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En deskriptiv studie av planeringsprocessen avseende
anpassning inom det civila försvaret. (1 bilaga)

Sammandrag
Berlinmurens fall 1989 och Sovjetunionens sönderfall har lett till en mer föränderlig omvärld.
Invasionshotet mot Sverige har minskat, men istället har de framtida hotbilderna blivit mer
osäkra och svårförutsägbara. Förmågan att efter omvärldens skiftningar kunna anpassa och
förändra volymen och kunskapen i totalförsvaret har under 1990-talet blivit ett begrepp i
totalförsvarsplaneringen.

Denna uppsats syftar till att beskriva den civila planeringsprocess som har genomförts och
som fortfarande genomförs i syfte att anpassningsplanera det civila försvaret. Ett delsyfte har
varit att studera om myndigheter och kommuner når ut med planeringen till konsumenterna
dvs. allmänheten.

Studien har genomförts som en fallstudie på den civila funktionen befolkningsskydd och
räddningstjänst. Funktionens planeringsprocess har studerats genom intervjuer på central,
regional och lokal nivå. Studien har avslutats med att intervjua delar av allmänheten.

Studierna har visat att varje nivå har sin egen planeringsprocess åtskild från de övriga samt att
myndigheter och kommuner på ett godtagbart sätt når ut till allmänheten.

Nyckelord: totalförsvaret, civil, planering, planeringsprocess, anpassning, återtagning,
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Abstract

A descriptive study of the planning process with focus on adaptation within the

Swedish civil defence.

The fall of the Berlin wall in 1989 and the following disintegration of Soviet

Union have led to a more dynamic world. The threat of a military invasion to

Sweden has decreased, but instead the range of future possible threats has

increased and their nature has become more unpredictable. In the view of this

development, the ability to adapt and change the volume and know-how of the

total defence has under the 1990:s become a main issue in the planning process

of the Swedish total defence.

This essay aims to describe the civil planning process that has been

accomplished so far but also to describe the process which is currently under

way in order to improve the adaptability of the civil defence. One aim of this

essay has been to study if the authorities and the community have been able to

reach their target group, which is the population of Sweden.

The study has been carried out as a case study of the civilian function with a

focus on the protection of the population and the rescue services. The planning

process has been studied by interviews on central, regional and community

level. A number of interviews of the civil population have completed the study.

The studies have shown that each level has its own planning process separated

from the others and also that authorities and communities in an acceptable way

have reached the population with their information.
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1 Inledning

”Akajerna och Etolerna understöddes av romarna, konungariket Macedonien

försvagades och Antiokus jagades på flykten. Akajernas och Etolernas

förtjänster förorsakade aldrig att romarna lät dem tillvälla sig någon makt och

Filip förmådde inte heller med sina övertalningar få romarna till vänner. De

försvagade honom istället och Antiokus kunde trots all sin makt inte få dem att

gå med på att han behöll något inflytande i landet. Ty i alla dessa fall gjorde

romarna det som alla kloka furstar bör göra – en klok furste måste nämligen

inte endast ha sin uppmärksamhet riktad på de pågående oroligheterna utan

också på de framtida. Han måste motarbeta dem på alla sätt, ty om man, liksom

vid en sjukdom, ser faran långt i förväg kan man lätt finna ett botemedel, men

om man väntar tills faran är nära, kommer medicinen inte i tid, ty sjukdomen

har blivit obotlig.”

(Nicolò Machiavelli, Fursten, 1513)

Att i lugna tider inte behöva föda en stor och hungrig armé till stora kostnader,

men kunna växa till sig då hoten tornar upp är en målbild som många härskare

i historien har haft. Få har dock haft förmågan att lägga en grund till att kunna

leva upp till sina mål med att i tid upptäcka och analysera eventuella hot och

tendenser i omvärlden. Detta för att sedan ha en fungerande plan som ger en

grund till återtagning av kapacitet och förlorade förmågor. Förmågan att kunna

förändra sin militära kapacitet efter svängningarna i omvärlden och

möjligheterna till att skydda sitt land och sin befolkning till den rådande

situationen i omvärlden har visat sig vara en svår, komplicerad och

oförutsägbar process.

1.1  Bakgrund

1989 föll den beryktade muren i Berlin. Detta var en tydlig startpunkt för det

kalla krigets slut. Murens fall och Sovjetunionens upplösning har inneburit en

markant förändring av världspolitiken. Från att världspolitiken har dominerats
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av supermakterna USA och Sovjetunionen ser vi idag andra stater som har ökat

sitt inflytande. Vi ser också att det har bildats ett antal nya stater efter

Sovjetunionens upplösning.

Sönderfallet i öst har visserligen lett till en minskad spänning i många

avseenden. Som exempelvis hotet om fullskaligt krig mellan de forna blocken

med kärnvapen som det yttersta hotet. Vad vi istället har sett är en ökning av

regionala konflikter och spänningar mellan folkgrupper.

Vad vi också kan se är ett ökat internationellt samarbete. Ett samarbete som

framförallt har växt under 1990-talet. EU har fått en mer betydande roll, inte

bara som en ekonomisk union, utan blir mer och mer en aktör också i

krishanteringsfrågor.

Sammanfattningsvis har kombinationen av den politiska spänningen som

samtidigt innebar en stabilitet under det kalla kriget har ersatts av ett instabilt

och mycket mera svårförutsägbart läge i omvärlden. 1 Politikerna i Sverige

menar dock att Sveriges läge säkerhetspolitiskt onekligen har förbättrats

avsevärt. En större mångfald av hot och den snabba tekniska utvecklingen och

osäkerheten om hur omvärlden kommer att utvecklas kräver ett flexibelt och

förändringsbart försvar.2

Den försvarspolitiska debatten har därför under 1990-talet präglats av behovet

av att kunna förändras. Totalförsvaret förmåga att kunna anpassa sig efter

omvärldens utveckling har hamnat i fokus.3

1.2 Problemformulering

Efter flera års upprustning i skuggan av det kalla kriget kom i 1992 års

försvarsbeslut anpassningsprincipen åter att aktualiseras. Med detta menades

                                                
1 Prop. 1999/00:30  P 3.1. Här betonas osäkerheten i Rysslands utveckling.
2 Prop. 1995/96:12 Inledningen.
3 Förslag till riksdagen 1998/99:RR7. Anpassningen av totalförsvaret, s 47-48.
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att försvaret måste bli mer flexibelt och kunna förändras alltefter omvärlden

skiftar.4 Samtidigt som det kalla kriget mellan öst och väst började ta slut kom

nya hot upp till ytan. I 1992 års försvarsbeslut tar man upp de nya hoten som

”ett spektrum av tänkbara händelseutvecklingar”. 5 Vad man menar är att

försvaret måste bli mer flexibelt för att kunna möta nya och olika former av

påfrestningar. I regeringens proposition framgår att ”efter en högst ettårig

återtagningsperiod skall alla väsentliga delar av totalförsvaret kunna utnyttjas

med full effekt omedelbart efter mobilisering”. 6  Med detta som grund

påbörjades en planering i totalförsvaret som grundade sig på en ettårig

återtagning.

I december 1995 fastslog riksdagen utgångspunkten för anpassning.7

• Det säkerhetspolitiska läget tillät en minskning av försvarsmakten.

• Den stora ovissheten om framtiden krävde förmåga till anpassning.

• Det framtida spektra av hot och risker påverkade Sverige mer än någon

gång tidigare.

I propositionen fastslogs att totalförsvaret skulle anpassas med hänsyn till

omvärldens utveckling. Anpassningen skulle vara såväl kvantitativ som

kvalitativ. I den nya reducerade organisationen skulle dock ”alla militära

förband vara krigsdugliga inom högst ett år”.8 Av propositionen framgår också

att försvarsmakten respektive Överstyrelsen för Civil beredskap (ÖCB) skulle

upprätta planer samt fortlöpande hålla aktuellt vilka åtgärder som behövs för

att anpassa totalförsvaret till olika förändringar som kan tänkas ske i

omvärlden. Dessa markeringar återkommer sedermera i de kommande

propositionerna. Riksdagen ställde krav på viss anpassningsförmåga redan i

1992 års försvarsbeslut. Totalförsvaret skulle kunna klara av en ettårig

återtagning för att därefter uppnå full krigsduglighet. I de senaste

                                                
4 Utveckling om detta återkommer i p 4.1.4
5 Betänkande 1991/92: FöU12, s 40-41
6 Prop. 1992/93:100 bil 5, s 13
7 Prop. 1995/96:12. ”Totalförsvar i förnyelse”. Försvarsministerns inledning.
8 Ibid. s 60
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försvarsbesluten har kraven på att försvaret skall kunna anpassa sig blivit mer

och mer påtagligt. Bl.a. kan man i försvarsutskottets betänkande 1996/97:

FöU1 utläsa att ”förmågan till anpassning är av central betydelse för

totalförsvaret”.

I slutet av 1990-talet accentueras kraven till att även en planering för ett längre

återtagande än ett år skall genomföras, det infördes också ett femårsperspektiv

på anpassningsplaneringen. 9

Ovanstående direktiv från statsmakterna är för mig mycket tydliga vad avser

att totalförsvaret skall planera mot en anpassning av styrkan i beredskapen och

försvaret. Vidare är man också tydlig i sina direktiv avseende när planeringen

skall vara genomförd.

Efter denna diskussion kommer jag nu till min problemformulering som riktar

sig mot att se på den planeringsprocess som har föregåtts i de civila delarna av

totalförsvaret. Huvudfrågan blir: Hur ser den civila planeringsprocessen

avseende anpassningsplanering ut?

1.3 Syfte

De senaste åren har begreppet anpassning blivit mer och mer accentuerat och

inom den militära delen av totalförsvaret har anpassningsplanering blivit mer

eller mindre ett begrepp. Försvarsutskottet tar också upp vikten av

anpassningsplanering i sina betänkanden. De framhåller vikten av att det för

varje funktion skall finnas utarbetade planer för anpassning. 10 Denna stora

förändring av planeringsförutsättningarna har kommit i en minst sagt turbulent

tid med stora förbandsneddragningar och omorganisationer, en process som

långt ifrån är avslutad. Detta har inte bara drabbat den militära delen av

totalförsvaret utan också civila försvaret har fått känna av stora förändringar

som ännu inte är avslutade.

                                                
9 Prop. 1998/99:74 uppslag 5.4.2
10 Finns uttryckt på flera ställen och år , bl.a. i prop. 1996/97:4  p.16.2
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Dessa stora organisatoriska förändringar kan bidra till friktioner,

nedprioriteringar och risk att delar av planeringsarbetet faller mellan stolarna.

Syftet med min uppsats är att jag vill förklara och förstå planeringsprocessen

avseende anpassning som de civila delarna av totalförsvaret har genomfört för

att kunna hantera den framtida osäkerheten. Ett delsyfte är vidare att utröna om

man har nått ut med sin planering till konsumenterna, dvs. allmänheten.

De frågeställningar som inom problemformuleringens ram skall besvaras är:

• När startade planeringsprocessen och hur långt i sin planering har det civila

försvaret kommit?

• Vilken utbildning i ämnet anpassning har genomförts för ansvariga

planerare?

• Hur har planeringsprocessen initierats?

• Inom vilka områden sker det samordning mellan civila och militära

myndigheter?

• Vilket/vilka problem har varit/är de största?

• Sker det någon utvärdering och i så fall på vilket sätt?

• I vilken mån har man lyckats med att få ut information avseende skyddet

för civilbefolkningen till allmänheten?

• Vilken teoretisk grund baseras planeringsprocessen på?

Jag vill dock understryka att jag inte här ser någon del av totalförsvaret som

föregångsmän eller att någon part, civil eller militär skulle vara bättre på detta

område. Mitt syfte är som jag tidigare redovisat att förklara och förstå

planeringen, inte att ta fram bra och dåligt i planeringen.

1.4  Avgränsningar

Den civila delen av totalförsvaret består inte av en organisation utan är en

verksamhet som delas upp i arton olika funktioner. Funktionerna leds av en
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Funktions Ansvarig Myndighet (FAM) som är centralt ansvarig för en eller

flera funktioner.11 De 18 olika funktionerna ligger sedan som ansvarsområden

under olika departement dvs. civilförsvarets alla funktioner ligger inte under ett

och samma departement utan ansvaret är utspritt på flera. En viktig grund för

det civila försvaret är ”ansvarsprincipen” vilket innebär att den som ansvarar

för en funktion i fred också ansvarar för den i krig.

Att i denna uppsats sträcka över alla 18 delarna kommer att bli alltför

omfattande och det kommer heller inte att finnas utrymme för något djupare

resonemang. För att kunna förklara och förstå hur det civila försvaret planerar i

anpassningsfrågor kommer jag därför att välja en funktion som får utgöra

grund till ett generellt resonemang.

Försvarsutskottet har i gjorda betänkanden pekat på några områden som de

anser särskilt lämpliga att anpassningsplanera mot. Utskottet har till att börja

med visat på det fysiska skyddet. Detta tolkar jag som funktionen

befolkningsskydd och räddningstjänst. De har vidare pekat på områdena

anskaffning och produktion av vissa varor och förnödenheter vilket  kan

hänföras till två funktioner, livsmedelsförsörjning mm och försörjning med

industrivaror. Utskottet har dessutom pekat på att en del av

övningsverksamheten är lämplig att anpassningsplanera mot.12 Att här

behandla alla dessa fyra områden torde också bli alltför omfattande.

Jag avser att i denna uppsats titta närmare på funktionen Befolkningsskydd och

räddningstjänst. Funktionen har statens räddningsverk som FAM. Främsta

skälet till att titta närmare på funktionen befolkningsskydd och räddningstjänst

är att jag här ser flera tydliga områden med både civilt och militärt intresse.

Funktionen har som exempel ansvaret för skyddsrumsproduktionen och

tillhandahållande av andningsskydd samt har tydliga kontaktytor mot

                                                
11 www.ocb.se  rubrik civilt försvar – samhällsfunktioner – ansvarsprinciper.  00-10-25
12 Prop. 1996/97:4 p 16.2
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försvarsmakten. Ett exempel på det är flygvarningen som organiseras inom

flygvapnet.13

Med ledning av dessa inriktningar avser jag avgränsa mig till funktionen

befolkningsskydd och räddningstjänst.

1.5  Källkritik

Det tryckta material som använts i min empiri har  i huvudsak varit officiella

dokument som propositioner och lagtext. De texter som har nyttjats har varit

primärkällor och därför får texterna tillskrivas hög trovärdighet.

Propositionerna har hämtats från Riksdagens hemsida på Internet.14

Jag har även nyttjat mig av olika myndigheters hemsidor på Internet för

informationsinhämtning. Hemsidor på Internet kan innebära att informationen

är gammal eller rentav felaktig. Möjligheten till intrång (se fotnot 14) finns

alltid, men vid dessa tillfällen är det mycket uppenbart att så har skett. Min

uppfattning om de nyttjade hemsidorna är därför att de är trovärdiga.

Intervjuerna med representanter ur Statens Räddningsverk, länsstyrelsen i

Norrbotten, Luleå kommun samt ur Norra Militärdistriktet är 1:a hands källor

som har deltagit i hela eller större delen av processen. Processen har

genomförts i närtid alternativt är under genomförande. Detta innebär att de har

en hög trovärdighet. Ämnet är dock smalt och det är svårt att kontrollera

intervjusvaren med andra källor.

                                                
13 Reservofficerarna inom flygvarningen ingick tidigare i civilförsvarets organisation.
(förf.anm)
14 Fel som kan uppstå är utskriftsfel, fel i överföringen samt att hackers har manipulerat.
Hackers är personer med kunskap och vilja att förändra och manipulera material på Internet.
Denna felkälla är mycket möjlig, men inte troligt att det har skett här då det är uppenbart när
detta sker (förf. anm.)
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Intervjuerna med allmänheten består av 20 korta intervjuer som enbart kan visa

på tendenser. Intervjuerna utgör dock ett urval, om än litet urval av

befolkningen och kan därför visa på trender i samhället.

1.6 Uppsatsens struktur och disposition

I det här första kapitlet har redovisats bakgrundsfakta, problemformulering,

frågeställningar, syfte, avgränsningar samt källkritik.

Andra kapitlet utgörs av en teorigenomgång. Kapitlet tar upp teorier, forskning

och lite historia som finns inom området planering och planeringsprocesser.

Kapitlet inleds med teoretiska positioner avseende planering i stort för att

därefter övergå till teorier om själva processen i planeringen.

Tredje kapitlet är ett metodkapitel. I detta kapitel presenteras de metoder och

tillvägagångssätt som kommer att användas i uppsatsen. Kapitlet tar även upp

hur intervjuerna har genomförts och vilka som har intervjuats.

I det fjärde kapitlet ges nödvändig bakgrundsfakta avseende ansvarsfördelning

enligt svensk lag samt en beskrivning av anpassningsdoktrinen.

I kapitel fem presenteras det empiriska underlaget. Underlaget består främst av

intervjuer. Kapitlet avslutas med en diskussion kring planeringsprocessen.

Kapitel sex är uppsatsens avslutningskapitel. I detta kapitel besvaras

frågeställningarna. Kapitlet och uppsatsen avslutas därefter med en

sammanfattning och en värdering av uppsatsens resultat samt en kort

diskussion huruvida min valda metod och teorierna har kunnat besvara de

frågeställningar som satts upp.
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2 Teorier

2.1  Inledning

Denna uppsats handlar om planeringsprocessen i det civila försvaret syftande

till att skapa en anpassning av försvarsresurserna. Denna process benämns

anpassningsplanering.

Anpassningsplanering består inte i sig av ett ord. Ordet består uppdelat av två

ord vilka är anpassa och planera.

Det första ordet i anpassningsplanering är anpassning, anpassa som enligt

Svenska Akademiens ordbok ”betyder: inrätta, anordna på sådant sätt, gifva

sådan form, storlek åt något att det passar till vissa förhållanden”. 15

Det andra ordet är planering, planera som enligt Svenska Akademiens ordbok

betyder ”projektera något i förväg, uttänka, bestämma hur något skall göras”. 16

I en något modernare bok, Nationalencyklopedin står att ordet plan betyder

”genomtänkt handlingsprogram för att nå ett visst mål”. Planering är

”processen att göra upp en plan”. Planer kan vara operativa planer som sträcker

sig över de närmsta timmarna till några månader. Eller så kan det vara

långsiktiga planer som sträcker sig över flera år framåt i tiden. Planering och

utvärdering är en del av ett företags processer i det som utgör styrningen av

företaget.17

Vad är då anpassningsplanering? Som ett sammansatt ord finns inte

anpassningsplanering att återfinna i ordböcker eller uppslagsverk. Med ledning

                                                
15 Svenska Akademiens ordbok 1903 band 2
16 Svenska Akademiens ordbok 1954 band 20
17 Nationalencyklopedin. Bra Böcker 1994 band 15
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av de förklaringar som dock finns för orden anpassa och planera skulle

anpassningsplanera enligt min egen tolkning kunna betyda att i förväg tänka ut

hur något skall se ut eller göras för att kunna fungera i ett visst förhållande.

2.2 Litteraturgenomgång

Den litteratur som legat till grund för min teoretisering är för planeringsteorier

Abdul Khakees bok från 2000 med titeln ”Samhällsplanering”. I övrigt har jag

försökt söka information ur FOA:s rapport från 1994 med titeln ”Planera för

det okända”. Denna rapport innehåller dock lite till ingen information om

teorier i planering och dess utveckling utan rapporten behandlar främst ämnet

osäkerhet om framtiden i planeringen. Rapporten utvecklar dock ett par

modeller som används vid civil totalförsvarsplanering. 18 Vidare har Erik

Wirén:s bok ”Planering för säkerhets skull” studentlitteratur 1998 studerats.

Wirén uppehåller sig främst inom osäkerhet avseende framtida miljöutveckling

och samhällsutveckling vad avser bostadsproblematik. Inte heller denna bok

ger något ytterligare i ämnet teorier om planering och dess utveckling.

Vad avser policyanalyser som legat till grund för den uppdelning av processen

i faser som jag gjort i kap 2.4 är utbudet stort. Ett flertal forskare har analyserat

ämnet och jag har här tagit med tre stycken. Den första är Rune Premfors bok

”Policyanalys”. Premfors redogör här för processen som han indelar i sju faser.

Den andra boken är Abdul Khakee´s bok ”samhällsplanering”. Khakee

utvecklar där en process som består av fem faser. Den tredje forskaren som

studerats är Tim Knudsen som i boken ”Politik som organisation” redogör för

sin modell. Knudsen utvecklar en process bestående av fyra faser.

2.3  Planeringsteorier

Anpassning är planering. Planering för det okända, oförutsägbara. Visserligen

är all samhällsplanering en planering för det okända, men frågan är om inte

                                                
18 Se punkt 2.5
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planering som ytterst syftar till att möta ett krig en av de mest oförutsägbara

samhällsplaneringar som görs i ett samhälle.

Vad det gäller utvecklingen av planeringsteorier är det dock svårt att urskilja

någon tydlig uppfattning om hur utvecklingen av planeringsteorin ser ut. Den

grundläggande uppfattningen har dock varit att den rationella synen har varit

utgångspunkten i forskningen. Detta är en syn som läggs fram av Healy,

McDougal och Thomas.19 Friedmann (1987) menar att utvecklingen de senaste

200 åren kommer ur fyra olika teoretiska traditioner, nämligen den

socialreformistiska, den policyanalytiska, traditionen om social mobilisering

och traditionen om samhällelig inlärning. Han kommer dock också fram till att

allt i mångt och mycket liknar det som Healy, McDougall och Thomas

utvecklar i den rationella modellen. Innes (1995) menar att planeringsteorin

uppkom ur två paradigmer. Den ena är den rationella planeringsteorin och den

andra är den kommunikativa planeringsteorin.

Med utgångspunkt från de ovanstående översikterna urskiljer Abdul Khakee

åtta teoretiska positioner vilka redovisas här nedan. 20

• Rationell allsidig planering

Denna planering förutsätter en stegvis välordnad process. Teorin bygger på

en beslutsprocess där beslutsfattarna bestämmer målen och planerarna

utformar planerna. Modellen kräver ett välplanerat utnyttjande av

resurserna och att målen är klara och tydliga.

• Inkrementell planering

I denna planering är det framförallt de politiska faktorerna som utvärderas.

Modellen bygger att beslutsfattarna är fördelade och att varje aktör arbetar

utifrån egna intressen. De politiska förhandlingarna är snarare ett

                                                
19 Khakee, Abdul. Samhällsplanering. Studentlitteratur 2000, s 15
20 Ibid. s 24, 36-37
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incitament att ta bort alternativ än analytiska processer. Det är viktigare att

resultatet blir en politiskt acceptabel lösning än att målet nås fullt ut.

• Advokatplanering

Davidoff (1965) är upphovsmannen till denna modell.21 Modellen grundar

sig på tesen att samhället består av ett stort antal aktörer med olika

intressen och värderingar. Davidoff förespråkar här en pluralistisk

samhällsmodell. Modellen skapar en länk mellan teknisk expertis och

deltagande demokrati.

• Implementationsinriktad planering

Forskningen delas grovt in i tre delar.

1. En top-down approach som ser brister i målformulering och

samarbetsformer.

2. I bottom-up approachen läggs tonvikten på fältpersonalens betydelse då

policybeslut skall genomföras.

3. Hybridteorier som menar att omvärldsfaktorer och den institutionella

kontexten bestämmer implementeringen.

Oberoende angreppsätt betonas samspelet av utformning av mål/medel och

genomförandet. Även i denna teori är den politiska processen överordnad den

tekniska syningen.

• Strategisk planering

I strategisk planering gäller att man måste skaffa sig en god föreställning

om framtiden. Man trycker på behovet av att vara flexibel i sin planering

och det är av vikt att utforma flera olika alternativa planer. Planeringen

karakteriseras av att framsteg görs stegvis och åtaganden görs partiellt.

• Generativ planering

Teorin lägger tonvikten på småskalig samhällsorganisation. Möjligheterna

                                                
21 Ibid. s 27
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till ömsesidig påverkan är stora. Friedmann (1973) föreslår 6 kriterier för

utvärdering av generativ planering.22

1. Hur hävda sina mål.

2. Vilken hänsyn är tagen till värderingar och behov i samhället?

3. Hur innovativ är planeringen?

4. Har planeringen behandlat rätt sak?

5. Är kostnaderna för planeringen skäliga i förhållande till resultatet?

6. Finns allmänhetens stöd?

• Förhandlingsplanering

En ensidig uppfattning om vad förhandlingsplanering är finns inte enligt

Khakee. Vissa forskare menar att det är en samverkan mellan offentliga

myndigheter och de aktörer på marknaden som är aktuella. I detta

resonemang utesluts den enskilde medborgaren. Andra forskare menar att

planeringen omfattar både myndigheter, företag, och medborgare som

spontant organiserar sig. Den vanligaste uppfattningen är dock den första.

Det som utmärker förhandlingsplanering är att det är ett strategiskt

beroende mellan aktörerna. Förhandlingarna styrs av lagar, men man

undviker formella kanaler för beslutsfattande. Aktörer och parter anpassar

sig för att nå bästa möjliga utfall.

• Kommunikativ planering

En teori som förklarar, tolkar och beskriver vad planerarna gör. Sambandet

mellan de frågeställningar och problem som planerarna möter förtydligas.

Att fläta samman förklarande och normativa aspekter är ett grundläggande

kännetecken för den kommunikativa planeringen.

                                                
22 Khakee, Abdul. Samhällsplanering. Studentlitteratur 2000. s 32
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2.4  Planeringsprocesser

Planering är en följd av beslutsprocesser där varje del består av sina bestämda

egenskaper. Ytterligheterna i en planeringsprocess är den utstuderade

planeringen på ena sidan och ren improvisation på den andra. Som exempel

kan man här ta upp att i vardagslivet göra planerade inköp där man i förväg

bestämmer sig för vad man tänker handla, kanske gör en inköpslista och

motsatsen är impulsköpet där man faller för första bästa erbjudande.

I Bo Rohtsteins bok ”Politik som organisation” menar Tim Knudsen att ett

första drag som kan sägas i uppfattningen om planering är att det är en

framtidsinriktning, vilket är motsatsen till reaktiva beslut som återspeglar ett

redan konstaterat problem. Tim Knudsen säger vidare att planeringsprocessen

består av ett sätt att koordinera människors handlande, att planeringen är av

hög grad ett sätt att skapa organisatorisk kontroll. Som tredje del tar Knudsen

upp målinriktningen. Organisationen som planerar sätter upp föreställningar

om vad man vill uppnå med sin planering för att som fjärde del fatta ett beslut.

Beslutet kan då variera från att vara en reaktiv improvisation till ett mycket

långsiktigt planerat beslut. I punktform skulle då processen enligt Tim

Knudsen bli som nedan. 23

• Framtidsinriktning

• Koordinering

• Målinriktning

• Beslut

Abdul Khakee trycker hårt på utvärderingen och uppföljningen i

planeringsprocessen. I den rationalistiska modellen beskriver Khakee

processen som en linjär planeringsprocess bestående av fem faser.

Organisationens planeringsprocess följer en top-down (uppifrån-ned process)

som bygger på ett systematiskt tänkande.

                                                
23 Rohtstein, Bo, Politik som organisation. Norstedts tryckeri 1997, s 97
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Faserna är enligt nedan. 24

• Problemidentifiering

• Målformulering

• Implementering

• Uppföljning

• Återkoppling

Rune Premfors presenterar i boken ”Policyanalys” sin modell av

planeringsprocessens faser. Premfors menar att processen kan bestå av allt

mellan fem till tio delar. Premfors har dock stannat vid att presentera en modell

bestående av sju delar.25

• Problem

• Alternativ

• Rekommendation

• Beslut

• Genomförande

• Utvärdering

• Återföring

Problemet tas upp och struktureras i problemfasen. I alternativfasen tas ett eller

flera alternativ fram. I fasen ingår även en del där alternativen värderas emot

varandra. I rekommendationsfasen bestämmer sig analytikern eller den

planeringsansvarige för vilket eller vilka alternativ som förordas. I beslutsfasen

träder beslutsfattaren in för att där fatta det formella beslutet om vilket eller

vilka alternativ som planeringsgruppen/planeraren  skall arbeta vidare med.

Planerarens roll tonas i denna fas ned, men försvinner inte helt.

Genomförandefasen handlar om handling och implementering av det beslutade,

dock finns det fortfarande kvar uppgifter av analyskaraktär i fasen.

                                                
24 Khakee, Abdul. Samhällsplanering. Studentlitteratur 2000, s 48
25 Premfors, Rune, Policyanalys, Studentlitteratur Lund, s 43-44
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I nästa fas, utvärderingsfasen ställer man sig frågan, hur det har gått, vilket

kommer att innebära att fasen ånyo blir mer analystung och planerarna och

analytikerna återigen får den centrala rollen i processen. Den sista fasen,

återföringsfasen handlar om feedback. Det är av största vikt att här kunna dra

lärdomar för framtiden.

Tim Knudsen tar här upp fyra delar i en planeringsprocess. Delarna är inte

tydligt åtskilda och det saknas för mig viktiga bitar som återföring, det vill säga

feedback och utvärdering som grunddelar i processen. Khakee menar med

bestämdhet att planering och utvärdering är två oskiljaktiga begrepp vilket

också är centrala begrepp i Premfors analys. Khakee och Premfors har i stort

likartade åsikter i sina analyser av processen. Det som främst skiljer dessa

alternativ åt är rekommendations- och beslutsfaserna som återfinns hos

Premfors. Dessa båda faser kan dock innefattas i Khakeés implementeringsfas

som han slår ihop till en fas.

Jag ansluter mig här till Premfors definition som fortsättningsvis kommer att

utgöra grunden i uppsatsen. Premfors har för mig bäst utvecklat och tydliggjort

de olika faserna. Rune Premfors tolkning av de olika beståndsdelarna i en

planeringsprocess kommer därför att utgöra den bästa grunden i ambitionen att

förklara och förstå planeringsprocessen inom det civila försvaret.

2.5  Tidigare forskning

Forskning inom planering har kretsat mycket kring själva planeringen och

utvärderingen som enligt Khakee är två oskiljaktiga begrepp. Han menar att

ingen planering kan genomföras utan en väl genomtänkt utvärdering. En annan

del av planeringen är implementeringen. Implementeringsforskningen visar att

all planering inte självklart skall implementeras vilket många anser tillhör

planeringen i sig. Processen i planeringen, planeringsprocessforskningen är ett
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nästan outforskat område enligt Khakee. Han menar vidare att processen inte

kan utvärderas utifrån konventionella utvärderingskriterier.26

Abdul Khakee menar att den politiska dimensionen i forskningen

uppmärksammades först på 1970-talet. Det var inte tidigare accepterat att

planering i första hand är en politisk aktivitet vilket har visat sig allt tydligare

med den senare tidens forskning.

Abdul Khakee framhåller tre faktorer som ger planeringen dess politiska

legitimitet.27

• planering sker i ett allmänintresse

• styrningsutrymmet är maximerat utifrån det politiska mandatet.

• Stöd från allmänheten

Rune Premfors menar att forskning inom området policyanalys, som då skulle

ligga till grund för det som jag har presenterat som delar i en planeringsprocess

är en ung vetenskap. Premfors ser inslag i samhällsforskningen under 1800-

talets England och inom kameralvetenskapens utveckling i Tyskland. I Sverige

menar han att det finns inslag på 1930-talet inom den offentliga

utredningsverksamheten och inom nationalekonomins utveckling. Premfors

påpekar dock att framväxten av och förekomsten av policyanalys i historien är

omstridd och många forskare har helt olika teorier om både dess framväxt

såsom innebörden i begreppet.28

Under 1990-talet har FOA visat intresse för planeringsprocessen. Detta visar

sig i den rapport som utkom 1994, ”Planera för det okända”. 29 Rapporten

behandlar frågor som rör osäkerhet i samband med långsiktig planering.

Grunden för rapporten ligger i de uppgifter analytikerna har samlat in från

                                                
26 Khakee, Abdul. Samhällsplanering. Studentlitteratur 2000, s 15, 19, 39
27 Ibid. s 45.
28 Premfors, Rune, Policyanalys Studentlitteratur Lund, s 20.
29 FOA-rapport. Planera för det okända? – om hantering av osäkerhet, Juli 1994.
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framförallt den civila delen av totalförsvaret, men även den militära har

bidragit. Syftet har varit att utveckla en begreppsapparat och formulera

principer som skulle kunna vara tillämpliga vid långsiktig planering. Till

skillnad från de teorier som presenteras i Abdul Khakeés bok

”Samhällsplanering” är rapporten från FOA mer inriktad mot civil

totalförsvarsplanering.

Rapporten presenterar det som kallas kärnmodellen, ett sätt att planera för det

osäkra. Modellen går ut på att ingen funktion skall vara helt utan materiel eller

personal, utan det skall alltid finnas en liten grund av materiel och kompetens

att utgå ifrån. Denna planeringsmodell ställs mot ett annat tänkande som i

FOA-rapporten redovisas som återtagningsmodellen.

Återtagningsmodellen går ut på att hela förband skall kunna byggas upp

(återtas) från grunden. Rapporten förordar kärnmodellen då man ser stora

risker med återtagningsmodellen. De främsta riskerna som redovisas är att den

senare modellen kan skapa moraliska problem huruvida man tror på modellen

eller ej. Modellen kan också utveckla ett önsketänkande om den egna förmågan

och sin verkliga kapacitet.30

                                                
30 FOA-rapport. Planera för det okända? – om hantering av osäkerhet, Juli 1994, s 86-87.
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3 Metod

3.1  Paradigm

Att planera för anpassning, vare sig det är på kort, medellång eller lång sikt

hänger mycket på hur planerarna tolkar de direktiv som ges av regeringen,

författarna. I mitt arbete har jag studerat en av 18 funktioner inom den civila

delen av totalförsvaret. Detta kan ses som en liten del, men jag har försökt att

med denna del försöka förklara och förstå en planering som en helhet. Med

detta menar jag att jag har eftersträvat ett holistiskt synsätt i arbetet. Med

holism (holism = odelad, hel) menas att helheten inte kan förstås genom att

man noga beskriver de enskilda små delarna. Det holistiska synsättet är

grunden för humanvetenskapens framväxt.31

Motsatsen till  holism är det atomistiska synsättet. Atomisterna hävdar att det

enda som existerar är atomer och tomrum. De menar att allt som händer kan

härledas ned till minsta detalj och beståndsdel d.v.s. atomerna. En känd atomist

var Demokritos som var samtida med Sokrates.32

3.2  Metodval

Hur skall man då gå tillväga för att förstå och förklara planeringsprocessen, en

process som sträcker sig över ett flertal olika verk och departement som

ansvariga planeringsmyndigheter.

Som ett första steg har jag enligt vad som är redovisat under avgränsningar

begränsat mig till funktionen befolkningsskydd och räddningstjänst. För att

sedan effektivt kunna förklara och förstå denna planering har jag valt att

genomföra en fallstudie.

                                                
31 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000025.htm. 2000-12-22
32 Ibid. 2000-12-22
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Fallstudien är en vanlig forskningsväg och kan göras mer eller mindre detaljrik.

Det är vidare också en bra metod att använda då man ska undersöka aktuella

förhållanden i nuet. Det är också en bra metod då man vill påvisa ett skeende.33

Syftet med att nyttja denna metod är att kunna ta en liten del av planeringen för

att därigenom kunna beskriva verkligheten och förstå vad som görs. Ett flertal

olika typer av fallstudier finns att tillgå, och jag avser att använda mig av en

kvalitativ fallstudie. Denna fallstudietyp inriktar sig på insikt, upptäckt och

tolkning. 34

Kvalitativ fallstudie är den metod som mest lämpar sig mot mitt syfte att

förklara och förstå processen i anpassningsplaneringen inom det civila

försvaret. Metoden är också lämplig vid en studie av en företeelse eller ett visst

avsnitt som här i denna uppsats en viss funktion. Det utmärkande för

kvalitativa fallundersökningar är upptäckten av nya relationer och begrepp som

mer leder till ny förståelse än ett bekräftande av de teser som man på förhand

har satt upp.35

I kvalitativa fallstudier inhämtas informationen oftast genom intervjuer

och/eller observationer och dokument av olika slag. I denna uppsats kommer

empirin att grunda sig i första hand på intervjuer. Jag kommer dock också att

inhämta information ur olika dokument. Sättet att använda flera olika metoder

för att samla in information kan benämnas triangulering. Med det menas att

man kombinerar metoder att insamla information. 36

                                                
33 Merriam, Sharan B. Fallstudien som forskningsmetod. Studentlitteratur 1994  s 23
34 Ibid. s 25
35 Ibid. s 27
36 Ibid. s 85 - 86
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Fallstudien i denna uppsats grundar sig på att jag skall försöka förklara och

förstå den process som har genomförts för att anpassningsplanera det civila

försvaret. Enligt vad jag tidigare har redovisat i detta kapitel så kommer jag att

undersöka processen inom en funktion. Funktionen befolkningsskydd och

räddningstjänst är en funktion med verksamhet som sträcker sig över hela

landet och för att få en råd tråd och inte gapa efter för mycket har jag begränsat

mig till ett område i Sverige. Min fallstudie kommer att vara begränsad

geografiskt till Norrbottens län. Området Norrbotten har historiskt ställt stora

krav på planering på grund av de stora avstånden mellan samhällena, att

området är glest befolkat och att klimatet med dess kalla och snörika vintrar

ställer krav utöver det vanliga.

För att kunna göra slutsatser av det material man disponerar över krävs någon

form av logik. Två typer av logik är argumentationsanalys och formell logik.

Argumentationsanalys är logik i en mycket vid mening där man tillsammans

med slutsatsernas giltighet för en diskussion kring omständigheter som

exempelvis argumentationssituationen och så kallade informella felslut. Jag

kommer inte här att utveckla denna del mer utan går över till den formella

logiken. Formell logik delas in i deduktiv logik och induktiv logik. I deduktiva

slutledningar finns ingenting som inte kan återfinnas i det insamlade

underlaget. I induktiv slutledning kan det i slutsatserna finnas mer än vad som

direkt kan återfinnas i det insamlade underlaget. Deduktiva slutledningar följer

med nödvändighet underlaget då en induktiv slutledning inte nödvändigt

behöver följa underlaget Det kan vara så att i en induktiv slutsats är alla

påståenden sanna men slutsatsen felaktig, i en deduktiv logik kan det aldrig bli

en falsk slutsats utifrån sanna påståenden. 37

Jag kommer i denna uppsats att använda mig av en induktiv logik. Tanken

bakom att använda sig av induktiv logik är att det insamlade underlaget,

                                                
37 Rosing, Hans. Vetenskapens logiska grunder. Schildts förlags AB Hangö 1994, s 66, 82-83.
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påståendena skall ge stöd och tyngd åt slutsatserna och därmed öka

sannolikheten att de är sanna. För att en induktiv slutledning skall vara korrekt

krävs att två krav är uppfyllda. Dels måste antalet observationer eller som här

intervjuerna vara tillräckligt stort och dels måste urvalet vara representativt.

Vet man att urvalet är representativt så kan antalet intervjuade vara få.

Induktivt resonemang utgör dock för framtiden få garantier. Det urval man gör

idag kan inte garanteras vara representativt i framtiden. 38

3.3  Typ och teknik vid intervjuer

Jag har som tidigare redovisats valt att göra en kvalitativ fallstudie. Att

använda sig av intervjuer som den huvudsakliga informationskällan i

fallstudier är en vanlig metod. Informationsinsamlingen kan vara direkt –

indirekt och strukturerad eller ostrukturerad. Med direkt insamling menas att

man med egna ögon och sinnen iakttar ett skeende. Indirekt insamling är när

man insamlar information genom någon annan. Med strukturerad och

ostrukturerad insamling menas hur väl planerad informationsinsamlingen är

samt hur väl man kontrollerar de förhållanden som kan påverka insamlingen.

Dagliga spontana iakttagelser i hemmet och på arbetsplatsen är exempel på

direkta observationer som är lågstrukturerade. Deltagande observation är

exempel på en strukturerad informationsinsamling som ofta används vid

studier av samspelet mellan olika människor.39

                                                
38 Rosing, Hans. Vetenskapens logiska grunder. Schildts förlags AB Hangö 1994, s 86
39 Ekholm, Mats. Fransson, Anders. Praktisk intervjuteknik. Almqvist & Wiksell förlag 1975,
s 7-8
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Figur 1 Intervjuns ytterligheter40

Metoden att fråga kan vara mer eller mindre strukturerad. I ena extremfallet har

vi enkäten med fasta svarsalternativ och i den andra kanten den

lågstrukturerade. Den lågstrukturerade intervjun är en helt fri intervju med en

helt ostrukturerad intervjumetod. Intervjuaren styr där respondenten enbart av

en grov uppfattning om ämnet och vilka frågor som skall beröras.

Respondenten har i den ostrukturerade frågemetoden full frihet att svara och

formulera sina svar hur han vill. Den ostrukturerade fria intervjuformen kan

vara till nytta när man vill undersöka ett helt nytt område där intervjuaren har

lite till ingen kunskap om. Det skall dock sägas att den ostrukturerade intervjun

kräver stor erfarenhet och flexibilitet som forskare samt stor vana från att

intervjua.41

Direkt observation skulle kunna vara en metod att använda sig av i denna

uppsats för att få fram en bra bild av planeringen. Denna metod skulle dock ta

alltför lång tid att genomföra för att därigenom kunna få en bild av processen

och hur planeringen går till.

                                                
40 Ekholm, Mats. Fransson, Anders. Praktisk intervjuteknik. Almqvist & Wiksell förlag 1975
41 Merriam, Sharan B. Fallstudien som forskningsmetod. Studentlitteratur 1994, s 89.
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Frågorna i en intervju kan vara öppna eller bundna. De bundna frågorna är ofta

den typ som används i enkäter, men kan också användas vid muntliga

intervjuer och är då de frågor som kan besvaras med ett ja eller nej. Med öppna

frågor menas att intervjuaren ställer frågor utan fasta svar och intervjuaren ger

därmed respondenten möjligheten att själv formulera sina svar på ett friare

sätt.42

I denna uppsats kommer jag att använda mig av en strukturerad intervju mellan

två personer, en intervjuare och en respondent. I huvudsak kommer jag att

använda mig av öppna frågor för att därigenom erhålla mer fylliga och

informativa svar. Med öppna frågor ger jag också respondenten möjlighet att

själv lägga fram egna synpunkter och åsikter i intervjun. Intervjuerna kommer

under intervjuns gång att spelas in på band. Inspelning av intervjuerna medför

att både intervjuaren och respondenten kan föra ett mer öppet  och friare

samtal.

För att kunna identifiera de som skall intervjuas måste forskaren göra ett urval.

Urval kan göras genom två olika grundläggande metoder. Den ena genom

sannolikhetsurval och den andra är icke sannolikhetsurval. Skillnaden är att i

sannolikhetsurval kan man för varje del specificera sannolikheten för att delen

kommer att ingå i urvalet då det i icke sannolikhetsbaserat urval inte kan

beräkna sannolikheten för att varje enskild del finns med i urvalet. I en

fallstudie kan båda metoderna komma till användning, men den vanligaste och

lämpligaste i en kvalitativ undersökning är icke sannolikhetsurvalet med

målinriktat urval som urvalsform. Då målinriktat urval grundar sig på att man

önskar upptäcka, förstå och få insikt har jag använt mig av denna metod i mitt

urval. Det hela kan jämföras med en situation då man har kallat in ett antal

experter som skall ge ett utlåtande. De utvalda är inte medtagna för att de utgör

                                                
42 Ekholm, Mats. Fransson, Anders. Praktisk intervjuteknik. Almqvist & Wiksell 1975, s 58
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en genomsnittsåsikt. De är istället kallade på grund av att de besitter speciella

erfarenheter eller har specifika kunskaper inom området.43

Intervjuerna kommer att inledas med några allmänna frågor avseende

respondentens arbetsuppgifter. Intervjun kommer därefter att gå in mer

specifikt på planeringsprocessområdet. Frågorna kommer här att vara

orienterade till processens sju delområden enligt min redovisning i kap 2.4.

Det kommer också att genomföras ett antal intervjuer av lokalbefolkningen i

Luleå. Intervjuerna kommer att vara av kortare karaktär och genomförs i

folkvimlet på Storgatan i Luleå. Syftet med dessa intervjuer är att utröna

huruvida det underlag som planerats på olika nivåer har nått ut till

befolkningen. 44

3.4 Tolkning

Vid en tolkningsprocess är det viktigt att båda parterna vet i vilket syfte de är

där. Man måste ha klart för sig att båda parterna, intervjuaren såväl som

respondenten har sina egna mål med intervjun. Den som intervjuar vill

naturligtvis samla in information och är mån om att få så innehållsrika och

riktiga svar som möjligt. Respondenten kan vilja framställa sig själv eller andra

i bättre eller sämre dager för att därigenom stärka eller bevaka sin ställning.

Det är därför viktigt att intervjuaren tidigt har klargjort om syftet med intervjun

för att på så sätt ta bort onödiga missförstånd.

Då det material som insamlas genom mina intervjuer är mitt huvudsakliga

empiriska material kommer intervjuerna att föregås av en noggrann inledning

med mål och syfte. Intervjuerna som är inspelade på band renskrivs ord för ord,

därefter upprättas en falljournal för att jämföra och tolka underlaget.

                                                
43 Merriam, Sharan B. Fallstudien som forskningsmetod (Studentlitteratur 1994) , s  60-61
44 Att informera befolkningen är en av huvuduppgifterna i befolkningsskyddet, se 4.1.2
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4 Civil planering.

4.1  Civil ledningsstruktur

Sveriges totalförsvar består av militär och civil verksamhet som skall stödja

varandra. Överstyrelsen För Civil Beredskap (ÖCB) har det övergripande

ansvaret för samordningen av det civila försvaret. Det civila försvaret är indelat

i 18 olika funktioner. Varje funktion har en funktionsansvarig myndighet som

ansvarig för central planering. Planeringsansvaret ligger på den

funktionsansvariga myndigheten såväl i fred som i höjd beredskap och krig.

Denna princip kallas för ansvarsprincipen. Förmågan inom det civila försvaret

grundar sig främst på de inneboende förmågor såsom stabilitet och flexibilitet

som finns i samhället. Dessa grundläggande förmågor kompletteras genom

särskilda beredskapsåtgärder. Planeringen grundar sig främst mot bakgrund av

ett väpnat anfall mot landet.45

Sverige var tidigare indelat i tre civilområden vilka sammanföll med de

tidigare miloområdena. En av landshövdingarna inom respektive område var

utsedd av regeringen till att vara civilbefälhavare (CB). CB var ansvarig för att

i fredstid planlägga för det civila försvarets verksamhet inom respektive

civilområde. Vid höjd beredskap gick civilbefälhavaren in som en länk mellan

regering och länsstyrelse. Organisationen med civilområden upphörde 2000-

12-31. I den nya organisationen som infördes 2001-01-01 är som tidigare basen

ÖCB med samordningsansvaret och därutöver har det etablerats verksamhet för

ÖCB i Luleå, Sollefteå, Örebro och Malmö. Enheten i Sollefteå kommer att

ansvara för drift och förvaltning av teknisk system hos länsstyrelser,

kommuner och andra myndigheter med uppgifter inom det civila försvaret.

Enheterna i Luleå, Örebro och Malmö kommer att utgöra ett stöd för

länsstyrelser och kommuner i deras planeringsarbete. De kommer också att

                                                
45 www.ocb.se  2001-01-22
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genomföra utbildningar och övningar med kommun och länsstyrelsepersonal.

ÖCB betonar att länsstyrelse och kommun fortsättningsvis måste ha egna

resurser för att lösa sina planeringsuppgifter, men ÖCB kommer att i större

utsträckning än tidigare kunna erbjuda personellt och ekonomiskt stöd. De nya

ÖCB-enheterna kommer att ha hela landet som verksamhetsområde.46

Länsstyrelserna

I fredstid planlägger länsstyrelserna den egna krigs- och krisverksamheten.

Under höjd beredskap är länsstyrelserna högsta civila totalförsvarsmyndighet

inom länet. Detta innebär att länsstyrelsen leder och samordnar det civila

försvaret.

Kommunerna

I fredstid samordnar kommunerna beredskapsförberedelserna som olika civila

organ utför inför kriser och krig. Under höjd beredskap är kommunstyrelserna

på lokal nivå den högsta civila totalförsvarsmyndighet.

4.1.2 Befolkningsskydd och räddningstjänst

För att definiera och beskriva vad som ingår i funktionen befolkningsskydd och

räddningstjänst börjar jag i Lag om civilt försvar.47 I 1 kapitlet 2 § kan läsas:

”Med befolkningsskydd avses åtgärder för att skydda befolkningen och civil

egendom från krigets verkningar.

Åtgärder för att skydda befolkning och civil egendom är;

1. utrymning och inkvartering,

2. tillhandahållande och iordningställande av skyddsrum och skyddade

utrymmen,

                                                
46 ÖCB magasin Beredskap nr 4 år 2000. Specialbilaga 7
47 Totalförsvarets författningshandbok 2000/2001. Lag (1994:1720) om civilt försvar.
Försvarsdepartementet.  s 361
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3. tillhandahållande av andningsskydd,

4. mörkläggning,

5. information om självskydd samt

6. kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamheten enligt

denna paragraf skall kunna bedrivas.”

Den andra delen i funktionen är räddningstjänst. Räddningstjänst är enligt

räddningstjänstlagen 2 §: ”Med räddningstjänst avses i lagen de

räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall svara för vid

olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser för att hindra och

begränsa skador på människor eller egendom eller i miljön”. 48

Funktionen befolkningsskydd och räddningstjänst är med andra ord tvådelad

och regleras också genom två lagar, lag om civilt försvar samt

räddningstjänstlagen.

4.1.3 Ansvarsfördelning

Funktionsansvaret regleras i Beredskapsförordningen. 49 I förordningens bilaga

regleras att Statens räddningsverk är funktionsansvarig myndighet för

funktionen befolkningsskydd och räddningstjänst. Förordningens 14 § reglerar

dessutom att räddningsverket är beredskapsmyndighet. Med

beredskapsmyndighet avses myndighet med stor betydelse för totalförsvaret.

En beredskapsmyndighet skall fortsätta sin verksamhet även under höjd

beredskap.

I beredskapsförordningens 17 § ”skall beredskapsmyndighet med

funktionsansvar:

                                                
48 Totalförsvarets författningshandbok 2000/2001. Räddningstjänstlag (1986:1102).
Försvarsdepartementet. s 409
49 Ibid. s 38
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1. i samråd med övriga myndigheter med uppgifter inom funktionen utarbeta

underlag för statsmaktens beslut om målen för funktionen under krig,

2. samordna beredskapsförberedelser,

3. samordna planering och budgetering av beredskapsförberedelser,

4. samordna och genomföra beredskapsplanläggning,

5. svara för att personalen utbildas,

6. svara för att övningar genomförs samt

7. regelbundet till regeringen redovisa beredskapsläget.

Underlag för beslut om funktionens inriktning och resursåtgång på fem års sikt

skall utarbetas av den funktionsansvariga myndigheten genom

programplanering.”

Länsstyrelsens ansvar regleras i Förordning med länsstyrelseinstruktion. 50

I 1 § står att ”länsstyrelsen svarar för den statliga förvaltningen i länet om inte

någon annan myndighet har ansvaret för särskilda uppgifter.”

3 § anger att länsstyrelsen bland annat har uppgifter inom området civilt

försvar och räddningstjänst.

51 § säger att ”länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten

inom ett län”.

52 § reglerar att länsstyrelsen skall samverka med försvarsmakten för att

åstadkomma en ändamålsenlig användning av resurserna.

53 § ”Länsstyrelsen skall inom länet,

1. bevaka att risk- och beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen samt

främja arbetet med kommunala riskanalyser,

                                                
50 Totalförsvarets författningshandbok 2000/2001. Räddningstjänstlag (1986:1102).
Försvarsdepartementet. s 219
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2. verka för att beredskapsförberedelserna för den civila verksamheten som

bedrivs i länet får en enhetlig inriktning och att nödvändig samverkan

kommer till stånd,

3. medverka i operativa studier som underlag för planläggningen inom det

civila försvaret,

4. samordna planeringen, inriktningen, genomförandet och uppföljningen av

ledningsövningar inom det civila försvaret,

5. ge kommunerna och berörda myndigheter, organisationer och företag stöd

och underlag för deras beredskapsförberedelser,

6. följa upp kommunernas tillämpning av lagen om civilt försvar och de

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, bland annat i samband

med övningar.

Länsstyrelsen skall årligen till ÖCB rapportera vilka beredskapsförberedelser

som har vidtagits av kommunerna inom länet. Länsstyrelsen skall samtidigt

redovisa en bedömning av effekten av de vidtagna förberedelserna.”

54 § är också av betydelse i dessa sammanhang då den reglerar att

länsstyrelsen har ett särskilt ansvar inom vissa områden. Bland annat inom

befolkningsskydd och räddningstjänst.

Vad avser kommunernas ansvar så får man då gå till två olika lagar. Lag om

civilt försvar som reglerar kommunernas ansvar i ett övergripande perspektiv

mot höjd beredskap. Samt räddningstjänstlagen som reglerar ansvaret avseende

räddningstjänstdelen i funktionen.

I lag om civilt försvar 2 kap 1 §.51 ”Kommunerna, landstingen och de kyrkliga

kommunerna skall vidta de beredskapsförberedelser som behövs för deras

respektive verksamhet under höjd beredskap”.

                                                
51 Totalförsvarets författningshandbok 2000/2001. Räddningstjänstlag (1986:1102).
Försvarsdepartementet. s 361
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Längre ner står att ”beredskapsförberedelserna skall genomföras i samverkan

med berörda statliga myndigheter, kommuner, landsting och kyrkliga

kommuner”. 5 § samma kapitel anger att ”kommunen skall hålla den

myndighet som regeringen bestämmer underrättad om de

beredskapsförberedelser som vidtagits och om de övriga förhållanden som har

betydelse för det civila försvaret”.

Lagen om civilt försvar reglerar vidare de skyldigheter kommunen har att

planera för delfunktionen befolkningsskydd. Jag tänker inte här ta upp alla

dessa detaljer utan nöjer mig med att redovisa huvuddragen. 6 och 7 kapitlet

reglerar ansvaret för skyddsrum och skyddade utrymmen, bland annat vilket

samordningsansvar som finns gentemot länsstyrelsen, det finns detaljerade

bestämmelser för utformning och skyltning samt vilket ansvar man har mot

enskilda fastighetsägare och vilket ansvar fastighetsägarna har. Kapitel 8

reglerar vad som gäller för utrymning och inkvartering.

Den andra delfunktionen, räddningstjänst regleras i räddningstjänstlagen. 52 6 §

säger att ”varje kommun skall svara för räddningstjänsten inom kommunen”.

Ansvaret för planers utformning regleras i 21 §. ”För varje kommun skall det

finnas en räddningstjänstplan.” Paragrafen reglerar vidare vilka uppgifter

planen skall innehålla. Punkt 8 talar om att räddningstjänstplanen skall

innehålla ”de kompletterande åtgärder som behövs för räddningstjänsten under

höjd beredskap.”

                                                
52 Totalförsvarets författningshandbok 2000/2001. Räddningstjänstlag (1986:1102). WS
tryckeri 2000, s 401



Försvarshögskolan ENSKILD UPPSATS 19100:1051
ChP 99-01 Avd 2 Sida
Mj Johan Falkholt 01-05-22 32(68)

32

Ansvaret för att planera mot höjd beredskap är i lagtexterna tydligt och reglerar

i vissa fall ner i detalj vilket ansvar de olika nivåerna har. I lagtexterna regleras

ingenstans var ansvaret för att införa anpassning i planeringen eller att någon

form av anpassningsplanering skall genomföras på någon nivå ligger. Direktiv

för att detta skall genomföras återfinns dock i propositioner och

regleringsbreven. Dessa dokument talar dock inte om hur det skall genomföras.

4.1.4 Anpassningsdoktrinen

Jag tänker inte här gå tillbaks till Machiavelli utan nöjer mig med 1925. Efter

1:a världskrigets slut var den allmänna meningen att människan var för klok för

att låta världen utsättas för mer krig av dessa dimensioner och man ansåg att

krigsmakten kunde skäras ner radikalt. Det var vid försvarsbeslutet 1925 som

den så kallade ”elasticitetsprincipen” aktualiserades. Denna anpassningsprincip

var ett sätt för den parlamentariska majoriteten i Sverige att med stöd av den

låga hotbilden kunna skära kraftigt i försvarskostnaderna och därmed kunna

spara stora summor pengar i budgeten som då behövdes till annat. Kortfattat

byggde den på att man trodde att man skulle få en så lång förvarning om att ett

väpnat angrepp var förestående att försvaret skulle hinna få en nådatid, en

nådatid tillräckligt stor för att hinna bygga upp den egna försvarsförmågan. En

av de främsta förespråkarna var socialdemokraten Ernst Wigfors. Han menade

att anpassning och återtagning inte var någonting nytt (1925). Många var emot

varje lösning som byggde på anpassning och återtagning, inte minst militären

själva. Försvarsbeslutet 1925 blev ingen grund för anpassning utan beslutet

kom istället att handla om kraftigt minskade anslag och nedskärningar.53

Under mellankrigstiden fram till 1938 präglades försvarsutgifterna av att ligga

på en jämn nivå, inte mycket hände. 1936 enades riksdagen om en måttlig

höjning av anslagen. Riksdagsmajoriteten upplevde inte utvecklingen i Europa

som så hotfull att det krävdes någon större upprustning av det svenska

                                                
53 www.riksdagen.se/debatt/9899/forslag/rr7/ rubrik. Elasticitetsprincipen, 00-10-05
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försvaret. En vändning skedde först 1938 med anledning av den Tyska

inmarschen i Österrike. Ett extra anslag till främst materielanskaffning på 70

miljoner kronor beviljades. Efter denna vändpunkt kom försvaret in i en tid av

upprustning. 54 Perioden med ökade försvarsutgifter varade från tiden under

andra världskriget in i det kalla kriget och med något undantag fram till 1970-

talet.55

I början av 1970-talet såg man en förbättring av det säkerhetspolitiska läget.

Det började spira en avspänning mellan öst och väst. Termer i form av

anpassning började åter komma på modet. Filosofin vad avser anpassning

handlade då främst om att antalet krigsförband skulle bibehållas till priset av

kvalitet, modernitet och utbildning. Bitar som skulle kunna återtas då det

säkerhetspolitiska läget försämrades. Under 1980-talet hamnade vi återigen i en

tid av internationell spänning, ett andra kallt krig. De svenska

försvarsutgifterna ökade något under perioden och denna trend skulle hålla i

sig fram till Berlinmurens fall 1989 och Sovjetunionens upplösning 1991.56

Anpassningsfilosofin kom att bli ett av nyckelbegreppen i 1996 års

totalförsvarsbeslut. Filosofin eller om man så vill doktrinen har

vidareutvecklats till att bli en av hörnstenarna i den svenska försvarspolitiken. 57

Den svenska försvarsförmågan att möta ett väpnat angrepp skall främst inriktas

på att skapa förmåga till anpassning och en långsiktig uppbyggnad av

kapaciteten i syfte att kunna möta upp en svårförutsägbar framtid.58 I

sammanhanget används begreppet ”återtagning” för att sammanfatta åtgärder

inom totalförsvaret som skall göras på kort och lång sikt i syfte att höja

försvarsförmågan.

                                                
54 www.riksdagen.se/debatt/9899/forslag/rr7/ rubrik. Mellankrigstiden, 00-10-05
55 Ibid. rubrik. Det kalla kriget, 00-10-05
56 Ibid. rubrik. Anpassning under per. 1970-80, Försvarsutgifterna under 1970-talet  00-10-05
57 Förslag till Riksdagen 1998/99:RR7. Anpassningen av totalförsvaret.
58 Prop. 1995/96:12, p 3.1
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Med anpassning avses att totalförsvaret inte skall återgå till en gammal

organisation utan kunna anpassas till de nya krav som omvärlden och det

säkerhetspolitiska läget kan komma att ställa. En anpassning av totalförsvaret

skall kunna ske både snabbt, genom att krigsdugligheten hos befintliga förband

höjs, likväl som att en långsiktig anpassning skall kunna ta fram nya förband

och system samt införa nya och förändrade strukturella lösningar.59 Vidare

skall försvarets anpassning kunna vara både kvantitativ såväl som kvalitativ.

Totalförsvaret skall kunna anpassas både vad det gäller antal förband, materiel

och utbildning som uppgradering av befintlig materiel. På lång sikt skall helt

nya kunskaper och förmågor kunna inhämtas och byggas upp i form av bl.a.

nya förbandstyper.

Anpassningsplanering skall göras på kort, medellång och lång sikt.60

• Med kort sikt avses en planering där man höjer krigsdugligheten på ett år.

Här säger man att  ”alla militära förband skall kunna stå krigsdugliga inom

högst ett år”.

• Planering på medellång sikt menas en planering som utarbetas i

femårsperspektiv.

• Med lång sikt menas en planeringsrymd som sträcker sig över en tidsrymd

på upp till tio år.

Regeringen menar att det inte är meningsfullt att planera i längre tidsrymder än

fem år. Motivet till detta skulle vara att regeringen fattar successiva beslut

beroende på att förändringar behöver göras i strategi och uppfyllnad i styrkorna

allteftersom mer och ny information blir tillgänglig. Man pekar ändock på att

särskild långsiktig planering måste göras för att skapa handlingsmöjligheter

som sträcker sig över längre tidsrymder än fem år.

                                                
59 Ibid. p 3.4.1
60 I prop. 1995/96:12 tar man upp långsiktig och kortsiktig planering, dock inte speciellt tydligt
om vad som avses, men i prop 1998/99:74  p 5.4.2 går att utläsa om tre tidsrymder.
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Anpassningen gäller också omvänt. Minskar hoten ska försvarsförmågan

likaväl kunna minskas ytterligare. En god anpassningsförmåga kräver att

aktörerna inom totalförsvaret och andra planerande myndigheter noga planerar

vilka beredskapsåtgärder som måste vidtas idag och vilka som kan vänta till en

anpassningsperiod. Förberedelser måste göras för att både kunna tillföra nya

förmågor som att minska ambitionerna inom andra områden. I praktiken måste

aktörerna göra en avvägning mellan vad som skall ingå i baskapaciteten och

vad som skall ligga i anpassningsförmågan, en avvägning som måste göras

både uppåt och nedåt i organisationerna.61

Det är det positiva säkerhetspolitiska läget i vår omvärld som gör det möjligt

att ha ett anpassningsförsvar. Vi bör få en betydande politisk förvarning om

utvecklingen går i en riktning som innebär ett angreppshot mot Sverige.

Regeringens bedömning är att en god anpassningsförmåga ställer stora krav på

underrättelse- och analysverksamheten. En förändrad säkerhetspolitisk

situation måste upptäckas i tid för att vi skall kunna stå väl rustade när

förändringarna väl har inträffat.62

                                                
61 Prop. 1995/96:12, p 3.4.3
62 Prop. 1998/99:74, p 5.4.2
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5 Presentation av det empiriska underlaget

5.1  Bakgrundsfakta

De nedanstående intervjuerna utgör huvuddelen av mitt empiriska material.

Intervjuerna på Statens Räddningsverk, Länsstyrelsen i Norrbotten samt

intervjun med beredskapshandläggaren i Luleå kommun är delar med direkt

ansvar i den civila planeringsprocessen. Intervjun med Norra militärdistriktet

syftar till att belysa en av planerarnas viktigare samarbetspartner. Intervjun

med försvaret ger också en utomstående syn på processen som kan vara svår att

få fram enbart genom att intervjua personer inne i processen.

5.2  Intervju med Statens räddningsverk

På Statens räddningsverk (SRV) i Karlstad med uppgift att planera för

funktionen befolkningsskydd och räddningstjänst intervjuades Carl-Axel

Hermansson. Respondenten Hermansson är nu chef för enheten för

allmänhetens säkerhet. Enheten ingår i räddningstjänstavdelningen.

Hermansson anställdes 1977 i dåvarande civilförsvaret och har därmed varit

med sedan Räddningsverket bildades 1986. Hermansson har som arbetsuppgift

idag att informera, utbilda och arbeta med i huvudsak fredsmässiga frågor.

Utöver detta har han på sin lott att ha ett sammanhållande ansvar för

räddningstjänst och beredskap under höjd beredskap. Hermansson har som han

själv säger en bred bakgrund och lång anställningstid vilket idag utgör att han i

mångt och mycket står för att ta fram nya idéer och behov samt utgör ett stöd

för andra enheter i deras planering för höjd beredskap. Respondentens jobb har

i stor utsträckning varit att ta emot direktiv från statsmakterna för att sedan

praktiskt omvandla texterna till handling, det vill säga direktiv från SRV.

Respondentens utbildning i anpassningsfrågor har varit egenutbildning.

Utbildningen har begränsat sig till att han har nagelfarit texter och de

propositioner som getts ut. Respondenten har också aktivt deltagit i
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diskussioner med övriga centrala myndigheter. Diskussioner som har handlat

om hur man skall se på anpassningsbegreppet, hotbilden och hur man skall

tolka anpassningsperioderna. Respondenten anser att han relativt sett på

Räddningsverket har en mycket bra kunskap om begreppet anpassning. Det kan

dock avslutningsvis vad avser utbildning sägas att någon direkt formell

utbildning inte har förekommit. Den tid som respondenten idag lägger ner på

anpassningsplanering är mycket begränsad.

Problemfasen: Fasen inleds med att processen på något sätt initieras, startar

upp. Respondenten har uppfattningen att processen startade med regeringens

direktiv. Direktiven från då främst försvarsdepartementet ger att

anpassningsbegreppet skall tas med i beredskapsplaneringen. Respondentens

uppfattning är att det var först vid kontrollstationen 1999 som processen i

egentlig mening startade. Detta på grund av att räddningsverket gjorde

bedömningen vid de tidigare försvarsbesluten 1992 och 1996 att

anpassningsperioderna (återtagning på ett år) var för korta för att kunna göra en

anpassningsplanering i det civila försvaret. I och med 1999 års kontrollstation

så kom arbetet med anpassningsplanering igång på allvar. SRV startar upp

arbetet formellt med en utredning som respondenten deltog i. Utredningen tog

ungefär en månad att framställa. Innehållet i utredningen består av en

helhetsbild på hur SRV skall arbeta framöver inom anpassningsplanering.

Respondenten menar att denna grund har gjort att SRV och han själv idag kan

utgöra ett bollplank och ett stöd till de som omsätter planeringen till reell

verksamhet. Respondentens uppfattning är att processen hos SRV började utan

någon annan yttre katalysator än de direktiv som kom i form av propositioner

och försvarsbeslut. Strukturen i problemfasen har varit att SRV gradvis har

försökt att få ut budskapet. Respondenten menar att processen med att få ut

budskapet började till viss del redan efter 1992 års försvarsbeslut då en

återtagning på ett år blev aktuell. Det främsta budskapet under denna gradvisa

process har varit att försöka få ut en ny syn på hotbilden.
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Alternativfasen: SRV anser sig inte ha fått några direktiv i arbetet med att ta

fram alternativ. En av anledningarna till detta är enligt respondenten att SRV i

sin planering alltid legat långt framme och har därigenom visat sin förmåga att

arbeta utan detaljdirektiv. Respondenten stödjer sig här på att man på SRV inte

fått några negativa kommentarer på de principer som SRV har utarbetat inom

ämnet. I dialog med ÖCB har man vidare konstaterat att inom ramen för

befolkningsskydd och räddningstjänst så är SRV suveräna så länge inga

problem uppstår. SRV har dock vid ett tillfälle begärt om direktiv och det var

avseende tolkning av mål och riskanalyserna. Detta inträffade i slutet på 1990-

talet då regeringen inte ansåg att SRV följde direktiven avseende

skyddsrumsbyggande.

Direktiven till SRV har varit tillräckliga, men uppfattningen är att revideringar

och neddragningar har gått för fort. Som exempel tar respondenten upp

länsstyrelserna som har reducerats till en liten stabsfunktion, för liten för att

kunna lösa de uppgifter som man är ålagda.

Organiseringen inom SRV ser respondenten som en process där han själv har

startat upp med att ta fram ett första utkast att arbeta utifrån. Underlaget har

han sedan försökt sprida på SRV. Respondenten anser att det har varit svårt att

få ut den information till alla avdelningar som han har velat. Organiseringen

sker i grunden att man jobbar i dom avdelningar som finns i organisationen,

arbetsgrupper utnyttjades endast vid uppstarten då man lade grunden för det

fortsatta arbetet. Traditionellt har SRV tillsammans med länsstyrelserna och

företrädare för kommunerna på plats fört ut sitt budskap och fört diskussioner.

Denna metod är idag ogörlig i och med de neddragningar inom länsstyrelsernas

och kommunernas administrationer som har gjorts. Idag görs det en

översikt/bedömning av vad som behöver göras. Bedömningen går ut till

länsstyrelserna som det förs en dialog med. Det är ovanligt att SRV för någon

diskussion med kommunerna. Detta gör också att det är svårt att få ut en

gemensam syn på hotbilden som respondenten menar är en grund för att kunna
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göra en bra planering på kommunerna. Att få ut information som exempelvis

hotbilden måste göras med hjälp från länsstyrelserna, trots deras knappa

personalresurser.

Räddningsverket har enligt respondenten både haft dialog och samordning med

andra myndigheter. Den intensivaste samordningen har gjorts med

försvarsmakten, som man ser sig ha haft ett utmärkt samarbete med. Denna

dialog och samordning har främst rört resurser, vilka resurser som finns inom

de olika myndigheterna samt hotbilden som har presenterats av

försvarsmakten. SRV påtalar också att det har varit en diskussion om

anpassning, och då främst vad den ettåriga återtagningen innebar. Denna

diskussion fördes inte ut till kommunerna eller länsstyrelserna.

Rekommendationsfasen: De kriterier som har legat till grund för vilket, vilka

alternativ som sedan kommer att rekommenderas har i mångt och mycket

handlat om utbildning och materielförsörjning. Möjligheterna till att kunna

bygga ut utbildningsorganisationen. Det vill säga hur många som måste

utbildas idag och hur mycket som kan skjutas på till en anpassningsperiod har i

diskussionerna varit en grund. En annan viktig del har varit

materielförsörjningen. Här har mycket stor vikt lagts vid den fredsnytta som

eventuell materiel som köps in kan bidra med.

Beslutsfasen: I det stora hela så har besluten tagits kontinuerligt under

processen då de har kommit upp. Som grund till besluten har det vid flera

tillfällen legat studier. Efter 1996 års försvarsbeslut tog SRV en

andhämtningspaus vad avser anpassningsplanering. Respondenten tar då upp

att efter att 1999 års kontrollstation kom ut genomfördes en formell utredning.

Utredningen lade en grund för den fortsatta verksamheten. Utredningen

föredrogs för Generaldirektören på SRV och beslutet att gå vidare togs också

av densamme. De beslut som har tagits kontinuerligt har varit en naturlig del i

processen och har varit delegerat till handläggarna inom ramen för det
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övergripande beslutet som togs av Generaldirektören. i den tidigare nämnda

utredningen.

Genomförandefasen: Respondentens uppfattning är att beslut, direktiv och

andra riktlinjer har gått ut i organisationen i ett klart och tydligt ”uppifrån-ned”

perspektiv. SRV är och ser sig som den centrala funktionsmyndigheten och

fattar därför de centrala besluten och direktiven. Respondenten pekar på det

svåra i att, även om man många gånger skulle vilja så är det ogörligt att gå ut

med information till alla kommunerna på grund av kommunernas antal och de

begränsade resurserna. Vägen måste gå via länsstyrelserna som respondenten

pekar på som den regionalt ansvarige för att delge kommunerna SRV:s beslut

mm. Här slår de begränsade resurserna in enligt respondenten. Länsstyrelserna

har inte lyckats få ut SRV eller sin egen syn på hotbilden. Det har i stort sett

inte förts någon diskussion på hur man skall se på omvärlden. Emellan

kommunerna har detta medfört en divergerande syn på omvärlden och på hur

hotbilden ser ut. Det har inte heller förts någon diskussion om vad

anpassningsbegreppet innebär och vilka konsekvenser planeringen får. Detta

har enligt respondenten medfört att många kommuner har uppfattningen att

ingenting behöver göras i fredstid utan även grundplaneringen kan vänta till en

anpassningsperiod. Respondenten menar dock att detta inte enbart är

länsstyrelsernas fel utan pekar också på de begränsade resurserna inom SRV

och omorganisationen inom totalförsvaret som bidragande orsaker till

problemet med att nå ut med information och direktiv.

SRV representant ser ännu inte fullt ut huruvida besluten har trängt ner till dom

enskilda kommunerna då flertalet inte är färdiga med sin anpassningsplanering.

Respondenten pekar dock på att vissa viktiga delar såsom utbildning har man

inom SRV full kontroll på. Orsaken till det är att SRV sitter på

produktionsmedlet, skolorna. En viktig grund är också att resurser för kriget

skall vara så förskaffade och placerade att kommunerna kan nyttja dessa även

under svåra påfrestningar. Detta ger incitament som ökar motivationen hos
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kommunerna att genomföra sin planering fullt ut och även följa de direktiv som

SRV ger ut. Här pekar respondenten också på att det finns ett ”nerifrån-upp”

perspektiv. SRV har ett behov av att den planering som kommunerna gör

tränger tillbaka upp till SRV.

Utvärderingsfasen: Generellt menar respondenten att utvärdering av

anpassningsplanering är mycket svårt. Han pekar på problemet med att

definiera vad som skall utvärderas och menar att det måste vara effekten som

når ut till kommunerna som är det intressanta och som borde vara det som

utvärderas. Det genomförs dock för tillfället en effektivitetsstudie av SRV som

helhet i Riksrevisionsverkets (RRV) regi. Studien skall vara klar i vår (2001)

och kommer kanske att peka på delar även inom detta område. Respondenten

är dock tveksam till om RRV har kompetens att studera

anpassningsplaneringen inom SRV. Som utvärdering är enligt respondenten

den utredning som gjordes för att starta upp arbetet det närmsta man har

kommit på SRV vad avser utvärdering av området anpassningsplanering. Även

om utredningen avsåg att lägga en grund för det fortsatta arbetet så var det i

mångt och mycket också en utvärdering på det arbete som hade gjorts. Detta

för att kunna konstatera om man låg rätt gentemot de nya förutsättningarna.

Efter detta har det inte gjorts någon formell utvärdering på arbetet eller på

planeringen.

Inför framtiden så anser respondenten att enligt hans erfarenheter så borde

freds- och krigsplanering integreras mer. Dessa delar görs fortfarande i många

stycken alltför åtskilt. Vidare anser han att man i framtiden måste bygga upp

mer regionala förråd istället för att varje kommun skall behöva ha sin egen

uppsättning av materiel. Det största problemet har varit att definiera begreppet

anpassning för att därigenom skapa en grund som man är överens om att

planera mot. Anpassningsplanering på SRV är enligt respondenten gjort som

en punktinsats. Man har lagt en planering och den revideras enbart i samband

med försvarsbesluten. Respondentens uppfattning är vidare att
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anpassningsplanering skall eller borde göras mot en framtida hotbild inte som

nu dagens hotbild, dock ser han hela begreppet som en parentes i

försvarsplaneringen som kommer att inom en inte alltför avlägsen framtid vara

borta.

Återföringsfasen: Inom området finns det enligt respondenten inte så många att

diskutera frågorna med, eller få någon feedback ifrån. ÖCB pekas det dock på

som en viktig partner att få feedback ifrån. Respondenten ser dock feedbacken

därifrån som otillräcklig. Nerifrån i organisationen, dvs. från kommunerna har

det ännu inte hunnit komma någon feedback då det inte har hunnit sätta sig ute

i organisationerna. Respondenten vill dock peka på den indirekta feedbacken

som erhålls genom att han tycker sig märka förståelse och tillfredställelse med

de utbildningar som genomförs i SRV regi. SRV försöker följa upp sitt arbete

med enkäter. Man anser det vara en bra form då resurserna inte medger en

personlig kontakt med alla kommuner. Syftet med enkäterna är tvådelat, dels är

det en koll på att vad man har sagt på räddningsverket verkligen har trängt ner

till kommunerna, dels är det en uppföljning på hur direktiv och riktlinjer

mottas. Man kan se det som feedback på det gjorda arbetet. Den bästa

uppföljningen har SRV på utbildningen, då den genomförs på räddningsverkets

skolor.

5.3  Intervju med Länsstyrelsen i Norrbotten

På länsstyrelsen i Norrbotten intervjuades Erik Jakobsson. Erik Jakobsson är

idag chef för funktionen Räddning och beredskap och innehar befattningen

Försvarsdirektör. Erik Jakobsson har varit på denna befattning i fyra år och

före det arbetade han på länsstyrelsen med att utbilda kommunerna i

beredskapsfrågor. Arbetet på enheten präglas främst av fredstida planering och

mindre avseende planering vid höjd beredskap, vilket hänger ihop med

anpassningsplaneringen där vi har tid att åtgärda enligt Erik Jakobsson.

Respondenten pekar dock på att viss planering avseende anpassning måste

göras, det skall finnas en viss lägsta nivå. Denna nivå handlar mycket om
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resurser. På enheten finns det en sammanlagd personalstyrka på fem personer

varav tre på deltid. Arbetsuppgifterna för respondenten är först intern

arbetsledning. Utöver det är den viktigaste uppgiften att hålla uppe en god

samverkan med övriga myndigheter och totalförsvaret som helhet. På

anpassningsplanering bedömer respondenten att han lägger c:a 10 % av sin

arbetstid. Vad avser utbildning så har respondenten inte erhållit någon formell

utbildning i ämnet, utan kunskapen inom ämnet har inhämtats genom

självlärning.

Problemfasen: Den utlösande faktorn för länsstyrelsens start av

anpassningsplanering har varit de centrala direktiven från funktionsansvariga

myndigheter. Man har också tagit till sig information ur försvarsbeslut och

regleringsbrev. Man har också sett att planeringen har startat som ett

gemensamt initiativ med försvarsmakten. Vad det i praktiken har inneburit är

att planeringen har kunnat till stora delar skjutas på framtiden. detta har

medfört enligt respondenten ett andrum, ett rådrum i en besvärande

personalsituation för att därigenom kunna ta itu med andra frågor som har varit

högre prioriterade.

Nivån på anpassningsplaneringen ligger i att man försöker hålla igång en

beredskapsorganisation. En organisation som i stort består i att man klär på

dagens organisation med samma människor, men med nya uppgifter.

Länsstyrelsen har sett anpassningsplanering främst som en utbildningsfråga,

det gäller att i en anpassningssituation kunna öka kompetensen och

utbildningsnivån. För att identifiera vad som behöver göras så har de regionala

ledningsövningarna utgjort en enligt respondenten mycket bra grund att utgå

ifrån. Utifrån dessa övningar så har man försökt titta över vad som behöver

göras inom olika funktioner utifrån ett anpassningsperspektiv. Inte minst så

kommer LSÖ 01 att innebära en bra grund för den fortsatta planeringen. 63 Vad

man har sett hittills är att förutom utbildning så måste

                                                
63 Ledningsstabsövning 2001 som genomfördes i Norrbotten mars-april 2001.
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informationsverksamheten tas tag i samt den ur det regionala perspektivet

viktigaste åtgärden enligt respondenten, att se över planeringen i stort.

Länsstyrelsen har försökt strukturera problemet genom att i sin styrande

grundsyn ge ut ett planeringsunderlag som kommunerna kan arbeta utifrån. 64

Ett av de viktigaste målen enligt respondenten är att dokumenten måste

förankras. Utan rätt tyngd på dokumenten, helst med landshövdingens

underskrift är det ingen mening i att gå ut och marknadsföra underlagen.

Förfarandet att få ut informationen kan göras på olika sätt. Länsstyrelsen i

Norrbotten har valt att samla kommunerna för att direkt kunna beskriva vad

som gäller.

Alternativfasen: Direktiven till länsstyrelsen har varit varierande. Vissa

myndigheter har varit mycket detaljerade och andra har gett ut riktlinjer som

mest har bestått av checklistor. Vad avser SRV så anser respondenten att

direktiven har varit mycket detaljerade och man säger att man har kontinuerligt

erhållit information avseende anpassning sedan 1992 års försvarsbeslut. Vad

avser mängden direktiv och riktlinjer inom befolkningsskydd och

räddningstjänst så har det varit fullt tillräckligt. För att ta fram alternativ har

man organiserat sig efter principen att fördela ansvaret för olika delar.

Respondenten säger att detta leder till att ingen blir vare sig specialist eller

generalist, vilket han ser som en nackdel. Han hade gärna sett en större

specialisering och gärna någon mer generalist.

Den samverkan som har gjorts och som fortfarande görs är ofta med

försvarsmakten. Tidigare var det FO-staben som samverkan skedde med, men

numera är det MD-staben (Militär Distriktsstaben). Enligt respondenten har

denna samverkan alltid fungerat bra, mycket beroende på att det har funnits en

väg, en kontaktman inom försvarsmakten att vända sig till, detta har heller inte

förändrats efter att MD infördes.

                                                
64 Respondenten pekar på att de ej har rätt att ge direktiv till kommunerna i dessa frågor utan
det blir i form av planeringsunderlag.
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Problemet med dagens samverkan ser han främst inom de civila

myndigheterna. Många myndigheter har centraliserat så hårt att det inte finns

någon representation att samverka med inom länet. Som exempel tar

respondenten upp Svenska kraftnät som har sin närmaste samverkansenhet i

Sundsvall, 56 mil från Luleå.

Rekommendationsfasen: Utgångskriterier för att välja vilka alternativ som man

skall gå vidare med görs utifrån de centrala anvisningar som ges ut.

Anvisningarna bryts ner till regional nivå där man försöker ta hänsyn till de

geografiska, klimatologiska och andra villkor som styr detta länet, och mycket

är fokuserat på utbildning, information och övningsverksamhet. Respondenten

säger att något mer har man inte mäktat med. Han tar även upp att vissa

områden släpper man helt pga. resursbrist, det blir i vissa delar endast frågan

om omvärldsbevakning. Respondenten är dock medveten om att detta leder till

att planeringen för anpassning släpar och är i många stycken inte up-to-date.

Han framhåller dock att det finns en viss grundplanering att utgå ifrån då man,

troligen i slutet av året (2001) eller i början av nästa år kommer att lägga ner en

utökad arbetsinsats för att uppdatera anpassningsplaneringen. Mycket av det

som behöver arbetas in är en del av de uppgifter som tidigare låg på

civilbefälhavarna (CB), men som nu har blivit ytterligare uppgifter för

länsstyrelserna.

Beslutsfasen: Respondenten säger att det är han och hans funktion som arbetar

fram det underlag som behövs för att länsledningen sedan skall kunna ta de

övergripande besluten. Detaljbeslut som ligger inom ramen för de övergripande

besluten fattas av funktionschefen, respondenten. Ledningsbesluten föredras

och fattas genom att det görs punktinsatser. Löpande beslut inom ramen för de

övergripande görs allteftersom de dyker upp.

Genomförandefasen: Att få ut riktlinjer mm är en förankringsprocess. Den

intervjuade säger att det inte är någon mening med att skicka ut information
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eller riktlinjer om man inte samtidigt redovisar sitt syfte. Länsstyrelsen i

Norrbotten försöker genomföra detta genom att samla kommunernas

beredskapshandläggare för informationsmöten. Då det är svårt att samla alla

vid ett tillfälle så görs det vid tre tillfällen/år. Vid dessa möten avhandlas

många olika frågor varav anpassningsproblematiken är en. Den intervjuade

poängterar dock att länsstyrelsen skulle vilja åka ut till varje kommun, men det

är inte möjligt med dom personalresurser man förfogar över. Hur detta tas emot

ute i kommunerna är mycket olika. Vissa kommuner har en mycket god

beredskapsplanering innehållandes en genomtänkt anpassningsplanering,

medan andra knappt har börjat sin planering. Respondenten pekar dock på att

man från länsstyrelsens sida försöker trycka på ute i kommunerna att viss

planering måste göras i fredstid och viss materiel måste hållas i ordning. Dock

är det så att enligt lagen om civilt försvar så är det kommunerna som ansvarar

för sin egen planering och övning.65 Länsstyrelsen ger stöd och hjälp.

Respondenten återvänder här till att trycka på behovet av att få ut hotbilden, ser

man ute på kommunerna ett hot så sker det också ett effektivt arbete för att

möta hotet. Som exempel tar han upp planeringen för millennieskiftet.

Utvärderingsfasen: Den utvärdering som genomförs sker främst i anslutning

till ledningsövningar som har genomförts samt egenutvärdering i anslutning till

genomförd utbildning. Respondenten menar att det genomförs utvärdering, inte

vetenskapligt, men de viktigaste bitarna kommer man dock åt. Det som borde

göras ytterligare inom funktionen, eller kanske rent allmänt inom

anpassningsplaneringen är en ökad kompetensutveckling enligt respondenten.

Om det förflyter allt för lång tid så kommer det att vara risk för kompetensbrist

då det blir dags för höjd beredskap. Det kommer inte att finnas personal med

tillräcklig kompetens för att kunna starta upp en anpassning. Den personal som

arbetar vid funktionen arbetar i huvudsak med anpassning som punktinsats. Det

största problemen vid anpassningsplaneringen har enligt respondenten varit och

fortfarande är dels bristen på enkla och tydliga checklistor och dels

                                                
65 Se kap 4.1.2
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försvarsmaktens omstruktureringar. Vad avser checklistor så anser

respondenten att varje funktionsområde enkelt skulle ha kunnat ta fram enkla

listor/åtgärdskalendrar för deras funktion vid en anpassning. Försvarsmaktens

omstruktureringar är ett annat stort problem. Respondenten pekar på

svårigheterna med att planera för verksamheten när förutsättningarna hela tiden

förändras. Och då menar han både vad det gäller tillgänglig materiel,

organisation och vilka som samverkan skall ske med. Försvaret har enligt den

intervjuade inte lagt ribban så länsstyrelsen kan gå ut med klara besked till

kommunerna.

Återföringsfasen: Någon formell återföring i form av feedback har enligt

respondenten inte förekommit. Den feedback som har erhållits kommer inte

heller särskilt spontant utan respondenten pekar på att man får försöka snappa

upp de kommentarer som kommer upp vid genomförda övningar. Vad det

gäller egen uppföljning så görs inte det heller som någon organiserad

verksamhet.

5.4  intervju med beredskapshandläggaren i Luleå kommun

I Luleå kommun genomfördes intervju med Stefan Berglund. Berglund är vice

brandchef (stf räddningschef) i Luleå kommun. Berglund har varit på

nuvarande befattning i 2,5 år. Hans arbetsuppgifter är i huvudsak att bistå

räddningschefen i alla frågor och att vara kommunens beredskapshandläggare.

Som beredskapshandläggare har han längre erfarenhet, då han har hållit på med

det i mer än 10 år. Respondenten har inte fått någon som helst utbildning i

begreppet anpassning. Respondenten säger sig förstå vad ordet innebär och har

en bild av vad det kan betyda, kunskap som erhållits genom att ha deltagit på

möten.

Problemfasen: Då arbetet med anpassningsplanering precis har påbörjats ser

respondenten ännu inte hur mycket av sin tid som han kommer att lägga på

denna verksamhet. Uppfattningen är dock att uppgifterna skulle motivera en
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heltidstjänst. Denna heltidstjänst finns dock inte i kommunen. På grund av

detta ser den intervjuade att det initialt kommer att bli intensivt och

arbetskrävande och alltefter arbetet läggs ut på andra enheter så kommer

arbetsbördan för honom själv att gå ner. Respondentens målbild är att han

kommer att hålla övergripande i planeringen och detaljplaneringen kommer att

genomföras på andra delar inom kommunen. Respondenten pekar återigen på

att anpassningsplanering har fått en allt lägre prioritering inom kommunen

allteftersom återtagningstiderna har blivit längre. I kommunen är det yttre

katalysatorer som har startat processen. Respondenten pekar på vikten av att

centrala myndigheter som SRV och staten i allmänhet startar upp processer

genom att ge ut skrivelser, skicka ut enkäter mm. Han menar att

kommunledningen behöver en yttre press på sig för att dessa frågor som i

grunden har en låg prioritet överhuvudtaget skall komma upp på agendan.

Identifieringen av vad som behöver göras och den inledande struktureringen av

uppgifterna har precis påbörjats i kommunen. Respondenten har startat upp en

inventering av tillgängliga resurser. Han har också förberett enheter som

kommer att bli aktuella för att släppa till planeringsresurser.

Alternativfasen: Respondentens uppfattning är att framtagandet av alternativ

kommer att ske genom att studera andra närliggande kommuners planering för

att därigenom slippa uppfinna hjulet igen som den intervjuade uttrycker det.

Respondenten ser inte att han har fått några mer direktiv för sin planering än de

planer som har gått ut från de centrala myndigheterna och länsstyrelsen. Den

intervjuade anser dock att det underlag han har är tillräckligt och ser inte att en

utökad flora av direktiv skulle förenkla processen. Arbetet med att ta fram ett

planeringsunderlag för en anpassningsperiod ser  respondenten inledningsvis

som ett projektarbete. Han ser en stor punktinsats i form av arbetsgrupper för

att därigenom ta fram ett grundläggande arbete. Därefter kommer planeringen

att löpa liknande ett kontinuerligt administrativt arbete. Samordning med

övriga myndigheter inklusive försvarsmakten är av stor betydelse.

Respondenten ser dock kritiskt att det är kommunen som är den bromsande
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faktorn. Han uppfattar bland annat försvarsmakten som mycket

tillmötesgående och som drivande i frågan. Det är enligt den intervjuade de

knappa resurserna som gör att man inom kommunen inte har kunnat möta upp

de påtryckningar som varit från framförallt försvarsmakten.

Rekommendationsfasen: Även i denna fas ser kommunen att ett

gränsöverskridande är nödvändigt. Kontakt med grannkommuner som kommit

längre i sin planering har tagits. Respondenten ser inte att det finns någon

anledning för Luleå kommun att ta fram kriterier för rekommendation som i

slutänden kommer att visa sig är desamma som för grannkommunen.

Beslutsfasen: Respondenten ser att han som ansvarig för planeringen kommer

att presentera större underlag för räddningsutskottet i kommunen. Den

intervjuade ser att det är där, i utskottet som de större besluten kommer att tas.

Inom ramen för de övergripande, större besluten ser respondenten ett delegerat

beslutsansvar till honom själv som planeringsansvarig. Beslut inom ramen

kommer att vara en fortlöpande del av arbetet.

Genomförandefasen: Hur man skall få ut sitt resultat och implementera det i

organisationen har respondenten ännu ingen uppfattning om. Det är dock

frågan om någon form av uppifrån-ned process där det gäller att få ut direktiv

till de som praktiskt verkställer, även inom detta område avser man att se på

andra kommuner för att få idéer på genomförandet och implementeringen i

organisationen.

Utvärderingsfasen: Respondenten säger att man inte har tittat på hur

utvärdering av arbetet, planeringen skall gå till, men han poängterar att

utvärdering är en naturlig del av planeringsarbetet. Respondenten kan inte

komma på något ytterligare som han anser borde ha gjorts avseende

anpassningsplanering inom funktionen. De största problemen har så här långt

varit bristen på resurser. Inom kommunen görs en prioritering som medför att

anpassningsplanering hamnar långt ner på listan.
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Respondentens målbild är dock att anpassningsplanering kommer efter att den

tidigare nämnda punktinsatsen är gjord att vara en naturlig och kontinuerlig del

av arbetet.66

Återföringsfasen: Respondenten känner inte att han har fått någon som helst

feedback eller återföring på det arbete som man hittills har lagt ner. Den

intervjuade är också tveksam till om han kommer att erhålla någon längre fram

i planeringen. Respondenten pekar dock på räddningsutskottet som har möte en

gång i månaden där intentionen är att presentera arbetsläget vid dessa tillfällen.

5.5  Intervju med Norra Militärdistriktet, MDN

Vid Norra militärdistriktsstaben intervjuades Mj Esko Blancksvärd. Mj

Blancksvärd är idag chef för Lulegruppen. Blancksvärd har tidigare varit

Luleåbataljonens kontaktman. Detta har inneburit att sedan 1994 har Mj Esko

Blancksvärd varit försvarets kontaktman mot Luleå kommun avseende

beredskapsfrågor. I dag lägger den intervjuade inte speciellt mycket tid på

anpassningsplanering för det civila försvaret. Den intervjuade har enligt uppgift

inte fått någon särskild utbildning i anpassningsfrågor med bäring på det civila

försvaret. Respondenten är på området i huvudsak självlärd.

Problemfasen: Respondenten är inte helt säker på hur processen startade, men

hans uppfattning är att det troligen var genom ett initiativ från länsstyrelsen.

Vad som skulle göras och hur strukturen i arbetet skulle se ut skedde genom en

samverkan med dom kommunala organen. Man gick igenom vad som skulle

göras och vilken hjälp kommunen kunde räkna med att det militära försvaret

kunde ställa upp med vid höjd beredskap. Processen stannade sedan upp i

Luleå kommun, dock fortsatte planeringen från militär sida.

                                                
66 Se alternativfasen, samma rubrik. Respondenten ser att punktinsatsen kommer att vara c:a ett
år.
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Alternativfasen: De riktlinjer och direktiv man erhöll för att ta fram alternativ

togs ur de centrala regelverken. Några särskilda direktiv erhölls ej. Så här i

efterhand anser respondenten att direktiven kunde ha varit bättre, något mer

detaljerade och inte så övergripande som det beskrivs i de centrala regelverken.

När uppgiften kom var det försvarsområdesstaben (FO) som fick den på sitt

bord. FO startade upp arbetet med att ge regementena order om inventering

vilka resurser som dom kan erbjuda det civila försvaret under en

anpassningsperiod. Förutom Luleå kommun har man enligt respondenten

samverkat flera andra myndigheter, exempelvis Tullverket, Sjöräddningen

m.fl. Respondenten tar också upp en direkt samverkan som gjordes i stadshuset

i Luleå. Dåvarande Luleåbataljonen i FO samlade Luleå kommun och ett flertal

myndigheter i stadshuset för att på plats informera om de resurser försvaret kan

bidra med vi höjd beredskap.

Rekommendationsfasen: De kriterier som har använts är ett antal omfall. Det

första omfallet var ett dammhaveriproblem. Omfallen har använts för att

därigenom få fram vad försvaret kan ställa upp med för resurser, vad man kan

bistå med. Omfallen har sedan blivit fler, men målet med omfallen har varit

desamma, att utifrån ett exempel på en händelse försöka få fram vad försvaret

har att erbjuda i hjälp.

Beslutsfasen: Enligt respondenten har besluten tagits fortlöpande av de som

varit med vid planeringen. De eventuella formella beslut som har funnits behov

av har tagits av respondenten.

Genomförandefasen: Det material som har kommit fram vid

omfallsundersökningarna har samlats i en informationspärm.

Informationspärmen innehåller information om vilka resurser försvaret kan

ställa upp med vid olika händelser. Informationspärmen har spridits till

länsstyrelsen, samtliga kommuner i Norrbotten samt till bataljonscheferna.

Respondenten pekar dock på att man ännu inte har hunnit vara ute till
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kommunerna och länsstyrelsen för att informera om innehållet. Pärmen sändes

ut 2000-11-01. Respondenten ser pärmen som ett sätt att påverka uppifrån-ned

och han påpekar samtidigt att verket är ett levande arbete. Den intervjuades

uppfattning är att Luleå kommun är medvetna om det arbete som Lulegruppen

gjort och att dom tar med detta i sin planering.

Utvärderingsfasen: Respondenten  ser inte att det gjorts någon utvärdering på

det genomförda arbetet. Han påpekar dock att detta är ett initiativ som borde

komma från Luleå kommun då det framtagna arbetet, pärmen är för deras skull.

Respondenten ser att vad som skulle behövas är någon form av övning, då man

så här långt enbart har sysslat med teori. Ett av de större problemen enligt

respondenten är att det civila försvaret är för osynliga. Respondenten skulle

gärna se att de olika delarna marknadsförde sig lite mer, talade om att de finns

och vad de gör. Respondenten ser att anpassningsplanering av funktionen

befolkningsskydd och räddningstjänst skall precis som annan försvarsplanering

genomföras fortlöpande, arbetet skall och måste vara ett levande arbete.

Återföring: Feedback på arbetet anser man sig ha fått från de egna

organisationerna, dvs. övriga delar av det militära försvaret och från

frivilligrörelserna i Norrbotten. Respondenten säger att man håller på och följer

upp sitt arbete. Man är på gång med att ta kontakt med Luleå kommun för att

föreslå att man gemensamt går igenom det utsända underlaget och diskutera det

framtida samarbetet.

5.6  Intervju med invånare i Luleå kommun

I centrala Luleå genomfördes 20 st. korta intervjuer med allmänheten. De

intervjuade var slumpmässigt utvalda och bestod av vardera tio st. kvinnor och

tio st. män som vardera besvarade fyra frågor.

Fråga ett bestod i att utröna intresset för försvarsfrågor i allmänhet. Här

svarade tio klart ja och två stycken att de hade ett visst intresse  av dessa
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frågor. Fördelningen mellan män och kvinnor visade att intresset är något

större hos männen än hos kvinnorna. Av de tolv som svarade ja eller uppgav att

de hade ett visst intresse var det sju män och fem kvinnor.

Fråga två rörde begreppet anpassningsplanering och frågan var om

respondenten kände till begreppet. Anpassning är ett begrepp som i det

närmaste var helt okänt för allmänheten. Av de 20 tillfrågade var det endast två

stycken som hade en viss kännedom, båda män. Kunskapen hos dessa två

sträckte sig till att man visste att försvaret i framtiden skall kunna förändra sig

och vara mer flexibelt till hur omvärlden utvecklas.

I den tredje frågan undersöktes om respondenterna kände till var deras

närmaste skyddsrum fanns i förhållande till sin bostad. Bland männen visste sju

av de tio tillfrågade var skyddsrummet fanns och bland kvinnorna hade tre av

de tillfrågade kunskap om platsen. Totalt var det alltså elva av tjugo som med

säkerhet hade kunskap om sitt närmsta skyddsrums placering. Även här var

kunskapen större hos de manliga respondenterna.

Den fjärde frågan var tvådelad. Del ett utgjorde om den tillfrågade kände till de

allmänna varningssignalerna. Den andra delen bestod i om respondenten visste

var information om signalerna fanns att läsa. Av männen kände nio st. till

signalerna. Två av dessa nio visste dessutom vilken signal som provas och när

det görs.67 Sju av de tio tillfrågade männen hade kunskap om var informationen

fanns att hämta. Hos de kvinnliga respondenterna hade fyra st. kunskap om

signalerna varav två kände till vilken signal som provas och när det görs. Fem

st. av de kvinnliga respondenterna visste var de kunde läsa om signalerna.

Totalt var det 13 st. som hade kunskap om signalerna varav fyra hade kunskap

om vilken signal och när den provades. Fem st. av de tillfrågade svarade nej på

båda delfrågorna, av dessa var det en man och fyra kvinnor.

                                                
67 Första helgfria måndagen i varje kvartal testas signalen ”viktigt meddelande” som åtföljs av
”faran över”. Information om detta finns i telefonkatalogen. (förf. anm)
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5.7 Diskussion kring den civila planeringsprocessen

Efter att ha studerat processen kan jag konstatera att varje nivå har sin egen

process där i stort alla faser passeras innan nästa nivå tar vid. Den civila

planeringsprocessen består därav i praktiken inte bara av tre nivåer utan

processerna är också åtskilda. Den centrala som är Statens räddningsverk, den

regionala vilken är länsstyrelsen och den lokala kommunala nivån. Detta

innebär att processen kan se olika ut beroende på om man befinner sig på

central, regional eller lokal nivå.

Kunskap inom ämnet anpassningsplanering har överlag inhämtats genom

självinlärning där respondenterna har tagit egna initiativ för att skaffa sig

kunskap. Det har inte heller skett någon ensning mellan nivåerna eller

kommuner och länsstyrelser emellan om en gemensam syn på

anpassningsbegreppet.

En uppfattning som tas upp i intervjuerna är åsikten att även planeringen för

anpassning kan vänta till anpassningsperioden. Då ingen av de intervjuade har

uppgett att de erhållit någon formell utbildning i ämnet så torde en förklaring

kunna grunda sig på detta faktum.68

I problemfasen pekar varje nivå på att den utlösande faktorn för att starta upp

sina processer var direktiv från högre instans. Startskottet för

anpassningsplanering avsedd att nå ända ner till den verkställande kommunala

nivån var enligt SRV 1999 års kontrollstation. Vikten av yttre påverkan för att

en process skall komma igång är i intervjuerna tydligast på den kommunala

nivån där respondenten menar att utan denna påverkan skulle processen inte ha

startat överhuvudtaget. Respondenterna från Luleå kommun och länsstyrelsen

har uppfattningen att det måste finnas en viss planeringsgrund, men det finns

osäkerhet på hur mycket och vad som behöver planeras i förväg.

                                                
68 En uppfattning som dock inte helt klart bekräftas i intervjuerna. (förf. anm.)
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Direktiv för alternativgenerering varierar. På central nivå, SRV och inom

försvaret anser man sig inte ha fått några särskilda direktiv. På länsstyrelsen

varierar mängden direktiv beroende på vilken FAM. som är ansvarig. Luleå

kommun ser att man kan få mycket från att studera närliggande kommuner som

har kommit längre i sin planering. Anpassningsplaneringen har på alla ställen

som intervjuats startat upp som en punktinsats. Därefter skiljer det sig åt hur

den fortsatta planeringen och bevakningen kommer att se ut. SRV, försvaret

och länsstyrelsen ser att arbetet fortsättningsvis kommer att utföras som

punktinsatser, kommunen ser att arbetet skall utföras som en del i den

vardagliga administrationen. Samverkan sker på alla nivåer och med flera olika

myndigheter. Respondenterna anser att samverkan med försvarsmakten är en

av de viktigaste och de intervjuade pekar också på att samarbetet har fungerat

utmärkt, men att man inte alltid har haft resurser för att kunna möta upp

förväntningarna. Samordningen med försvarsmakten har främst gällt frågan om

vilka resurser försvaret har att bidra med. I intervjun med försvarets

representant bekräftas också denna uppfattning.

För att generera alternativ har man använt sig av ett antal kriterier. Kriterierna

har varit på central och regional nivå likartade där man främst har sett till

utbildnings och materielförsörjningsdelarna. SRV lyfter också fram kriteriet

fredsnyttan som ett av de tyngsta kriterierna. SRV poängterar att man hela

tiden i planeringen försöker se vilken nytta man har eller kan ha i materielen

vid kriser även under fredstid. Vad avser kommunnivån så har planeringen inte

kommit dithän att det finns framtagna kriterier. Försvaret har främst använt sig

av att se på olika omfall, dvs. olika situationer som kan uppstå.

Vid uppstarten av arbetena har man lagt en grund som har beslutats av högre

chef. På SRV tog högste chef beslutet när grunden lades. Även länsstyrelsen

och kommunen ser att de övergripande besluten skall tas av länsledning

respektive räddningsutskottet. Samtliga nivåer är därefter samstämmiga i att

fortlöpande beslut inom ramen för det övergripande skall och kan fattas av de
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som genomför planeringen. Försvaret går här något isär från de civila delarna,

då de säger att även de övergripande besluten är delegerade till

planeringsnivån.

Samtliga är överens om att genomförandet är en uppifrån-ned process. Inom

den civila hierarkin är man knuten till den ansvarsfördelning som görs i de

lagar som reglerar verksamheten. 69 SRV går med sina direktiv ut till

länsstyrelserna och länsstyrelsen går i sin tur ut till kommunerna. Försvaret har

spridit sin information genom att upprätta en informationspärm avseende vilka

resurser försvaret kan tänkas ha vid olika situationer. Informationspärmen har

spridits både till länsstyrelsen och till kommunerna i Norrbotten.

Utvärdering av det genomförda arbetet sker olika. Vad avser SRV så menar

man att den utvärdering som gjordes också var en utvärdering på det som

hitintills var genomfört. Länsstyrelsen ser att utvärdering genomförs i

anslutning till ledningsövningar och på den kommunala nivån är man inte klar

än över hur utvärdering kommer att ske. MDN har inte genomfört någon

utvärdering. Enligt länsstyrelsen så har det inte och planeras inte i dagsläget att

genomföras någon ensning avseende utvärdering av planeringen.

För framtiden ser SRV att krigs- och fredsplaneringen borde integreras mer, de

övriga instanserna trycker på utbildning och kompetens som de viktigaste

bitarna. Länsstyrelsen går så långt att om inte kompetensen ökar så kommer det

inte att finnas personal inom organisationen som har kunskap att starta upp en

anpassning/återtagning.

Vad har då varit de största problemen, här är respondenterna samstämmiga.

Bristen på personal är den bit som lyfts fram som det största problemet.

                                                
69 Lag om civilt försvar mm är här tydliga, se 4.1.2 (förf. anm.)
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Länsstyrelsen och Luleå kommun ser bristen på personal som ett resultat av

den låga prioriteringen av uppgiften från länsledning och kommunledning.

Försvarets representant pekar på att han anser att de civila planerarna är för

osynliga som det största problemet. De begränsade resurserna i form av

personal torde vara en förklaring till den påpekade osynligheten. 70

Arbetet med anpassning ses av de flesta som att det enbart görs och kommer

också i framtiden att göras i form av punktinsatser. Det är bara på den

kommunala nivån man ser arbetet som en del i den vardagliga

administrationen. Min åsikt är att på kommunal nivå är räddningstjänsten i

funktionen mer tydlig som uppgift och får därefter en större uppmärksamhet än

delfunktionen befolkningsskydd. Att ha stf räddningschefen som

beredskapshandläggare understryker enligt min mening denna uppfattning

I återföringsfasen handlar det mycket om feedback. Den feedback som

respondenterna uppger att man fått har varit begränsad. SRV pekar här på att

anpassningsplaneringen ännu inte har hunnit sätta sig ute i kommunerna, och

ser därför det som naturligt att feedbacken inte har kommit. SRV ser här att

processen tar lång tid innan den har fått verkningar fullt ut. Detta kan förklaras

av att SRV, länsstyrelsen och kommunen genomgår sina processer åtskilt.

I intervjuerna med allmänheten i Luleå kommun kan jag konstatera att det finns

ett visst intresse för försvarsfrågor. Detta visar sig i att något mer än hälften av

de tillfrågade uppgav att de var intresserade eller hade ett visst intresse i att

följa försvarsfrågorna. Trots detta var kunskapen om anpassningsplanering som

är en av försvarets viktigaste uppgifter mycket låg, endast två st. hade en viss

kännedom vilket jag anser är anmärkningsvärt då intresset för försvarsfrågor

var betydligt större.

                                                
70 Det är här lätt att göra denna koppling då lite resurser kan vara orsaken till att det inte finns
tid att röra sig ute på ”fältet” (förf. anm.).
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Kunskap om var närmsta skyddsrum fanns var däremot större. En försiktig

förklaring kan vara den skyltning av skyddsrummen som har gjorts.

Kunskap om varningssignalerna finns i stor utsträckning. Endast fem av de

tillfrågade hade ingen kunskap i denna fråga. En förklaring kan vara att

intervjuerna genomfördes i Luleå som är en kommun med ett varningssystem

som provas regelbundet. De respondenter som känner till signalerna uppger

också att de har hört signalerna testas. Utfallet kan bli annat i en kommun som

inte har ett fast varningssystem som provas regelbundet. Intervjuerna visar

dessutom att intresset och kunskapen om försvarsfrågor överlag är större hos

männen än kvinnorna. Det kan också diskuteras vilken ambition kommuner,

myndigheter med flera har att informera allmänheten i försvarsfrågor. Min

uppfattning efter intervjuerna är att då ingen av respondenterna nämnde

allmänheten och deras behov så är ambitionen låg.
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6  Avslutning

6.1  Svar på frågeställningarna

Anpassningsplanering kom tillbaka som planeringsmodell i 1992 års

försvarsbeslut. Det var i detta beslut som återtagning blev ett begrepp.

Återtagningen var satt till ett år vilket innebar att full styrka skulle kunna

återtas inom ett år. Denna tid ansågs inom det civila försvaret vara alltför kort

och räddningsverket valde här att inte påbörja en process med avsikt att nå ut

till kommunerna. om man bortser från information som har gått ut så startade

processen i och med 1999 års kontrollstation då femårig och tioårig

anpassningsplanering aktualiserades. Processen som kan beskrivas som tre

separata processer, en för varje nivå har kommit så långt att SRV har lämnat ut

sina direktiv till länsstyrelserna. Länsstyrelserna har bearbetat direktiven och

lagt sin regionala prägel för att därefter ha gett ut planeringsunderlag till

kommunerna. I praktiken innebär detta att för SRV och länsstyrelsen  återstår

återföringen, feedback och i viss mån utvärdering.  Kommunen har i praktiken

påbörjat sin planering och är i problemfasen. Först när kommunen har

färdigställt sin planering och genomfört de planerade åtgärderna kan SRV och

länsstyrelsen avsluta sina processer genom att de då kan erhålla feedback från

kommunerna.

På alla nivåer har utbildning i ämnet skett genom egeninlärning. Även inom

försvaret har utbildning inom ämnet och då vad avser civil planering skett

genom egen inlärning. Handläggarna har skaffat sig information och kunskap

genom att läsa direktiv och planeringsunderlag samt deltagit i möten och

diskussioner. Det har vidare inte förekommit någon ensning i vad begreppet

innebär. Bristen på utbildning och gemensam syn på begreppet har inneburit att

föreställningarna om vad anpassning och anpassningsplanering innebär

divergerar mellan nivåer och handläggare.
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Processen har i samtliga fall initierats genom någon form av startdirektiv från

högre nivå. Det har visat sig att processerna kräver start från högre nivåer för

att e skall komma igång. Utan direktiv och krav från centrala myndigheter

finns uppenbara risker att denna planering helt prioriteras bort på lokal nivå.

Samararbete mellan civila och militära myndigheter och organ sker på alla

nivåer. Huruvida detta samarbete kan räknas som samordning kan däremot

diskuteras. Den praktiska samordningen sker i första hand på lokal nivå. Dock

kan det konstateras att militär och civil planering går i otakt vilket innebär att

den militära planeringen är klar och man väntar på att de civila planerarna skall

komma dithän att de är redo att kontakta militära handläggare för samarbete

och samordning. Samordningen och samarbete har till viss del försvårats

genom försvarsmaktens omstrukturering. Civila planerare har tappat sina

personliga kontakter som tidigare byggts upp.

De problem som har upplevts som störst är på lokal och regional nivå bristen

på personal. Bristen på personal och den låga prioriteringen ses på lokal nivå

som mycket besvärande. Den regionala nivån, länsstyrelsen upplever också att

enkla checklistor eller åtgärdskalendrar från ansvariga FAM hade medfört stora

arbetsbesparingar.71 Som en följd av avsaknad utbildning och ensning ser

också SRV att bristen på en definition eller gemensam syn på begreppet

anpassning är ett av de större problemen. Inom försvarsmakten påpekar

handläggaren att det civila försvaret är alltför osynliga och ser det som ett av de

större problemen.

Utvärdering är svårt, mycket svårt anser handläggaren på SRV. Bland annat ser

man problem med att definiera vad som skall utvärderas. Dock anser SRV att

utvärdering gjordes i samband med den utredning som gjordes 1999. På

regional nivå sker utvärdering i samband med ledningsövningar.

                                                
71 Respondenten på länsstyrelsen påpekar dock att SRV som FAM är detaljerad i sina direktiv.
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Länsstyrelsen menar att utvärderingen som görs inte på något sätt är

vetenskaplig, men man tror sig komma åt de viktigaste bitarna. På kommunal

nivå har man ännu inte i planeringen tittat på dessa delar.

Beredskapshandläggaren på Luleå kommun ser dock utvärdering som en

naturlig del i arbetet. Inom försvaret ser man inte att det gjorts någon som helst

utvärdering så här långt. Försvaret anser att initiativ om utvärdering borde

komma från kommunen. Generellt om utvärdering kan sägas att åsikterna går

isär, men det kan konstateras att det inte har gjorts någon utvärdering på hela

arbetet då planeringen ännu inte har fått  verkningar på kommunal nivå.

Vad det gäller att få ut information till allmänheten så är svaret inte helt

entydigt. Ser man på de bitar som gäller det egna skyddet dvs. skyddsrum och

varningssystemet så har kommuner och myndigheter i viss utsträckning haft

framgång med att få ut sitt budskap. Det finns en medvetenhet hos allmänheten

om var deras skyddsrum finns och att det existerar ett varningssystem.

Kunskapen är dock inte på något sätt heltäckande och skulle kunna vara bättre.

Ser man sedan på kunskapen om nya begrepp som anpassningsplanering är

kunskapen låg. Här har man inte lyckats med att få ut information till

allmänheten om de nya begrepp som styr försvarets planering.

Processen inom anpassningsplanering är till vissa delar styrd av politikerna. De

ansvariga politikerna sätter upp ramar och övergripande direktiv. Inom dessa

ramar har planerarna frihet att ta fram alternativ och därefter planer för hur

verksamheten skall bedrivas i en anpassningsperiod. Respondenterna har vid

flera tillfällen pekat på vikten av samordning för att på ett optimalt sätt nyttja

resurserna. Planerarna har övergripande mål utarbetade av beslutsfattarna att

arbeta mot. Målen är dock inte alltid klara och tydliga vilket visar sig i olika

uppfattningar om vad planerna skall innehålla.

De processer som jag har beskrivit i uppsatsen är planmässiga och

strukturerade på alla nivåer. Planeringen följer en uppföljd väg som i stort sett
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ser likadan ut på såväl central, regional som lokal nivå. Den teoretiska position

som bäst stämmer in på denna stegvis välordnade process är den rationella

planeringen.

6.2  Sammanfattning

Anpassning och återtagning har sedan början av 1990-talet varit begrepp inom

försvarsplaneringen. Både de militära och civila delarna av totalförsvaret har

genomfört och genomför anpassningsplanering syftande till att kunna

genomföra en återtagning av styrkor och kunskap vid ett försämrat

omvärldsläge. Min ambition har i denna uppsats varit att förklara och förstå

den process som föreligger inom de civila delarna av totalförsvaret. Avsikten

har varit att se på processen och beskriva dess gång från central

planeringsmyndighet ner till lokal nivå. Längst ut har vi sedan allmänheten

som kan beskrivas som konsumenterna av planeringen. Ett delsyfte  har därvid

varit att undersöka i vilken mån planerarna har nått ut med sin planering till

allmänheten.

Det civila försvaret är indelat i 18 olika funktioner. Varje funktion leds centralt

av en funktionsansvarig myndighet (FAM). För att på ett bra sätt kunna

beskriva planeringen har jag valt att göra en fallstudie på funktionen

befolkningsskydd och räddningstjänst med inriktning mot Norrbotten och

Luleå kommun. Studien har följt processen från central myndighet dvs. SRV

ner till länsstyrelsen och vidare ner till den kommunala planeringsnivån. På

varje nivå har en intervju gjorts med ansvarig planerare och som avslutning har

det genomförts intervjuer med allmänheten. Det har även gjorts en intervju

med försvarsmakten för att därigenom få en utomstående syn på processen från

en av de samarbetspartners som de civila planerarna har att samverka med.
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I mina intervjuer har jag använt mig av en teorianknytning utvecklad av Rune

Premfors. Premfors indelar processen i sju faser.

• Problem

• Alternativ

• Rekommendation

• Beslut

• Genomförande

• Utvärdering

• Återföring

Den civila processen som här sträcker sig från SRV ner till kommunen består i

sig av tre processer, en på varje nivå. Intervjuerna har visat att varje nivå är i

sin planering åtskilda mot de övriga och det som startar upp processen är de

direktiv som kommer ut från närmast högre planeringsnivå. Den kunskap som

de ansvariga planerarna har inom ämnet anpassning har kommit genom

självinlärning. Det har inte heller skett någon ensning inom området för att

därigenom lägga en gemensam grundsyn för planeringen.

Direktiv för verksamheten och alternativframtagningen varierar mellan

nivåerna och den nivå som anser sig ha fått mest underlag är länsstyrelsen. I

övrigt menar respondenterna att styrningarna är få till inga alls. Gemensamt för

samtliga är att arbetet har startat upp som en punktinsats för att därefter skilja

sig åt där SRV och länsstyrelsen även ser det fortsatta arbetet som

punktinsatser medan kommunens handläggare ser arbetet som en del i den

vardagliga administrationen.

Samarbete och samverkan är viktigt och oundgängligt för att planeringen skall

bli bra och kunna fungera. Samtliga intervjuade pekar här på att samarbetet

med försvaret fungerar mycket bra och den samverkan som görs rör främst

utnyttjandet av de materiella resurser som totalförsvaret förfogar över.
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Ett problem har här varit personalbristen inom de civila delarna som har

medfört svårigheter att möta upp förväntningarna till samverkan.

Personalbristen är det enskilt största problemet som redovisas vilket främst

trycks på inom länsstyrelsen och på den kommunala nivån. Som ett led i detta

minskar även kompetensen och länsstyrelsen går här så långt att man menar att

det är tveksamt om det inom en nära framtid finns kunskap för kunna att starta

upp en återtagning.

Samtliga såväl inom de civila delarna som de militära är eniga i uppfattningen

att nödvändiga beslut i processen skall tas och görs också inom de uppsatta

ramarna av planerarna själva. Inom området utvärdering så har det inte gjorts

någon gemensam ensning. Detta har medfört att utvärdering görs i varierande

omfattning med olika målsättningar samt att feedbacken har varit mycket

begränsad.

Inom allmänheten finns det ett visst intresse för försvarsfrågor. Detta visar sig i

att något mer än hälften uppger att de på något sätt engagerar sig i vad som

händer inom försvaret. Kunskapen om allmänna försvarsfrågor sträcker sig till

att flertalet vet i var skyddsrum finns och att det finns varningssignaler. Här ser

jag att myndigheter och kommuner på ett tillfredsställande sätt har fått ut

informationen. Vad det gäller kunskapen om nya begrepp som anpassning så är

insikten mycket låg. Intervjuerna visar också på ett större intresse och kunskap

hos den manliga delen av befolkningen.

Planering i allmänhet kan indelas i olika teoretiska positioner. I uppsatsen har

jag presenterat åtta teoretiska positioner som en planering kan grunda sig på.

Den civila planeringsprocessen avseende anpassning är strukturerad och

välordnad i alla sina nivåer. De övergripande målen uttrycks av beslutsfattarna

dvs. politikerna i försvarsbeslut och regleringsbrev. Den teoretiska position

som i de flesta stycken stämmer in på denna planeringsprocess är den rationella

planeringen.
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6.3 Avslutande kommentarer och förslag på framtida forskning

Syftet med denna uppsats har varit att förklara och förstå den civila

planeringsprocessen avseende anpassning. Därutöver har ett delsyfte varit att

ta reda på i vilken mån planerande myndigheter och kommuner når ut med sin

försvarsplanering till allmänheten. Studien har gjorts i form av en fallstudie

med intervjuer som den huvudsakliga informationskällan. Då den civila

planeringsprocessen består av 18 funktioner och avgränsningar är nödvändiga

har nyttjandet av fallstudie i denna uppsats varit en fruktbar och användbar

metod. Alternativet hade varit en direkt observation som troligen hade varit den

metod som gett den mest kompletta och detaljrikaste informationen. Metoden

är dock inte realistisk då den i detta fall är alltför tidskrävande (flera år).

Som teorianknytning har Rune Premfors teorier avseende policyanalys nyttjats.

Premfors teorier om hur en process uppdelas har i informationsinsamlingen

varit relevant och gett en god struktur i intervjuerna.

Nyttjandet av fallstudie och teorierna avseende processer har sammantaget gett

att målet, en deskriptiv studie av den civila planeringsprocessen har nåtts på ett

bra sätt. Jag anser att processen är förklarad på ett enkelt och lättillgängligt sätt

samt kan förstås av läsaren. Man måste dock vara medveten om riskerna med

fallstudier. Som forskare kan man aldrig vara helt säker på att den beskrivna

processen verkligen skildrar den verkliga bilden eller enbart visar på en del i

det stora sammanhanget. Det kan se helt annorlunda ut om fallstudien görs med

en annan inriktning. Mina intervjuer av allmänheten i Luleå pekar på tendenser

och kan ge viss inriktning på vart det blåser i samhället.

Den viktigaste insikt som har kommit ut ur denna uppsats har varit att

planeringen på central, regional och lokal nivå består av tre helt åtskilda

processer där varje nivå inom sitt område och del är suveräna med ett tydligt

fördelat ansvar.
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Som avslutning vill jag peka på framtida forskning som ytterligare skulle

fördjupa kunskaperna inom detta område. Först och främst och kanske också

det självklara är att studera andra funktioners planering på ett liknande sätt som

gjorts i denna uppsats för att därigenom utöka den grund som utgör förståelsen

och kunskapen om den civila planeringsprocessen. I denna uppsats har jag

studerat hur processen ser ut. Som en ytterligare fördjupning och berikning av

ämnet så skulle även vad som gjorts studeras för att på så sätt utöka insikten

om den civila planeringen. Huruvida planeringen når medborgarna har i denna

uppsats studerats genom att intervjua allmänheten. Här ser jag att ytterligare

forskning kan göras genom att utöka antalet intervjuade och förändra eller

utöka frågorna till att omfatta fler delar och funktioner av det civila försvaret.

Jag vill härmed tacka de som bidragit till denna uppsats och då främst

respondenterna Carl-Axel Hermansson, Erik Jakobsson, Stefan Berglund samt

Esko Blancksvärd. Med dessa avslutande ord så är därmed denna uppsats slut.
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Regeringens proposition 1999/00:30. ”Det nya försvaret”.
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Internet

Hemsida för Infovoice AB. http://www.infovoice.se

Hemsida för Riksdagen. http://www.riksdagen.se

Hemsida för Överstyrelsen för civil beredskap. http://www.ocb.se

Intervjuer

Chef för enheten för allmänhetens säkerhet, räddningstjänstavdelningen vid

Statens Räddningsverk.

Chef för räddning och beredskap, försvarsdirektör vid länsstyrelsen i

Norrbotten.

Stf räddningschef i Luleå kommun.

Chef för Lulegruppen vid Norra Militärdistriktsstaben.
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INTERVJUFRÅGOR
Frågorna inleds med ett kort avsnitt allmänna frågor för att därefter övergå till frågor

inriktade på de sju ingående faserna i planeringsprocessen. Avslutningsvis presenteras

de korta frågor som har ställts till allmänheten.

Intervjuerna har inletts med följande text där jag presenterar mitt syfte och mål:

Uppsatsen jag skriver har som mål att försöka förstå hur den civila planeringsprocessen

har sett ut avseende anpassningsplanering. Min intervju med dig är då en del i en

fallstudie där jag genom att undersöka hur processen har sett ut inom befolkningsskydd

och räddningstjänst söker svar på hur processen har sett ut inom det civila försvaret som

helhet. Jag vill understryka att syftet är inte att undersöka vad som gjorts, utan syftet

med uppsatsen är att få svar på hur planeringsprocessen har sett ut.

Allmänt
• Vilken befattning/funktion har du på enheten (motsvarande)?

• Hur länge har du varit på denna befattning? Alt hur länge var du på den

befattningen?

• Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

problem
• Vad vet du om anpassningsfrågor?

• Hur stor del av din arbetstid ägnar (ägnade) du åt anpassningsplanering?

• På vilket sätt har processen initierats inom din organisation?

• Hur har ni identifierat vad som skall göras och hur har ni strukturerat problemet?

alternativ
• I arbetet med att ta fram alternativ, vilka direktiv/riktlinjer har ni då fått?

• Har riktlinjerna/direktiven varit tillräckliga för din funktions anpassningsplanering?

• Hur har ni inom din organisation organiserat er då ni har tagit fram alternativ?

• Vilka samordningar med övriga myndigheter har gjorts?
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rekommendation
• Vilka kriterier har legat till grund då ni har tagit fram alternativ för

rekommendation?

• Hur har de kriterier som ni använt er av valts ut?

beslut
• Hur har de formella besluten tagits avseende vilka alternativ/förslag som ni har gått

vidare med att genomföra?

• Har besluten tagits vid ett tillfälle eller har det varit en fortlöpande del i arbetet?

genomförande
• Hur har ni fått ut besluten i organisationerna?

• Har implementeringen i organisationen skett nerifrån-upp eller uppifrån-ned?

• Ser ni att det som är beslutat också har genomförts, eller har förändringar skett på

vägen?

utvärdering
• Har det skett någon form av utvärdering på arbetet ni gjort?

• Finns det (enligt dig) ytterligare åtgärder som borde göras inom funktionen?

• Vad anser du är, har varit de största problemen vid anpassningsplaneringen av ”din”

funktion?

• Är anpassningsplanering en uppgift som genomförs fortlöpande eller genomförs det

mera som en form av punktinsatser?

återföring
• Har ni fått någon form av feedback eller återkoppling på det arbete ni gjort?

• Hur följer ni själva upp det arbete som är gjort?
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Intervjufrågor till allmänheten
1. Är du intresserad av försvarsfrågor?

2. Känner du till något om vad anpassningsplanering är?

3. Vet du var närmsta skyddsrum finns i förhållande till din bostad?

4. Känner du till de allmänna varningssignalerna eller var du kan hitta information om

dem (ljudsignalerna)?


