säga att verksamhetsansvaret i en allt ökad grad har decentraliserats 

från en tidigare central nivå och därmed inbegriper ett stort antal aktörer (Hörnemalm, 2008). 

Detta medför stora krav på samverkan mellan olika aktörer. Ovanstående innebär därför en stark 

bidragande orsak till att samverkan blivit en viktig del i den moderna krishanteringen.   
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3.3.1 Vad är krishantering?  

Krishantering är samlingsbegreppet för de systematiska åtgärder och metoder som måste vidtas 

i händelse av kris. En kris eller extraordinär händelse kan vara samhällsomfattande och hota 

såväl grundläggande funktioner som värden inom en rad områden som för samhället är 

nödvändiga att upprätthålla, till exempel elförsörjning och befolkningens hälsa eller frihet.  

Det svenska krishanteringssystemet kan ses som ett spindelnät uppbyggt av en stor mängd 

beståndsdelar. En av dessa beståndsdelar är de organisationer och individer som på olika sätt 

ska agera samtidigt såväl före som under och efter en olycka eller kris har uppstått. Det är dock 

svårt att sätta en tydlig gemensam struktur för vilka som ska ingå när en kris väl inträffat då 

krisen kan se olika ut beroende på vilken händelse som inträffar.  

En rad olika hierarkier, kompetenser och kulturer samexisterar då dess heterogenitet inkluderar 

varierande synsätt för att angripa det specifika problemet. Det innebär att ingen har monopol på 

att skapa en tydlig definition av samverkansbegreppet och det är heller inte troligt att det i 

framtiden kommer att finnas någon sådan ambition.    

3.3.2 Vad innebär samverkan för krishantering? 

Svensk krishantering bygger i stort sett på samverkan och att denna samverkan ska fungera när 

krisen väl inträffar. Det gäller samverkan såväl mellan olika myndigheter och kommuner som 

mellan företag och frivilligorganisationer men det gäller även mellan människor. Anledningen till 

att samverkan är ett nyckelbegrepp inom svensk krishantering är att ingen ensam kan avvärja 

eller hantera en kris, utan det måste ske genom samverkan mellan olika aktörer.  

En annan viktig beståndsdel i det svenska krisberedskapssystemet är områdesperspektivet. Med 

detta menas det geografiska territoriet med ett organ som har ansvaret för att inrikta, prioritera 

och samordna åtgärder som spänner över sektionsgränserna. Områdesansvaret är uppdelat i tre 

olika nivåer; kommunal nivå (lokalt), länsstyrelse- och landstingsnivå (regionalt) och central 

myndighetsnivå (nationellt). Därtill kommer sektorsansvaret vilket även det en viktig del i 

krishanteringen, vilket innebär att varje myndighet och organisation ansvarar för sitt eget 

verksamhetsområde.  
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Det svenska krisberedskapssystemet är uppbyggt kring tre principer:  

1. Ansvarsprincipen - Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden 

ska ha det också under en krissituation. 

2. Likhetsprincipen - Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid 

normala förhållanden – så långt det är möjligt. 

3. Närhetsprincipen - Med närhetsprincipen menas att en kris ska hanteras där den 

inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. 

Med undantagstillstånd menas ett rättsligt tillstånd där vissa normala lagar och rättigheter sätts 

ur spel samt att vissa myndigheter får utökade befogenheter och därmed kan bli mer flexibla för 

att anpassa sig till rådande situation. Ett undantagstillstånd är oftast till följd av naturkatastrofer, 

civila oroligheter, krig eller andra omständigheter som hotar samhällets stuktur eller dess 

existens. Detta skiljer Sverige från många andra länder då Sverige inte tillämpar 

undantagslagstiftning i krissituationer. Däremot kan särskilda förfaranden för 

lagstiftningsåtgärder tillämpas vid krig eller hot om krig5. För Sveriges del tillämpas åtgärder vid 

höjd beredskap vilket ger regeringen makt att i möjligaste mån anpassa samhällsviktig 

verksamhet till den rådande situationen bland annat skolväsendet, civila biståndsorganisationer, 

försvarsmakten med mera6. 

4. SKOGSBRANDEN I VÄSTMANLAND  

Det här avsnittet kommer att inledas med en kortare bakgrund av händelseförloppet till 

skogsbranden i Västmanland. Under kapitel sex presenteras vilka generella lärdomar som 

tydliggjorts efter krissituationen med hjälp av framgångsfaktorer i de fem faserna jag tidigare i 

uppsatsen har redogjort för. 

4.1 En bakgrund 

Under sensommaren 2014 bröt en brand ut i den västmanländska skogen. Branden fick under 

kort tid en mycket stor spridning vilket ledde till kraftiga konsekvenser såväl humana som 

ekonomiska. Väderförhållandena anses ha varit gynnsamma för en skogsbrand då sommaren det 

året varit både torr och varm (Nerikes brandkår, 2014). Orsaken till branden förmodas bero på 

gnistor från en markberedare genom friktion mot vegetationen (Nerikes brandkår, 2014). Under 

                                                           
5 Krisinformation.se http://www.krisinformation.se/web/Pages/Page____11260.aspx (Läst 2015-09-19) 
6 Riksdagen.se http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2006942-om-krisb_sfs-2006-
942/ (Läst 2015-09-19) 

http://www.krisinformation.se/web/Pages/Page____11260.aspx
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2006942-om-krisb_sfs-2006-942/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2006942-om-krisb_sfs-2006-942/
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de första dagarna spred sig branden över två kommungränser, där av angrep två olika 

räddningstjänster branden från varsitt håll. (Nerikes brandkår, 2014). Problematiken låg i att de 

båda räddningstjänsterna arbetade som om det vore två bränder oberoende av varandra vilket 

ledde till att det uppstod svårigheter i att få en samlad och gemensam helhetsbild över branden.  

Brandspridningen var mycket snabb och oförutsägbar. Boende började snabbt på eget initiativ 

evakuering, men den 3:e augusti påbörjade räddningstjänsten en organiserad evakuering. Då 

brandförloppet blev alltmer intensivt försvårades insatsen med att bekämpa branden och 

evakueringarna prioriterades före släckning. Både privatpersoner och räddningsarbetare blev 

nödställda och hamnade i farliga situationer. Många hann inte bli förvarnade och evakueras i tid 

vilket gjorde att flera fick fly för sina liv. En man omkom och en skadades till följd av att riskerna 

vid räddningsinsatsen var alldeles för hög för personalstyrkan. Allt eftersom dagarna gick blev 

brandspridningen extrem (Nerikes brandkår, 2014). Länsstyrelsen tog över räddningsarbetet för 

räddningstjänsten vilket är en sällsynt företeelse i Sverige och vittnar om vilken extrem händelse 

detta var (Västmanland, 2014).  

I förhållande till brandens storlek var personalstyrkan förhållandevis liten. Brandens omkrets var 

runt 61 kilometer men endast 70 brandmän fanns att tillgå. När Länsstyrelsen övertog insatsen 

ökades både personella och materiella resurser. 

Efter branden har stöd till de drabbade varit prioriterade. Man har även låtit utbilda skogsägarna 

hur de ska uppträda ifall det skulle uppkomma en liknande händelse i framtiden, för att på så 

sätt lättare kunna skydda sin mark på ett säkert sätt (Länsstyrelsen Västmanland, 2014). I 

enlighet med lagen om skydd mot olyckor (2003:778) har utredningen genomförts på begäran av 

de drabbade kommunerna samt en utomstående undersökning av Nerikes brandkår vilken har 

fokus på insatsens genomförande.7    

5. ÖREBRO KOMMUNS KRISBEREDSKAP 

I det här kapitlet kommer jag att redogöra för de relevanta delarna ur Örebro kommuns 

krisberedskap, det vill säga identifieringen av extrema väderhändelser samt Örebro kommuns 

förmåga att hantera en större naturkatastrof.   

                                                           
7 Sala.se https://www.sala.se/Kris--sakerhet/Skogsbranden-i-Sala-2014/Utredningar-efter-skogsbranden/Utredning-av-raddningsinsaterna-
under-skogsbranden/ (Läst 2015-09-19)  
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5.1 Örebro kommuns risk- och sårbarhetsanalys 

Örebro kommun har identifierat extrema väderhändelser som en av de väntade effekterna av 

klimatförändringar som tabell I visar. Skyfall, stormar och värmeböljor väntas bli allt mer vanligt. 

Vad gäller Örebro kommun innebär det framförallt höga flöden, stormar och värmeböljor. Alla 

dessa väderhändelser är av sådan karaktär att de kan få effekter på samhällsviktiga 

verksamheter inom Örebro kommuns geografiska område. En ökad temperatur under en längre 

period kan få konsekvenser på miljö, ekonomi och infrastruktur eftersom värmen kan riskera att 

medföra torka, skogsbränder, algblomning och grundvattensänkning. Risken innebär att 

tillgången och kvaliteten på vattnet kan påverkas, liksom produktionen inom skogs- och 

jordbruket.  

Den övergripande analysen av riskerna har framförallt varit baserad på tidigare risk- och 

sårbarhetsanalyser, men också på erfarenheter som gjorts under den senaste mandatperiod 

samt forskning som är aktuell inom området krishantering. Riskerna har värderats utifrån 

sannolikheten för att de ska inträffa samt förväntade konsekvenser om de skulle inträffa. 

 Värderingen av sannolikhet och konsekvens har i Örebro kommuns risk- och sårbarhetsanalys 

genomförts enligt en femgradig modell.  

Sannolikhet att en händelse ska inträffa 

1. Mycket låg sannolikhet (1 gång per 1000 år) 

2. Låg sannolikhet (1 gång per 100 år)  

3. Medelhög sannolikhet (1 gång per 50 år)  

4. Hög sannolikhet (1 gång per 10 år)  

5. Mycket hög sannolikhet (1 gång per 1 år)  

Konsekvenser om en händelse skulle inträffa 

1. Mycket begränsade (små skador eller kortsiktiga förluster) 

2. Begränsade (måttliga skador eller förluster på kort sikt)  

3. Allvarliga (betydande skador eller förluster på kort eller lång sikt)  

4. Mycket allvarliga (mycket stora skador eller förluster på lång sikt)  

5. Katastrofala (extremt allvarliga skador eller förluster på lång sikt eller permanent)  

   Källa: Örebro kommuns risk- och sårbarhetsanalys, 2014 
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Identifierade och värderade risker och sårbarheter inom Örebro kommuns geografiska område.

Tabell I: Riskvärdering 

                      Mycket hög  
                      sannolikhet  
                             1 ggr/år 
 
                                    Hög  
                      Sannolikhet  
                           10 ggr/år 
 
                         Medelhög 
                      Sannolikhet 
                        1 ggr/50 år 
                                    
                                      Låg  
                      sannolikhet  
                      1 ggr/100 år 
 
                        Mycket låg  
                      sannolikhet  
                    1ggr/1000 år 
 
                                                   Mycket                Begränsade         Allvarliga             Mycket               Katastrofala        
                                                   Begränsade                                                                     allvarliga 
 
                                              Källa: Örebro kommuns risk- och sårbarhetsanalys, 2014 

                             

1. Värmebölja 

2. Storm 

3. Åska 

4. Översvämning 

5. Ras och skred 

6. Skogsbrand 

7. Stora nederbördsmängder 

8. Utsläpp från farliga anläggningar och 

9. Olycka i samband med transport av farligt gods 

10. Kärnteknisk olycka 

11. Dammbrott 

12. Stor trafikolycka (tåg/buss) 

13. Ras, brand eller annan katastrof i publikt område 

14. Händelse på annan plats med stor konsekvens för 
Örebro 

15. Störning i dricksvattenförsörjning 

16. Störning i livsmedelsförsörjning 

17. Störning i de finansiella systemen 

18. Störning i elförsörjningen 

19. Störning i de elektroniska kommunikationerna 

20. Störningar i värmeförsörjningen 

21. Drivmedelsbrist 

22. Störningar i transportsystemet 

23. Våldsbejakande extremism 

24. Vansinnesdåd och pågående dödligt våld 

25. Social oro 

26. Pandemi 

27. Epizooti8 och zoonos9 

 

                                                           
8 Benämning på smittsam djursjukdom 
9 Benämning på sjukdom som sprids mellan människor och djur. 

 
 
 

    

 
 
 

1, 2, 3, 5, 7, 
12, 14, 19 

15 9  

 
 
 

6, 16, 17, 20, 
26 

8, 13, 24 18, 23, 25  

 
 
 

11, 21, 22 4   

 
 
 

   10 
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I Örebro kommuns risk- och sårbarhetsanalys framkommer ett flertal identifierade hot kopplat 

till extrema väderhändelser. Storm, värmebölja, stora nederbördsmängder, ras och skred är 

identifierade hot med hög sannolikhet, det vill säga att det med stor sannolikhet inträffar 10 

gånger per år. Skogsbrand och stora nederbördsmängder har dock lägre sannolikhet och inträffar 

1 gång var 50 år respektive 1 gång var 100 år. Kommunen har identifierat hoten som begränsade 

bortsett från översvämningar där bedömningen är allvarlig.  

Det är dock framförallt tre områden kommunen ser som särskilt viktiga att uppmärksamma vad 

gäller extrema väderhändelser; värmebölja, översvämning och stora nederbördsmängder.  Jag 

kommer att återkomma till dessa tre områden längre fram i kapitel sex.   

5.2 Samverkan mellan olika aktörer i Örebro kommun 

Örebro kommun samverkar och deltar i arbetsgrupper tillsammans med aktörerna; 

Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Landstinget Örebro och Räddningstjänsten. Tillsammans ser de 

över befintliga samverkansutbildningar och övningar inom krisberedskap. Utöver detta ingår 

Örebro kommun i en rad olika samverkansformer såsom ”Krisinformatörsnätverket” vilket 

tillhandahålls av Länsstyrelsen som hanterar krisinformation. De flesta kommuner i Örebro län 

finns representerade i nätverket. ”Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor” är 

en annan form för samverkan som syftar till att skapa förutsättningar för helhetssyn och tryggad 

säkerhet för dem som bor och vistas i Örebro län. Vidare verkar rådet för strategiskt 

övergripande frågor inom samhällets krisberedskap inom Örebro läns geografiska område som 

rör utbyte av information och kunskap samt ska bidra till uppbyggnad av kontaktnät för 

krishantering före, under och efter en kris. En tredje samverkansform är ”Olycksförebyggande 

rådet” vars avsikt är att ta tillvara på erfarenheter av tidigare inträffade olyckor i syfte att 

förebyggande begränsa konsekvenserna av liknande händelser. Kommunerna som angränsar till 

sjön Hjälmaren har ett särskilt samverkansnätverk kallad ”Hjälmargruppen” för 

räddningsinsatser på sjön.  Samverkan mellan kommunerna, de kommunala räddningstjänsterna, 

polisen, landstinget och länsstyrelsen som syftar till att fördjupa samverkan och säkerställa 

krisberedskapsförmågan före, under och efter inträffad kris eller olycka finns också kallad T-SAM.  

6. ANALYS   

I detta avsnitt undersöks vilka generella erfarenheter som tydliggjorts efter skogsbranden i 

Västmanland med hjälp av de fem faserna för lyckad krisplanering. Vidare kommer det här 

avsnittet att behandla hur Örebro kommun har identifierat extrema väderhändelser som ett hot 
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i sin risk- och sårbarhetsanalys. I det här avsnittet kommer jag också att analysera om Örebro 

kommun har förmåga att hantera en eventuell naturkatastrof av samma magnitud som branden 

i Västmanland.  

6.1 Erfarenheter av skogsbranden i Västmanland  

Genom att implementera de fem teoretiska faserna gällande framgångsfaktorer jag tidigare 

redogjort för undersöks vilka erfarenheter som kan dras av krissituationen i Västmanland. 

Lärdomarna kommer jag att studera utifrån Sala kommuns, Länsstyrelsen i Västmanlands län 

samt räddningstjänsternas perspektiv. I och med att flera kommuner drabbades av branden 

samt var med att bekämpa branden får Sala kommuns insats enbart ses som en i mängden.  

Första fasen – förebyggande arbete  

Sala är en mindre kommun vilket också får till följd att deras krisförmåga inte är fullt lika så 

utvecklad som den borde vara. Kommunens risk- och sårbarhetsanalys är från 2011. Redan i ett 

inledande skede konstateras att det är omöjligt för kommunen att förebygga alla kriser en 

kommun eventuellt kan utsättas för. Därtill hör att analysen är bristfällig då den är kortfattad 

och utan reflektioner kring sannolikheter för olika scenarior som kan innebära ett hot, risk eller 

kris för kommunen. Som tidigare nämnts under kapitel tre (Harrald, 2011) innebär 

identifieringen av hot en central del i krisberedskapsarbetet. Sannolikhetsbedömningen utgår 

ifrån vilka potentiella hot som kan inträffa. För Sala kommuns del finns inte skogsbrand med i 

kommunens risk- och sårbarhetsanalys, vilket innebär att kommunen inte ansåg skogsbrand som 

ett eventuellt hot mot eller inom Sala kommuns geografiska område. Orsaken till att kommunen 

inte har identifierat skogsbränder som ett hot kan bero på att det aldrig tidigare inträffat en 

brand av den kalibern. Det saknas helt enkelt erfarenhet på det området för att kunna förbereda 

sig på händelsen.    

Andra fasen – Initialt agerande i tidigt skede   

Den huvudsakliga faktorn för framgång i den här fasen är samverkan. I den initiala fasen av 

händelseförloppet saknades dock samordning mellan framförallt räddningstjänsterna. 

Kommunikationen mellan aktörerna var problematiskt då det saknades en samlad lägesbild 

vilket bidrog till att de inblandade trodde att situationen var under kontroll (Nerikes brandkår, 

2014). Även i detta skede har Harrald (2006) betonat samverkan som ett viktigt moment men 

som alltså har saknats vad gäller skogsbranden i Västmanland.  
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Harrald (2006) menar att resurserna ska fördelas där de behövs som mest för att aktörerna i 

fråga ska vara så effektiva som möjligt. Detta har inte fungerat i den här krissituationen då 

mobiliseringen av resurser tog mycket tid och fokus från själva brandbekämpningen. Detta beror 

på att systemet idag är uppbyggt kring att räddningsledarna själva aktivt måste beställa extra 

resurser vid större insatser. Den typen av arbetsuppgifter är inte tidseffektiva utan bör istället 

läggas på statlig nivå genom MSB. En sådan ändring skulle dock vara problematisk då det går 

emot de tre grundprinciperna för svensk krishantering som tidigare nämnts i uppsatsen. Ansvar 

och verksamhetsutövning ska överensstämma med hur organisationen sköts vid normaltillstånd 

så långt det är möjligt enligt ansvars- och likhetsprincipen. I kombination med närhetsprincipens 

reglering om att ansvarsnivån ska vara så nära händelsen som möjligt innebär att 

myndighetsnivåer över den lokala inte kan blanda sig in i händelser utom vid extremfall där den 

direkt berörda aktören har förlorat kontrollen över situationen10.  

För att summera den här fasen kan sägas att det var först när räddningstjänsterna började 

samverka med gemensamma räddningsledare som arbetet började ge positiva resultat. 

Samordningsbristerna är dock enligt Harrald (2006) utmärkande i de fall där strukturen i 

organisationen är bristfällig. För att hitta konstruktiva lösningar på samverkansproblemet krävs 

en utvecklad kriskommunikation och samordning för att implementera den typen av funktioner i 

organisationer redan i den initiala fasen.     

Tredje fasen – Organisatorisk samordning 

I den tredje fasen behandlas den organisatoriska förmågan aktören har i det akuta läget. I den 

här fasen har informationen en central roll (Harrald, 2006). Under ett katastrofläge förändras 

organisationen dramatiskt, från en trögflytande verksamhet med långa beslutsprocesser till en 

verksamhet som kräver snabba beslut baserade på begränsad information. Balansen mellan 

flexibilitet och struktur måste finnas för att skapa dynamik i hanteringen av katastrofen (Harrald, 

2006). I skogsbrandens initiala skede var Sala kommun skeptisk till hur allvarlig situationen 

egentligen var. Detta kan exemplifieras med att det första mötet genomfördes först sex dagar 

efter att branden brutit ut. I motsats till kommunen förstod privatpersoner och boende i 

krisområdet att det var en allvarlig situation och på eget initiativ påbörjade en evakuering. En 

erfarenhet att ta med sig är att det redan i ett initialt skede behöver utbildande 

samverkanspersonal som kan föra ut krisinformationen från kommunen till de drabbade. Detta 

för att nå ut med tillförlitlig information och på så sätt undvika ryktesspridning, felaktig 
                                                           
10 https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/krishanteringens-grunder 
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information eller dubbla budskap vilket kan riskera att skapa förvirring och osäkerhet bland de 

berörda. Med ovanstående i bakhuvudet blir det intressant att det framgår av Sala kommuns 

risk- och sårbarhetsanalys från 2011 att en viktig åtgärd är att utveckla rutinerna för 

krisinformation, även i handlingsplanen från 2008 framgår vikten av att genomföra detta.  

Detta har således inte genomförts ännu. Detta visar på brister i den första beredskapsfasen leder 

till problem längre fram när krisen väl är ett faktum. Som jag tidigare nämnt under den första 

fasen så har Sala kommun inte identifierat skogsbrand som ett hot mot kommunen. Genom att 

titta på den kommunala handlingsplanen blir det också tydligt att avsaknaden av identifieringen 

av potentiella hot kan ha varit en orsak till den kommunala trögheten i krishanteringen. Därmed 

blir kommunen handfallen när skogsbranden väl bröt ut.  

Fjärde fasen – Översyn av effektivitet  

Under den här fasen fortsätter arbetet med översyn av produktiviteten där 

nätverkssamordningen är en central framgång i arbetet med katastrofen (Harrald, 2006). Först 

när Länsstyrelsen tog över insatsen som huvudsamordnare började nätverkssamordningen att 

fungera. Det innebar bland annat en ny tillsättning av personal vilket resulterade i att 

organisationen strukturerades. Den nya organiseringen ledde till en ny räddningsledare samt 

stabschef, det tillkom även viktiga delar vad beträffar nya arbetsgrupper för kommunikation och 

evakuering (Länsstyrelsen Västmanland, 2014).  

Erfarenheterna av den fjärde fasen bör kopplas till krissituationens storlek, detta är helt 

avgörande för vem som bör ta på sig ansvaret för att lösa situationen. Med tanke på 

omfattningen borde Länsstyrelsen ha tagit över redan vid det mest kritiska skedet av 

skogsbranden (Länsstyrelsen Västmanland, 2014). Det ska dock tilläggas att det är en svår 

bedömning att avgöra vid vilken tidpunkt katastrofen är som mest kritisk. Kommuner kan genom 

dessa erfarenheter ta lärdom när det gäller samverkan från Länsstyrelsens indelning av 

krisgrupper och hur dessa ska organiseras så effektivt som möjligt.    

Femte fasen – Återgång  

Den femte och sista fasen fokuserar på samhällets återgång till ett normalläge där 

beredskapsplaneringen är en viktig framgångsfaktor (Harrald, 2006). Under den här fasen görs 

en mängd utredningar av en rad olika anledningar, bland annat för de drabbades skull men även 
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för att rent organisatoriskt kunna skapa en helhetsbild utifrån erfarenheterna. Det är kort sagt av 

stor vikt att dessa utredningar görs för att kunna lära inför framtida händelser.  

En gemensam omständighet som går att konstatera utifrån alla inblandade aktörer är det faktum 

att katastrofen pågick mitt under semestertiden. Redan i det inledande skedet av branden var 

resurstillgången mycket begränsad. Den lärdom man kan dra av detta är att bättre samordna 

semestrar inom kommunen, det måste alltid finnas någon på plats som kan sköta 

kommunikationen i en krissituation. Slutligen kan sägas att en utredningssamordning kan 

underlätta efterarbetet och återhämtningen på grund av att en helhetsbild av erfarenheterna 

efter katastrofen kan skapas. Jag anser dock att den avgörande frågan handlar om huruvida 

myndigheterna kommer att ta till sig av erfarenheterna eller inte. Men det kommer vi få 

upptäcka när nästa krissituation av den här storleken väl inträffar.    

6.2 Örebro kommuns krisberedskap utifrån extrema väderhändelser 

I detta avsnitt avses att undersöka Örebro kommuns krishanteringsförmåga samt kommunens 

förmåga att hantera en eventuell naturkatastrof och extrema väderhändelser samt hur detta har 

identifierats. Örebro län kommer att tas med i studien för att synliggöra vilket stöd de kan bistå 

kommunerna med ifall olyckan är framme. Enbart Örebro kommun och läns risk- och 

sårbarhetsanalyser samt Örebro kommuns krisledningsplan kommer att studeras då det faller 

inom ramen för mitt syfte och frågeställningar.  

Nedan presenteras kommunens egen bedömning av sin krishanteringsförmåga att motstå och 

hantera de tre identifierade risker som kan leda till en extraordinär händelse vad beträffar 

extrema väderhändelser. Dessa tre områden är värmebölja, översvämning och stora 

nederbördsmängder.  

Tabell II: Värmebölja  

Örebro kommun Behövs inte Ingen/mycket 
/bristfällig 

Bristfällig I huvudsak god 
men med vissa 
brister 

God 

Krishanteringsförmåga 
 

    X 

Förmåga i 
samhällsviktig 
verksamhet att 
motstå störningen 

    X 

Källa: Örebro kommuns risk- och sårbarhetsanalys, 2014 
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Värmebölja innebär bland annat en ökad belastning på vården i form av hygieniska och sanitära 

problem. Värmebölja medför svårigheter med korrekt förvaring och kylning av till exempel 

livsmedel och vatten. Vidare kan detta leda till en ökad oro hos medborgarna. Ytterligare ett 

problem som kan inträffa enligt Örebro kommuns risk- och sårbarhetsanalys är att värmeböljor 

ofta inträffar i samband med semestertiden vilket ställer särskilda krav på god framförhållning 

tillsammans med omvärldsbevakning samt bevakning av SMHI:s prognoser och vädervarningar. 

Fenomenet byggs upp över tid vilket medför att en del förberedelser hinner göras vilket gör 

hanteringen betydligt mindre komplicerad11.  

Hanteringen av värmebölja anses av Örebro kommun vara god men med vissa brister. I och med 

att kommunen inte tidigare uppmärksammat problematiken med värmebölja finns ingen särskild 

beredskap eller planering för värmebölja. Kunskapen är därmed låg men det framgår även att ett 

arbete pågår med att förbereda och planera bättre för fenomenet i framtiden12. 

Tabell III: Översvämning 

Örebro kommun Behövs inte Ingen/mycket/bristfällig Bristfällig I huvudsak 
god men 
med vissa 
brister 

God 

Krishanteringsförmåga 
 

   X  

Förmåga i 
samhällsviktig 
verksamhet att 
motstå störningen 

   X  

Källa: Örebro kommuns risk- och sårbarhetsanalys, 2014 

Översvämningar är en mycket välkänd risk inom Örebro kommun. Fenomenets effekter drabbar 

egendom, framkomlighet, infrastruktur, hygien, sanitet och ibland även tillgång till rent vatten. 

MSB har pekat ut Örebro som ett område med betydande översvämningsrisk. Hanteringen av 

översvämningar anses av Örebro kommun vara god men med vissa brister. Den största 

översvämningsrisken finns i vårflod och i stora nederbördsmängder. Örebro kommun kan även 

drabbas av höga flöden från Hjälmaren om utflödena i andra delar av sjön stängdes eller 

begränsades under en längre tidsperiod. Enligt Örebros risk- och sårbarhetsanalys finns det en 

övergripande god beredskap för översvämning i Örebro kommun.  

                                                           
11 Örebro kommuns risk- och sårbarhetsanalys (2014) s, 39.  
12 Ibid, s. 39. 
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Kunskapsnivån om orsakerna till översvämning, omvärldsbevakning och framförhållning samt 

kunskap om vilka områden av bebyggelsen och vilka samhällsviktiga verksamheter som ligger i 

riskområden som exempelvis låglänt terräng ses som goda.  

Det saknas dock fysisk beredskap i form av lager med sandsäckar eller andra 

invallningsmöjligheter. Vissa resurser finns att tillgå via Nerikes brandkår, som delas med andra 

närliggande kommuner13. 

Tabell IV: Stora nederbördsmängder  

Örebro kommun Behövs inte Ingen/mycket/bristfällig Bristfällig I huvudsak 
god men 
med vissa 
brister 

God 

Krishanteringsförmåga 
 

   X  

Förmåga i 
samhällsviktig 
verksamhet att 
motstå störningen 

   X  

Källa: Örebro kommuns risk- och sårbarhetsanalys, 2014 

Örebro kommuns risk- och sårbarhetsanalys identifierar att stora nederbördsmängder i form av 

kraftiga störtregn och stora snömängder på kort sikt kan leda till störningar i samhällsviktig 

verksamhet. Snömängderna får effekt framförallt på framkomligheten, elförsörjning och ibland 

vattenförsörjning samt att det kan medföra kollapsade hustak.  

Den relativt nya erfarenheten av snömängderna under vintern 2009-2010 och 2010-2011 gör att 

Örebro kommun anser sig ha god beredskap för fenomenet. Förmågan anses även god för att 

samhällsviktig verksamhet ska fungera även vid stora snömängder. I händelse av skyfall som 

orsakar översvämningar är beredskapen god. Det är dock ett problem med framförhållningen för 

skyfall då tidsaspekten jämfört med höga flöden är kortare. De berörda delarna av kommunens 

samhällsviktiga verksamhet följer frekvent vädervarningar och prognoser vilket bidrar till viss 

beredskap14.   

6.3 Örebro kommuns förmåga att hantera en större naturkatastrof 

Det är högst oklart om Örebro kommun har den förmåga som krävs för att ensam hantera en 

framtida naturkatastrof i likhet med skogsbranden i Västmanland. Den kommunala 

samordningen är dock väl strukturerad inför ett sådant scenario vilket gör att kommunen har en 

                                                           
13 Ibid, s. 40. 
14 Ibid, s. 41.  
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organisatorisk fördel som jag ser det. Som tidigare redogjorts för i studien är en väl fungerande 

samordning mellan olika samhällsviktiga viktiga verksamheter A och O för att hantera olika 

krissituationer som kommunen kan stå inför. Samverkan har betonats mycket väl i Örebro 

kommuns risk- och sårbarhetsanalys.  

Det finns dock brister i kommunens förmåga som även visats ovan. Förmågan att hantera egna 

identifierade problem är god, men med vissa brister. I Örebro kommuns risk- och 

sårbarhetsanalys kan man få en ganska snäv bild av kommunens hanteringsförmåga vad gäller 

naturkatastrofer och extrema väderhändelser. Ett exempel är risken med värmebölja vilket 

kommunen först de senaste åren har identifierat som ett problem för framförallt samhällsviktig 

verksamhet. Ett problem med att beskriva kommunens förmåga med benämningen: ”I huvudsak 

god.” är att det egentligen inte visar vilken faktisk motståndsförmåga som finns. Det visar 

snarare vilken självupplevd förmåga som finns för att hantera, i det här fallet, de begränsade 

eventuella extrema väderhändelser som jag tidigare redogjort för.  

En positiv notering som gjorts under studiens gång är dock att kommunen visar prov på att själva 

ta tillvara på de erfarenheterna av kriser kommunen tidigare stått inför. Jag tänker främst på de 

stora nederbördsmängder som kommunen stod inför under vintrarna 2010-2011, 2011-2012. 

Erfarenheter av tidigare scenarion tillsammans med interna och externa nätverk för samverkan 

tror jag är gynnsamt att etablera innan katastrofer sker. En naturkatastrof av samma kaliber som 

den västmanländska branden är således svår att ensam klara av utan externa aktörer, det vill 

säga aktörer utanför Örebro kommuns ansvarsområde. 

7. SLUTSATSER  

Nedan presenterar jag mina resultat av uppsatsen under var och en av de frågeställningar som 

specificerats Jag återger först mitt syfte för att läsaren lättare ska kunna följa och ta till sig 

svaren.  

Syftet med uppsatsen är att studera krishanteringsförmågan inom risk- och krisberedskap inför 

och under extrema väderhändelser, och om lärdomar från tidigare krissituationer kan användas 

och tas tillvara på. Lärdomar kommer att studeras utifrån erfarenheterna från den 

västmanländska branden 2014. Vidare kommer jag i en fallstudie analysera Örebro kommuns 

risk- och sårbarhetsanalys för att utreda hur kommunen i denna rapport svarar mot mina frågor. 
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Krishanteringsförmågan studeras utifrån Örebro kommun för att se om kommunen har den 

förmåga som krävs för att klara av att hantera extrema väderhändelser.  

De frågeställningar jag kommer att besvara är:  

1. På vilket sätt kan man dra nytta av erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland 

genom framgångsfaktorerna för krishantering? 

Den viktigaste erfarenheten man kan lära sig av efter skogsbranden i Västmanland är att ett 

tydligt förberedande arbete i form av framförallt samverkan mellan olika aktörer kan minska 

okunskapen vad gäller naturkatastrofer. Detta är dock ingenting som garanterar att hanteringen 

kommer att lyckas problemfritt. Länsstyrelsen bör i framtiden användas på ett bättre sätt då 

lärdomarna från branden visar att samverkan tillsammans med spontanitet och struktur finns 

implementerat på ett funktionellt sätt i organisationen. Vidare måste expertisen som 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap besitter bli lättare att inkludera och ta del av i 

det kommunala arbetet, särskilt när extraordinära händelser väl inträffar. Det måste dock 

poängteras att varje händelse är unik, vilket gör det omöjligt att vara helt förberedd på vad som 

komma skall, skogsbranden är ett exempel på en sådan händelse. Där av är det många faktorer 

som måste beaktas och samordnas, men främst är en väl utarbetad samverkan aktörer emellan 

en central beståndsdel för att få ett välfungerande arbete med krishantering och samordning.  

2. Hur har Örebro kommun identifierat extrema väderhändelser som ett hot? 

Framförallt tre områden har enligt Örebro kommun identifierats som hot; värmeböljor, 

översvämningar och stora nederbördsmängder. Detta har Örebro kommun en god förmåga att 

hantera men med vissa brister. Den största bristen finns i hanteringen av värmebölja då 

kommunen inte identifierat den typen av händelser som ett hot i tidigare risk- och 

sårbarhetsanalyser. Örebro kommun menar dock att värmebölja är något som byggs upp över en 

längre tid vilket gör det lättare att hantera när det väl inträffar.  

3. Vilken roll spelar samverkan mellan olika aktörer vid en extraordinär händelse? 

Som tidigare nämnts i uppsatsen är det underförstått att näst intill all krishantering bygger på 

samverkan mellan såväl interna som externa aktörer för att hanteringen av den eventuella 

krissituationen ska fungera.  
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Örebro kommun samverkar och deltar i arbetsgrupper tillsammans med aktörerna; 

Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Landstinget Örebro och Räddningstjänsten.  Tillsammans ska 

dessa aktörer se över befintliga samverkansutbildningar och övningar inom krisberedskap. I 

Örebro risk- och sårbarhetsanalys ses samverkan som ett nyckelbegrepp för krishantering i, 

under och efter en extraordinär händelse. En samverkan mellan kommunerna, de kommunala 

räddningstjänsterna, Polismyndigheten, landstinget och länsstyrelsen som syftar till att fördjupa 

samverkan och säkerställa krisberedskapsförmågan före, under och efter inträffad kris eller 

olycka finns också kallad T-SAM, i vilket Örebro kommun ingår.  Samverkan som en viktig del i 

arbetet med krishanteringen har betonats mycket väl i Örebro kommuns risk- och 

sårbarhetsanalys vilket får ses som ett gott betyg för Örebro kommun.  

4. Har Örebro kommun förmåga att kunna hantera extrema väderhändelser?  

Det är tveksamt om Örebro kommun har förmågan att ensam hantera en naturkatastrof av 

samma omfattning som skogsbranden i Västmanland. Den kommunala samordningen är dock väl 

strukturerad inför ett sådant scenario vilket gör att kommunen står väl rustad i en organisatorisk 

mening, vilket är en stor fördel som tidigare nämnts i uppsatsen.   

Däremot har Örebro kommun inte identifierat att ett liknande scenario kan uppstå inom Örebro 

kommuns ansvarsområde. Man har utöver detta inte en optimal hantering av de tre stora 

riskområdena vad gäller extrema väderhändelser; värmeböljor, översvämningar och stora 

nederbördsmängder. Beredskapen ses som god, men är inte fullständig och stundtals finns även 

brister, framförallt vad gäller värmeböljor där kommunen tidigare inte identifierat fenomenet 

som ett hot. Det kan dock ses som en styrka att kommunen själva påstår sig utreda den här 

typen av riskidentifiering i kommande risk- och sårbarhetsanalyser.  

7.1 Avslutande reflektioner 

Trots att skogsbranden i Västmanland inte bröt ut av naturliga orsaker är extrema 

väderhändelser och därmed skogsbränder fortfarande ett hot som ständigt ökar i takt med 

klimatförändringarna. Som jag inledningsvis nämnde så är framförallt klimatförändringarna det 

största hotet mot samhället i dagsläget, vilket ställer andra och stora krav på dagens 

krishantering. I min inledning nämnde jag ett axplock av extrema väderhändelser som skett 

under de senaste åren runt om i världen och nu kan skogsbranden i Västmanland läggas till på 

listan.  
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Det stora behovet av en fungerande samverkan aktörer emellan är dock någonting som branden 

starkt kommer att förknippas med. Framförallt på grund av att brandens omfattning krävde 

samverkan mellan en lång rad olika aktörer. Som jag påvisat i min studie så är samverkan en 

betydande beståndsdel för att en god krishantering ska uppnås. Även om samverkan i ett initialt 

skede i exemplet med skogsbranden i Västmanland inte fungerade optimalt så är tänkandet om 

begreppets betydelse implementerat i så gott som samtliga organisationer som varit aktuella i 

den här uppsatsen, vilket kan inge ett visst lugn i en ack så orolig värld.    
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