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Sammanfattning:  
 
I regeringens budgetproposition för 2011, erhöll Försvarsmakten uppgiften att införa fyra 
Militärregioner i Sverige med underliggande regionala staber. ”Regeringen bedömer att 
skapandet av de regionala staberna innebär att Försvarsmaktens förmåga att samverka med 
och lämna stöd till andra myndigheter förbättras.” (PROP 2010/11:1 s.33). 
 
Syftet med den här studien är att studera hur personer med nyckelpositioner inom de båda 
myndigheterna (Länsstyrelse och Försvarsmakten) tänker kring införandet av Militärregioner 
och dess förutsättningar för utveckling av samverkan mellan det civila och militära 
samhället. 
 
Resultatet påvisar att informanterna är relativt överens om att samverkan ska utvecklas och 
hur det bör ske med ett fokus på gemensam planläggning, utbildning, övningar samt 
nätverksskapande och utarbetande av gemensamma mål innan något händer. Målsättningen 
är att klara av att hantera oförutsedda händelser som olyckor och naturkatastrofer när de väl 
kommer. Informanterna anser även att närheten, i såväl tid som rum, är avgörande för 
planläggning och den slutliga insatsens resultat. 
 
Nyckelord:  
 
Militärregioner, Civil-militär samverkan, samarbete, myndighetssamverkan, utveckling av 
samverkan. 
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Abstract:  
 
Through the Budget Bill for 2011, the Armed Forces was granted the task of establishing 
four Military Regions in Sweden with underlying regional headquarters. “The 
Government considers that the creation of the regional headquarters means that the Armed 
Forces' ability to cooperate with and provide support to other authorities will improve.” 
(PROP 2010/11: 1p.33). 
  
The purpose of this study is to explore how people with key positions in the Country 
Administrative Board and the Armed Forces think about the introduction of Military 
Regions, and its conditions for development of cooperation between civil and Military 
society. 
 
The result demonstrates that the informants are in relative agreement that collaboration 
should develop and how this should be done with a focus on joint planning, training, 
exercises, networking and development of common goals before anything happens. The aim 
would be to handle unexpected events such as accidents and natural disasters when they do 
occur. They also believe that proximity, both in time and place, is essential both for the 
planning and the outcome of an eventual operation. 
 
Key Words:  
 
Military Regions, CIMIC- Civil-military cooperation, collaboration, inter-agency 
cooperation, development of partnerships.   
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund och problemformulering  
 
År 2005 lade Försvarsmakten ned Militärdistrikten för att istället centralisera ledningen till en 
och samma enhet, det vill säga insatsledningen vid högkvarteret (HKV). Samtidigt valde dock 
det civila samhället att i allt större utsträckning decentralisera ledning och samverkan till 
Länsstyrelsen (SFS 2006:942§6-8). Det här medförde att möjligheterna till samverkan mellan 
Försvarsmakten och det civila samhället minskade i och med att den lokala förankringen 
försvann. 
 
I regeringens budgetproposition för 2011, drygt fem år efter nedläggningen av 
Militärdistrikten, erhöll Försvarsmakten (FM) uppgiften att införa fyra Militärregioner (MR) i 
Sverige med en regional chef och tillhörande staber till vardera region. Det här kan liknas vid 
de tidigare Militärdistrikten (MD). Militärregionerna planeras att tas i bruk från och med 
första januari år 2013. Tanken med införandet av Militärregionerna är att de ska samordna den 
svenska markterritoriella verksamheten inom Försvarsmakten. ”Staberna kommer bland annat 
att samverka med regionala myndigheter, leda den regionala säkerhetstjänsten och vara 
beredd att leda hemvärn med de nationella skyddsstyrkorna. Regeringen bedömer att 
skapandet av de regionala staberna innebär att Försvarsmaktens förmåga att samverka med 
och lämna stöd till andra myndigheter förbättras.” (PROP 2010/11:1 s.33). De fyra 
militärregionerna med tillhörande staber ska organiseras som insatsförband.  Regionerna har 
en geografisk indelning där Militärregion NORD leds från Boden av chefen för I 19, 
militärregion MITT leds från Livgardet av chefen LG, Militärregion VÄST leds från Skövde 
av chefen för P 4, Militärregion SYD leds från Revingehed av chefen för P 7. Syftet vidare är 
att Försvarsmakten ska få en bättre regional förankring, att en samverkansform mellan civila 
och militära på regional (län) och lokal (kommunal) nivå ska kunna utvecklats på bästa sätt. 
(Nordlander 2011). 
 
Som beskrivs i FM Doktrin för gemensamma operationer  finns det ett krav av att samordna 
civil och militär verksamhet i hela konfliktskalan. ”Det kommer alltid att finnas ett behov av 
att samordna militär operativ verksamhet med samhället i övrigt i olika konfliktnivåer (fred, 
kris och krig). Denna verksamheten benämns territoriell verksamhet.” (DGemO 2005 s. 53). 
Med tanke på den här  betoning av ”alltid” kan det ses som anmärkningsvärt att FM 
centraliserade de territoriella ledningsnivåerna till en ledningsnivå på Högkvarteret i och med 
nedläggningen av Militärdistrikten, samma år som doktrinen kom ut.   
 
Som nämns i utdraget från budgetproposition för 2011 har regeringen beslutat att 
Försvarsmaktens förmåga till samverkan och stöd ska utvecklas samt förbättras. Det finns ett 
flertal tidigare publicerade studier och rapporter som beskriver hur samverkan kan utvecklas 
och bör bedrivas (se 3.1 Tidigare forskning kring samverkan). Den tidigare forskningen 
fokuserar främst kring möjliga aspekter för att utveckla samverkanskontexten kring civil-
militär samverkan. Det exemplifieras var brister ligger men forskningen rör bara ytligt, med 
förslag, kring hur problemen skall lösas. Samtidigt fastslås inte direkt några utarbetade planer 
eller vad som egentligen är de grundläggande problemen.  Kopplat till införandet av 
Militärregionerna har det  ej gjorts någon studie som avhandlar hur samverkan och det vidare 
stödet kan komma att utvecklas efter det att organisationen träder i kraft 2013-01-01.   
 



5 

FÖRSVARSHÖGSKOLAN                                            2012-05-26 
OP 09-12 
Kd Henrik Haglund 
 
En personlig undran jag har i den här studien är vad som egentligen menas med att samverkan 
med, och stödet till andra myndigheter, ska förbättras i och med införandet av 
Militärregionerna. I dagsläget framgår det inte hur det är tänkt att det ska ”förbättras” eller 
vad som har tänkts att det ska bli ”bättre än”. Med den här studien vill jag således bidra till 
den avsaknad av tidigare forskning jag identifierat inom området samverkan mellan 
Försvarsmakten och civila myndigheter. Var dagens problem kring den här samverkan ligger 
och hur lösningar kring de problemen kan utformas. Detta vill jag studera utifrån personer 
med nyckelpositioner inom de båda myndigheternas perspektiv, det vill säga Försvarsmakten 
och Länsstyrelsen. Att ta forskningen ett steg djupare till hur samverkan kan förbättras, än vad 
som enligt mig tidigare skett. 
 
Jag vill dessutom veta vilka förväntningar som finns på införandet av militärregionerna från 
civil och militär sida. Det är två skilda myndigheter med två helt olika dagliga 
verksamhetsinriktningar som, förmodligen, under lång tid inte haft något samarbete, eller 
några gemensamma målsättningar. 
 
I den här studien definieras samverkan utifrån den definitionen som fastslås i Regeringens 
skrivelse Samhällets krisberedskap – stärkt samverkan för ökad säkerhet. ”Samverkan avser 
den dialog och samarbete som sker mellan självständiga och sidordnade samhällsaktörer för 
att samordnat uppnå gemensamma mål.” (Skr. 2009/10:124 s.89).  I arbetet kommer således 
samverkan främst vara den dialog som bedrivs mellan Försvarsmakten och myndigheter  
exempelvis – Länsstyrelserna. Samverkan med den här definitionen kommer dock även kunna 
beskriva den dialog som sker mellan Försvarsmakten och lokala aktörer ned till kommunal 
nivå.  
 
1.2 Syfte  
 
Syftet med den här studien är att studera hur personer med nyckelpositioner inom de båda 
myndigheterna (Länsstyrelse och Försvarsmakten) tänker kring införandet av Militärregioner 
samt dess förutsättningar för utveckling av samverkan mellan det civila och militära 
samhället. 
 
1.3  Frågeställningar 
 
I den här studien vill jag besvara följande frågeställningar: 
 
- Vilka förväntningar har personer med nyckelpositioner inom de båda myndigheterna på den 
nya organisationen med Militärregioner? 
 
- Vad upplever personerna med nyckelpositioner att regeringen menar med att samverkan 
mellan Försvarsmakten och Länsstyrelsen ska förbättras? (PROP 2010/11:1 s.33). 
 
1.4 Avgränsningar  
 
Jag har valt att avgränsa ämnet för min studie till att behandla samverkan under fred och kris, 
de två nedre stegen av konfliktskalan. Anledningen till mitt val är att det möjliga hot som 
Sverige idag främst står inför rör de här områdena, typ naturkatastrof eller dylika kriser. Då 
det för närvarande inte finns ett definierat krigshot inom den svenska territorialgränsen.  
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Mitt teoretiska underlag är avgränsat till i Sverige publicerade studier, och andra 
publikationer, som beskriver hur samverkansformer ser och har sett ut genom åren i Sverige 
och hur samverkan kan definieras. En del av publikationerna beskriver dessutom hur det är 
tänkt att samverkan mellan civila och militära myndigheter bör fungera och utvecklas vid en 
eventuell kris.  
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2. Metod  
 
2.1 Metod  
 
För min undersökning valde jag en kvalitativ forskningsansats och jag har använt mig av 
semi-strukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Inför undersökningen och 
konstruerandet av min intervjuguide har jag utgått från skriftligt materiel, bland annat 
regeringens budgetproposition för 2011 och information från Försvarsmakten samt 
Länsstyrelsen. En kvalitativ undersökning likt den jag genomfört innebär att man använder sig 
av relativt allmänna frågeställningar i sin intervjuguide. När det är intervjun är konstruerad 
väljes informanter som man anser kan bidraga till att samla in relevant data för studiens syfte. 
Efter insamlandet av data skall de insamlade materialet tydas och sättas i samband/kopplas till 
den utvalda teorin och således leda fram till ett resultat. Resultatet i sin tur analyseras och från 
detta kan man slutligen utarbeta de centrala slutsatserna. (Bryman, 2009, s 249-253) 
 
När man genomför en kvalitativ undersökning med semi-strukturerade intervjuer som bas för 
informationsinhämtning, likt den jag gjort i den här studien, läggs fokus helt vid informanten. 
Det är informanternas personliga åsikter och värderingar kring berört ämne som vill 
identifieras. En semi-strukturerad intervju som datainsamlingsmetod medför att man följer en 
intervjuguide med frågor som är förhållandevis öppna. Att använda sig av öppna frågor 
medför att informanten inte är styrd i svar annat än kring frågans utbredning. De utvalda 
frågorneställningarna i en semi-strukturerad intervju kan även ställas i oberoende följd till 
varandra, samt med underliggande följdfrågor beroende på informantens svar. Att 
informanten själv ges den här valfriheten, utrymmet i en semi-strukturerad intervju, såg jag i 
mitt fall som mycket positivt. Denna typ av intervju bidrar till att informanten själv kan lyfta 
det som han/hon anser vara av stor vikt och relevans,  jämfört med en strukturerad intervju. 
(Bryman, 2009, s 300-302). Denscombe (2011) menar på att man som intervjuare bör vara 
inställd på flexibilitet under intervjuns genomförande, det vill säga att man inte låter 
intervjuguiden styra utan att det är intervjupersonens svar som är viktigt att lägga fokus vid. 
Det är till ens fördel om man låter intervjupersonen fritt utveckla sina tankegångar samt 
resonemang och att man som intervjuare ställer följdfrågor utifrån svaret då det underlättar 
vid senare arbete med analys av den insamlade data. (Denscombe, 2011, s 234-235)  
 
I min intervjuguide valde jag att först ställa mer faktamässiga frågor kring införandet av 
Militärregioner, hur de ska styras samt samverka med det civila samhället, för att få en 
djupare förståelse för hur det organisatoriskt är tänkt att fungera. Därefter hade jag mer öppna 
frågor relaterade till begreppet samverkan och vilka förväntningar mina informanter har på 
samverkan mellan civila och militära myndigheter i Sverige. Jag använde mig av samma 
grundmall som utgångspunkt för båda intervjuerna, men utifrån informantens svar anpassade 
jag mina följdfrågor. Det här resulterade i att intervjuernas innehåll blev olika även om 
utgångspunkten för intervjuerna i princip var den samma.  
 
2.2 Val av intervjupersoner  
 
För min studie har jag valt att intervjua en person inom Försvarsmakten och en person från 
Länsstyrelsen. Informanten från den militära sidan arbetar i arbetsgruppen Regional ledning 
som arbetar med, och är huvudansvariga för, organisationen och införandet av 
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Militärregionerna. Informanten från Länsstyrelsen är försvarsdirektör och ansvarig för, civil-
militär, samverkan på den civila sidan vid en Länsstyrelse i Region Mitt. Anledningen till att 
jag har valt de här personerna är för att jag vill få deras perspektiv på hur det är tänkt att 
samverkan mellan Militärregioner och det civila samhället ska fungera och vilka 
förväntningar de har på den här typen av samverkan. Informanterna har även själva upplevt 
den utveckling som skett under det senaste decenniet inom området samverkan mellan det 
civila samhället och Försvarsmakten. Jag tror att de här två personerna har god kunskap och 
en välutvecklad förståelse kring civil-militär samverkan och det samarbetet som sker och har 
skett, vilket kan bidra positivt till min studie. 
 

Tidigt i planeringen förstod jag att informanter inte skall komma från samma myndighet. 
Genom att intervjua en person från Försvarsmakten och en person från en civil myndighet 
som Länsstyrelsen hoppas jag kunna få insikt i hur man från de olika sidorna har tänkt sig att 
den här samverkan ska fungera och vad man har för förväntningar på varandra. Att valet föll 
på just de här två individerna beror dels på dess ställningar inom vardera myndighet, där båda 
parterna arbetar inom området samverkan mellan civil och  militär myndighet. Informanterna 
har även själva upplevt hur utvecklingen skett under det senaste decenniet inom området 
samverkan mellan det civila samhället och Försvarsmakten. Således bör de två personerna ha 
god kunskap och en välutvecklad förståelse kring den samverkan och det samarbetet som sker 
och skett. Därav valde jag de här två personerna till informanter i min studie. 
 

Mitt urval av intervjupersoner för min insamling av data är vad man kallar ett subjektivt urval. 
Ett subjektivt urval betyder att jag har handplockat personer för intervjuer som jag tror kan 
bidra med information kring det ämne som jag syftar till att undersöka samt skriva om i 
studien. (Denscombe, 2011, s 37-38) Med det här urvalet av intervjupersoner tror jag mig 
kunna få relevant data som bidrager till att svara på mitt syfte samt frågeställningar på ett för 
min studie tillfredsställande sätt. 
 
2.3 Datainsamling 

I inledningsskedet av min studie sökte jag studier, publikationer och tidigare forskning kring 
ämnet civil-militär samverkan och vilka definitioner det finns av begreppet samverkan. Jag 
undersökte även hur det rent organisatoriskt är tänkt att den här civil-militära samverkan ska 
fungera med att dela upp Sverige i olika Militärregioner. Utifrån det här konstruerade jag 
sedan min intervjuguide (se bilaga 6.1), som jag använde mig av vid de olika 
intervjutillfällena. I intervjun med informanten från Försvarsmakten ställde jag frågor om den 
organisatoriska utformningen av militärregionerna som jag inte ställde till informanten från 
Länsstyrelsen. Anledningen till det är för att informanten från Länsstyrelsen inte har varit med 
arbetat fram den organisationen, vilket innebär att informanten förmodligen inte hade någon 
möjlighet att svara på frågor av det slaget. 
 
Jag tog därefter kontakt med de två personerna jag ansåg skulle kunna bidra till min studie 
utifrån ställt syfte och frågeställningar. Informanterna i den här studien innehar båda en 
ledande position i respektive myndighet och arbetar i någon form med civil-militär samverkan 
på respektive sida. Vid kontakt med mina tilltänkta informanter blev jag positivt bemött och 
intervjuer bokades. Jag skickade förslag på datum och tider, så att mina informanter kunde 
välja en dag och tid som passade deras schema. 
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För att underlätta det fortsatta arbetet med min uppsats hade jag redan tidigare frågat de båda 
informanterna om jag kunde spela in intervjuerna, båda gav sitt medgivande i den frågan. 
Intervjuerna tog sedan plats på informanternas respektive kontor och tog ca 65-70 minuter 
vardera att genomföra. 
 
2.4 Etiska överväganden 
 
I en undersökning av det här slaget var det för mig viktigt att ta hänsyn till vad man kallar de 
grundläggande etiska frågorna; frivillighet, integritet och konfidentialitet kring de personer 
som ingår, eller nämns i studien (Bryman, 2009, s 440). I mitt fall innebär det de två 
informanter. 
 
Som forskare bör man sträva efter att ta hänsyn till de olika etiska principer som gäller för all 
svensk forskning idag. Det finns fyra stycken sådana principer, och de rör alla viktiga 
aspekter av hanterandet av uppgifter om personer som är involverade i studien. Den första 
etiska principen är informationskravet, med detta menas att den som genomför intervjun bör 
informera den som deltar om vad för syftet som finns med undersökningen; vidare att 
deltagandet är helt frivilligt och att intervjun kan avbrytas när informanten så känner för det. 
Samtyckeskravet är den andra etiska principen, helt enkelt att informanten ger sitt samtycke 
till att bli intervjuad. Konfidentialitetskravet, den tredje principen, belyser att 
undersökningsdeltagarens uppgifter samt den information som denne lämnar i 
undersökningen är  konfidentiell. Således ska det inte gå att igenkänna vem deltagaren är. 
Kravet om nyttjande är den fjärde och sista etiska principen som belyser att forskaren endast 
får handha information från undersökningsdeltagare i rent forskningssyfte för sin egen 
forskning (Bryman, 2009, s 440-441). Denscombe (2011) å sin sida menar på att de etiska 
principerna har kommit till för att skydda människan från forskare som har omoraliska 
intentioner med sin forskning eller som är villiga att använda sig av omoraliska medel för att 
öka kunskapen om ett visst ämne. Forskning ska inte bedrivas för forskarens privata intresse, 
utan all forskning ska vara till nytta för samhället (Denscombe, 2011, s 193-194). 
 
Före de två intervjuer kontaktade jag informanterna via e-post och gav dem information om 
mig själv och vidare syftet med min undersökning samt vilket kurs studien ingår i. Jag 
förklarade även, utifrån de etiska principer ovan, vad deltagandet i undersökningen innebar. 
Att deltagandet var högst frivilligt samt att information om informanterna och den 
information de lämnar kommer att behandlas helt konfidentiellt. Utöver det informerade jag 
även om att det material jag får ut från intervjuerna enbart kommer att användas för min 
studie, det vill säga i rent forskningssyfte. Jag valde även att upprepa den här informationen 
för mina informanter vid de olika intervjutillfällena, innan vi startade själva intervjuerna. I 
och med att jag således genomgående har haft de etiska principerna i åtanke under arbetets 
gång med de olika aspekterna av studien, så anser jag att jag i denna studie har följt de 
ovanstående fyra etiska principerna. 
 
2.5 Databearbetning 
 
Jag valde att transkribera det inspelade materialet från de båda intervjuerna i mycket nära 
anslutning till intervjuernas genomförande. Om det då visat sig att de inspelade materialet 
varit av sämre slag så skulle jag då haft tillfälle att fylla i den tänkbart saknade informationen 
eftersom jag fortfarande hade intervjun färskt i minnet. Transkriberinen av i intervjun går ut 
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på att forskaren skriver ut de insamlade/inspelade materialet, vilket i sin tur medför en stor 
fördel vid senare analys av det insamlade resultaten (Bryman, 2009, s 310). Att göra en god 
transkribering var något jag värdesatte i såväl arbetet med min resultatdel som senare i 
analysdel.  
 
Vidare under transkriberingen valde jag att inte märka ut tystnader, harklingar eller andra 
känslouttryck eftersom jag ville få en så samlad text som möjligt. Jag såg inte heller någon 
relevans med en sådan transkribering inför resultat- och analysdelen av den här studien. Mitt 
nästa steg var att återgå till teorin, den tidigare forskningen och utifrån mitt syfte och 
frågeställningar fokusera kring det jag ansåg vara av vikt och därifrån studera detta ställt mot 
vad informanterna belyst i intervjuerna. Det var slutligen det här arbetet som ledde fram till 
resultatdelen. Jag markerade i de utskrivna transkriberingarna det som ansågs vara av relevans 
för att kunna besvara de två forskningsfrågor samt syftet jag utgått från. Därefter ställde jag 
det markerade citaten i respektive intervjuer i kontext till varandra, för att på så sätt finna 
eventuella åsikter som överensstämde eller skilde sig från varandra. Den insamlade data från 
intervjuerna kopplades sedan samman med den/de teorier jag valt under analysdelen, och 
utifrån detta utarbetades min diskussion.  
 
Ur de utförda transkriberingarna har jag klippt ut de citat som redovisas i resultatdelen, citaten 
är inte återgivna i kronologisk följd då jag anser det bättre att redovisa ett sammanhängande 
resultat. I något av citaten ses en hakparentes med tre streck inuti [---]. Det här visar att en 
eller flera meningar har utelämnats för att belysa det som är relevant för min studie. I de 
utvalda citat jag använder mig av i resultatdelen har jag valt att benämna mina informanterna 
som informant Försvarsmakten och informant Länsstyrelsen. Anledningen till detta är för att 
jag vill sträva efter att följa de etiska principerna. Genom att avidentifiera mina 
intervjupersoner på det här sättet kan jag säkerställa en hög grad av konfidentialitet för dem 
inom min studie. 
 
2.6 Metoddiskussion  
 
Enligt Denscombe (2011) är det viktigt att verifiera data i kvalitativ forskning; det vill säga att 
forskaren måste påvisa att resultaten är tillförlitliga, annars är risken att forskningen helt 
förlorar sin trovärdighet. Inom kvalitativ forskning brukar man tala om resultatens 
trovärdighet, pålitlighet och generaliserbarhet. Trovärdighet syftar till hur pass exakt data från 
den kvalitativ forskningen. Resultatens pålitlighet är inom den här typen av undersökning 
knutet till hur nära forskarens ”jag” är till forskningsinstrumentet. Om resultaten i sin tur är 
generaliserbara beror på om de är representativa för samhället (Denscombe, 2011, s 378-382). 
I mitt fall anser jag att den här studiens resultat har hög trovärdighet då mina insamlade data 
är exakta, eftersom jag utifrån mitt syfte har sökt data från informantens utsagor, då dessa är 
vad de faktiskt tycker och förväntar sig. Sett till tillförlitlighet så förekommer självklart 
subjektivitet, vilket jag också är medveten om. Jag anser dock trotts det här att resultaten är 
tillförlitliga då syftet med studien var att få en djupare förståelse för hur personer med 
nyckelpositioner inom Försvarsmakten och Länsstyrelsen ser på civil-militär samverkan. 
Dock kan jag inte påstå att resultaten är generaliserbara, eftersom de är helt bundna till den 
plats och de personer jag har använt mig av i studien. 
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3 Teori 
 
Som teoretisk utgångspunkt för min uppsats kommer jag att utgå från litteratur och tidigare 
forskning kring ämnet civil-militär samverkan, och hur den här formen av samverkan och 
samarbete i dagsläget organiseras och fungerar. Jag kommer även studera hur forskningen 
belyser att sådan samverkan bör bedrivas för att nå störst synergieffekt mellan det civila 
samhället och Försvarsmakten.  
 
3.1 Tidigare forskning kring samverkan  
 
Kring samverkan och samordning mellan civila myndigheter och Försvarsmakten har ett 
flertal rapporter och studier pressenterats, främst från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), 
under de senaste tio åren. Studierna/rapporterna handlar i mångt och mycket om stöd till det 
civila samhället vid höjd beredskap och kris, samt hur de ska utvecklas för att nå bättre 
resultat vid påfrestande situationer. Jag har valt att närmare studera ett urval av dem, några av 
dessa beskriver jag mer ingående i nedanstående text. 
 
Ann Ödlund, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) Militärt stöd vid nationella 
civila kriser i det nordiska länderna publicerad år 2009, FOI-R--2944--SE 2009. I den här 
rapporten beskrivs hur den fredstida civil-militära samverkan är strukturerad i de fyra 
nordiska länderna under fredstida kriser. Här slår även forskaren fast att Sverige idag är det 
nordiska land som är minst utvecklat/samorganiserat när det gäller stöd till civila myndigheter 
i fredstida kriser. Rapporten lyfter även fram aspekter på hur Försvarsmakten skall gå tillväga 
för att utveckla den bristande samverkan som råder på hela spektrat, lokal, regional och 
central nivå.  
 
Magdalena Tham Lindell och Cecilia Hull Wiklund (FOI) Jakten på synergin – Erfarenheter 
av civil-militär samverkan i PRT Mazar-e Sharif, FOI-R--3356--SE, 2011. Rapporten är gjord  
på uppdrag av Försvarsdepartementet och synliggör hur samverkan fungerat i praktiken. Den 
åskådliggör även de synergier som uppnåtts inom ramen för den samverkan mellan svenska 
myndigheter och den militära verksamheten i PRT Mazar-e Sharif. Rapporten ger även 
förslag på hur synergieffekter kan uppnås och utvecklas vid internationella insatser. Punkter 
värda att nämna här är bland anat, tydliga riktlinjer för samverkan, gemensam utbildning, 
gemensamma beslutsprocesser och utvecklade gemensamma strategier mellan civil och 
militär. (FOI-R--3356—SE s. 59). De erfarenheterna som nämns gäller såväl vid samverkan 
internationellt såväl som nationellt. 
 
Ann Ödlund (FOI) Civilt försvar och höjd beredskap – utgångspunkter för fortsatt utveckling 
publicerad 2011, FOI-R--3252--SE. Studien är genomförd på uppdrag av Myndigheten för 
samhällskydd och beredskap (MSB) och syftar till att beskriva förutsättningar för dagens 
civila försvar av Sverige, strukturer och dagens reglering. Studien ger även exempel på hur 
strukturerna ser ut i våra granländer Finland och Norge, samt även förslag till utveckling av 
det civila försvaret i Sverige. Studien pekar även på att civila försvaret, vid krishantering är, i 
stort behov god krisberedskapsstruktur och verksamhet, samt en välutvecklad samverkan på 
alla nivåer. Ödlund lyfter slutligen här även fram förslag för hur den tidigare nämnda 
strukturen för samverkan på lokal, regional och central nivå inom civilförsvaret kan 
struktureras.  
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Anna Forsström, Maria Lagerström, Johan Tejpar (FOI) Myndighetssamverkan vid nationell 
Krishantering - Samverkansförutsättningar i ett föränderligt krishanteringssystem publicerad 
år 2010, FOI-R--3063--SE. Användarrapporten är gjord på uppdrag av Försvarsdepartementet 
(Fö). Syftet med studien är att skapa en lättöverskådlig bild för behoven och förutsättningarna 
för ”… nationell myndighetssamverkan med tyngdpunkt på civil-militär samverkan” 
Rapporten lägger särskild vikt till FM:s stöd till civila myndigheter vid krishantering i 
fredstid, och då främst stöd till andra myndigheter vid större katastrofer och olyckor på 
nationell nivå. Studien tar även upp den rådande osäkerheten på myndighetsnivå rörande vad 
begreppen samverkan och samordning står för. 
 
3.1.1 En utmaning för dagens civila försvar  
 
Ödlund belyser i sin studie Civilt försvar och höjd beredskap ett antal problem och 
utmaningar för det civila försvaret i dagens Sverige. Avsikten med studien är enligt Ödlund 
att ge exempel för vidare utveckling inom området civil försvar. Ödlund pekar här på att det 
civila försvaret till sin huvuddel avskaffades för drygt tio år sedan, vilket medför problem vid 
dagens utveckling inom samhällets krisberedskap. De som då satt på nyckelpositioner och 
skötte samverkan och planläggning är till stor del pensionerade eller har gått vidare till nya 
arbetsuppgifter och positioner. ”Det civila försvaret avvecklades för mer än tio år sedan och 
många idag verksamma inom krisberedskapen och inom försvaret, har bristande kunskaper 
om syftet med och behovet av och uppgifterna för ett civilt försvar.” (Ödlund, 2011, s.36). 
Området  kring civil-militär samverkan och samarbete ses i studien som mycket eftersatt 
under lång tid, och att det här är något som nu återigen bör lyftas upp och utvecklas. 
 
Fyra punkter för utveckling av samverkan och samarbete 
 
De personer som idag sitter på positioner viktiga inom krishantering vid myndigheter och 
organisationer behöver djupare utbildning och ett utvecklat stöd för att bättre kunna nå effekt, 
före, under, och efter en händelse. Det här  stödet och utvecklingen av de arbeta som idag 
bedrivs bör enligt studien (Ödlund, 2011, s.36) fokuseras kring punkterna 1-4, se nedan. 
 
1. Gemensamma utbildningar 

 
2. Gemensamma övningar 

 
3. Deltagande vid planeringsarbeten 

 
4. Utveckling av nätverk.  
 
Punkt 1-4 belyser således var fokus bör ligga för att nå en så god utveckling inom området 
samverkan som möjligt. Betydelsen av nätverk kan ses som en grundpelaren för att punkt ett 
till tre skall fungera. Därav kommer inte denna punkt enbart att röra området överspridning av 
kunskap mellan myndigheter och organisationer, utan hur bäst synergieffekt kan nås utifrån 
utbyten av idéer, tankar kring möjliga problem och hur dessa skall kunna hanteras. En sådan 
överspridning av kunskap kommer kunna ske genom  en samverkan på individnivå, såväl som 
en samverkan på kollektivnivå i ledningsgrupper och liknande.  En annan stor vinst som ges 
naturligt vid utveckling av nätverk är att personliga relationer och att kontaktnät kommer 
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kunna knytas över myndighetsgränsen; kännedomen om att den jag talar med nu kommer jag 
även att tala med när krisen väl är framme. (Ödlund, 2011, s.36).  
 
I den här studiens analysdel kommer jag se till informanternas svar från resultatdelen kopplat 
till  de fyra punkterna ovan ”för utveckling av samverkan och samarbete”. Främst till om 
informanterna ser förväntningar och möjliga förbättringar i dem, eller om de belyser något 
som studien Civilt försvar och höjd beredskap inte tagit hänsyn till inom utveckling av 
området samverkan, i och med införandet av Militärregionerna    
 
Ödlund belyser i den här studien även området Samverkan som förutsättning för samordning. 
Här poängterar Ödlund att vid samordning kring lösande av uppgift inom det civila försvarets 
krishantering är kommandostruktur inte att eftersträva, med en centraliserad 
ledning/beslutfattning för att snabbt ge order neråt i kedjan. Strukturen bör enligt författaren 
istället bygga på och fokuseras till en god samverkan i planeringsstadier, vid fredstida 
förberedelser. Det man här skulle vilja åstadkomma och utarbeta är en god samordning av 
samtliga resurser och inriktningar för att sedan vid händelse av kris kunna verka så effektivt 
och likställt som möjligt. En struktur enlig den här kommer ställa stora krav på ledning, 
planering och reglering av verksamheten, det kommer även kräva att berörda parter/aktörer 
har en god kunskap och förståelse för verksamhetsområden och förutsättningar. Här kommer 
även betoningen av ömsesidigt beroende in. (Ödlund, 2011, s.37) 
 
3.1.2  Ömsesidigt beroende höjer effekten av Interaktionen 
 
Inom samma område Samverkan som förutsättning för samordning belyses att ett ömsesidigt 
beroende mellan sammarbetande organisationer höjer effekten och viljan i samverkan. Att en 
sådan synergieffekt kan uppstå är inte speciellt kopplat till just området civil-militär 
samverkan, utan kan bidraga till ökat uppgiftslösande i skilda organisationer. Här finns dock 
självfallet ett stort behöv av samordning för att ytterligare nå så god effekt som möjligt. 
(Ödlund, 2011, s.37). 
 
Det här beroendet kan därav uppstå då organisationer arbetar med samma uppgift och mot 
samma mål. Att arbeta med samma uppgift och mål kan exempelvis vara då Försvarsmakten 
lämnar stöd till annan myndighet/annan aktör på den civila marknaden exempelvis 
Länsstyrelsen.  Beroendet kan dock även uppstå när försvarsmakten tar emot stöd av 
densamme, och då bedriver verksamhet vid höjd beredskap eller vid krishantering.  
 
Beroendet kan i denna kontexts ses i arbete vid exempelvis brandbekämpning av 
skogsbränder då den insatta brandkåren och det insatta Hemvärnskompaniet arbetar med 
samma uppgift – brandbekämpning och samma mål – att släcka eller hindra spridning av 
brandhärden. Det kan även uppkomma långt tidigare, i en större kontext, vid gemensamma  
planeringsarbeten, utbildningar och övningar, då nätverk skapas och parterna förstår 
varandras uppgift, hur de olika elementen passar in i den gemensamma krishanteringen. En 
krishantering med samma mål att värna landet och dess befolkning. Det här är således något 
att eftersträva vid utveckling av dagens ”Totalförsvar”. På båda nivåerna kan vi här se 
uppkomsten till en mycket positiv synergieffekt för de berörda parterna. 
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Som synes i Figur 1 (Tham och Hull, 2011, s.61) är en ökad interaktion inte något som enbart 
sker av sig själv mellan de berörda parterna, här ser vi olika steg som vart och ett utvecklar 
samarbetet mellan organisationerna. Från första punkten då vi kan se en rådande tävlan 
mellan parterna om vem som bäst uppnår resultat ur ett individuellt synsätt till hur 
interaktionen utvecklas/ökar. Slutligen i det här spektrum finner vi Integrera  då parterna 
förenade till en enhet löser den ställda uppgiften, målet med insatsen. 
 
När vi här talar om och beskriver den interaktion som sker, och hur den även bör ske för att 
uppnå storts synergieffekt ska en sak poängteras. I dagsläget när samverkan mellan civil och 
militär sker ses denna samverkan ofta som en synergi i sin helhet. ”Civil-militär samverkan 
har kommit att ses som ett mål i sig själv snarare än ett medel för att uppnå resultat.” (Tham 
och Hull, 2011, s.47). Vid en samverkan som inte leder till att något positivt uppnås, leder det 
heller inte till någon utvecklad interaktion eller synergieffekt, det här är viktigt att poängtera. 
Samverkan kan beskrivas som ett verktyg för att uppnå ett ställt mål. Att målet sedan 
genomdrivs är det som leder till resultat. Det är under arbetet med att uppnå det satta målet, vi 
med exempelvis den civila räddningstjänsten och ett insatt hemvärnsförband kan komma att 
uppnå en synergieffekt i dess gemensamma arbete/samarbetet. En uteffekt som är större än 
om vardera organisation arbetat var för sig, individuellt,  mot samma mål. 
 
Att sedan mäta det slutliga resultatet av samarbete ter sig dock relativt svårt, dvs jämfört med 
hur resultatet blivit utan samarbetet – då det inte direkt går att mäta vad uteffekten hade blivit 
utan det samarbetet och samverkan som nu föreligger. Analys av resultatet, uppkomna 
synergier i efterstadiet av en insats kan dock exempelvis ske enligt följande: 
 

• Output – Det omedelbara resultatet av verksamheten, vad som uppnåtts och 
levererats. 
 

• Outcome – Vad som åstadkommits i en större kontext, en förändring av arbetssätt 
eller kapacitet, något nytt att ta med sig i arbete längre fram i tiden.  
 

• Impact – Syftar här till om det går att urskilja en varaktig effekt på samhället i stort. 
         (Tham och Hull, 2011, s.47)   
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3.1.3 Centrala begrepp/definitioner 
 
Ansvarsprincipen- ”Ansvarsprincipen innebär att den som har ett ansvar för en verksamhet 
under normala förhållanden har motsvarande ansvar även under krissituationer. Ansvaret 
inkluderar att vidta de åtgärder som krävs för att både skapa robusthet och 
krishanterisförmåga.” (Skr. 2009/10:124 s.88). 
 
Krisberedskap- ”… krisberedskap: förmågan att genom utbildning, övning och andra 
åtgärder samt genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en 
kris förebygga, motstå och hantera krissituationer,…”  (SFS nr: 2006:942 , 4 §) 
 
Krishantering- ”Med krishantering avses den mer omedelbara operativa hanteringen av en 
händelse eller störning som inträffat i samhället.” (Skr. 2009/10:124 s.88). 
 
CIMIC- Civil-military cooperation. I internationella sammanhang benämning på civil-militär 
samverkan (DGemO 2005 s. 53) 
 
Totalförsvar- ”Totalförsvar består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil 
verksamhet (civilt försvar).” (Lag (1992:1403 , 1§) 
 
Civilt försvar- ” civilt försvar all civil verksamhet som ingår i totalförsvaret och omfattar 
sådan verksamhet som ska kunna bedrivas vid höjd beredskap och krig. Ett stort antal civila 
myndigheter, kommuner, organisationer och företag berörs.” (NE.se1) 
 
Samverkan- ”Samverkan avser den dialog och samarbete som sker mellan självständiga och 
sidordnade samhällsaktörer för att samordnat uppnå gemensamma mål.” (Skr. 2009/10:124 
s.89) 
 
Samordning- ”Samordning avser den aktivitet som innebär att se till att den verksamhet som 
bedrivs av olika samhällsorgan genomförs med utgångspunkt i gemensamma 
planeringsförutsättningar och att själva genomförandet inte präglas av divergerande mål 
mellan olika samhällsorgan.” (Skr. 2009/10:124 s.89). 
 
Samarbete- ”…arbete som bedrivs av två eller flera tillsammans med gemensamt syfte”  
(NE.se2) 
 
Synergi ”synergi, samverkan mellan två eller flera faktorer som, positivt eller negativt, 
påverkar en process på ett sådant sätt att den sammanlagda verkan av faktorerna blir större än 
summan av verkningarna av faktorerna var för sig (potentiering).” (NE.se5) 
 
Interaktion ”  samverkan, samspel; process där grupper eller individer genom sitt handlande 
ömsesidigt påverkar varandra.” (NE.se4) 
 
3.2 Samverkan idag 
 
”I det framtida insatsförsvaret och den beslutade insatsorganisationen finns inte längre krav på 
eller behov av en regional eller territoriell ledning som motsvarar en särskild 
ledningsorganisation” (prop. 2004/05:160 3.2). Det här gick att läsa i den propositionen som 
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regeringen beslutade i enlighet med för avvecklingen av de dåvarande militärdistriktsstaberna, 
med dess territoriella ansvar och ledning. I Propositionen ”Ett användbart försvar” 
(prop.2008/09:140) som presenterades endast tre år efter att den regionala samverkan 
centraliserades till HKV, i och med införandet av det ”nya” Insatsförsvaret, betonas återigen 
att civil-militär samverkan är en framgångsfaktor för krishantering inom landets gränser. 
(prop.2008/09:140 kapitel 4, 6 samt 8)  
 
Strukturen för civil-militär samverkan idag: I dagsläget (från 2005 då Militärdistrikten 
avskaffades fram till Militärregionernas införande, 2013-01-01) utgår den centrala ledningen 
för civil-militär samverkan vid kriser som ovan nämnts från HKV och på regional nivå 
bedrivs samverkan från de fyra Säkerhets- och Samverkanssektionerna (SäkSam). 
 
3.2.1 Försvarsmaktens resurser för stödinsattser till det civila samhället 
 
Central ledning 
 
Sker från Insatsledningen HKV, under ledning av Chefen insats (C INSATS). Den samverkan 
vi talar om här sker på högsta central nivå. Här planeras och utarbetas förslag, bestämmelser 
och riktlinjer inom området. Det är även under C INSATS:s försorg att besluta om insats 
(stödinsats) efter förfrågan från centrala och regionala myndigheter, militär eller civil 
räddningsledare. (Ödlund, 2010, s.19) 
 
Greppbara förband  
 
Samtliga förband i Försvarsmakten lyder under Chefen produktion (C PROD). De här förband 
är såväl Armé, Flyg och Marinaförband vidare funktionscentra och skolor vars uppgift är att 
utbilda de förband som sedan kan komma att ställas inför lösande av uppgift/insats inom 
nationen såväl som internationellt. Utbildningsförbanden har även insatsresurser i beredskap. 
Insatsresurser är skyddsstyrkor, Nationella skyddsstyrkorna samt övriga hemvärnsförband, 
och olika former av stående beredskapsförband. (Försvarsmakten.1 2012) 
 
Hemvärnet  
 
Står för de förband som mest frekvent, och i störst utsträckning, finns greppbara för 
omgående nationella insatser med stöd till det civila samhället. Den här hjälpen kan omfatta  
allt från bekämpning/släckningsarbeten av skogsbränder till arbete i översvämmade områden. 
Hemvärnet består idag av ca 30 000 soldater fördelade på 40 hemvärnsbataljoner från norr till 
söder, och utgör en stor del av samhällets katastrofberedskap under fredstid. 
 
Vid direkt stöd till det civila samhället samverkar förbandet med räddningstjänsten på plats. 
Förbandet leds i sin tur av den militära insatschefen (MIC). Den militära insatschefen på plats 
kommer då vanligen från den berörda utbildningsgruppen i vilken det insatta 
hemvärnsförbandet ingår i, och är vanligen bataljonchef eller möjligen kompanichef. 
Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna lyder dock centralt under rikshemvärnschefen 
som i sin tur är direkt underställd överbefälhavaren. (Försvarsmakten.1 2012)  
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Värt att tänka på när vi talar om insats av hemvärnsförband är att dessa i fredstid är frivilliga 
förband som enbart får kallas in med plikt efter regeringsbeslut eller vid beslut av 
Överbefälhavaren under korta tidsförhållanden för att därefter invänta beslut av regeringen. 
 
Säkerhets- och Samverkanssektionerna (SäkSam). 
 
Säkerhets- och samverkanssektionerna, utgör Försvarsmaktens samverkansorgan på regional 
nivå. Sektionerna finns i dagsläget på fyra platser i Sverige, Malmö, Göteborg, Stockholm och 
Boden. De består av två skilda delar, den militärta underrättelse- och säkerhetstjänsten 
(MUST) med dess regionala delar för att på bästa sätt bearbeta och analysera territoriella 
säkerhetshändelser, placerade under C INSATS, J2. Det är således den regional 
säkerhetstjänsten som samverkar med den regionala polisen/ säkerhetspolisen. Andra delen 
består av samverkanssektionen (J9), vars huvuduppgift är att samverka med fokus på  
planläggning tillsammans med regionala myndigheter och berörda Länsstyrelser inom 
sektionens territoriella ansvarsområde. Sektionerna har ingen beslutsrätt utan fungerar som ett 
samverkansorgan. ”Sektionerna ska stödja den operative chefen med ledning av civil-militär 
samverkan på lokal nivå i frågor som bland annat omfattar Försvarsmaktens stöd till samhället.” 
(FFS 2007:4.  §15).  
 
Från förfrågan till insats i korthet 
 
Här ses ett enkelt exempel för hur beslutsvägen är tänkt att fungera från Försvarsmaktens sida 
vid förfrågan om hjälpinsats från till civila samhället, vid exempelvis naturkatastrof. 
 

• En förfrågan ställs från exempelvis en civil räddningsledare till HKV (Vakthavande 
befäl vid Armens taktiska stab, ATS).  
 

• Förbandschefen (under berörd SäkSam -område, underställd C PROD) får order direkt 
av Chefen ATS  att bidra/ kalla in  förband ur exempelvis Nationella skyddsstyrkorna.  
 

• På högsta nivå leds då den nationella insatsen av C ATS.  
 

Den territoriellt ansvarige chefen för insatsen blir C INSATS. Vid vissa specifika 
fall/stödinsatser till civila samhället kan berörd förbandschef få order att direkt leda insatsen. 
(Ödlund, 2010, s.20) 

 
Här sker således samverkan och ledning av insatt förband på en förhållandevis mycket hög 
nivå, jämnfört med civil ledningsstruktur under fredstida krisarbeten. Den civila lednings 
strukturen sker enligt ansvarsprincipen (här således att normalt ansvarig även är ansvarig 
under krissituation) vanligtvis räddningschefen vid räddningstjänsten på lokal/kommunal 
nivå. 
 
3.2.2 Förutsättningar för Försvarsmaktens stöd  
 
Försvarsmakten stöd till det civila samhället regleras av en lagstiftning uppbyggd av lagar och 
förordningar. Det finns i dagsläget fyra större lagstiftning som reglerar vad Försvarsmakten 
får göra vid insatser av typen stödinsatser till det civila samhället.  
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• Stödförordningen (Förordning 2002:375 om Försvarsmaktens stöd till civil 
verksamhet) där Försvarsmakten i mån av resurser och att det inte stör dess egen 
verksamhet hjälper till mot full kostnadsersättning. 

 
• Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Lagen är tvingande för Försvarsmakten, 

och reglerar bland annat vem som ansavarar för vilken räddningsinsats, exempelvis 
staten eller kommun. Lagen har ersatt den tidigare Räddningstjänstlagen.  
 

• Lagen om Försvarsmaktens stöd till polis vid terroristbekämpning (SFS 2006:343).  
Reglerar främst Försvarsmaktens stöd till polis inom terroristbekämpning, då polisens 
verksamhet kräver resurser som Försvarsmakten har tillgång till. Att regeringen ger sitt 
medgivande för stödet är avgörande. 

 
De två lagarna och Stödförordningen ovan reglerar Försvarsmaktens stöd till det civila 
samhället i övrigt finns även IKFN-förordningen. 
 
• IKFN-förordningen (1982:756) gäller i fredstid/neutralitet för Försvarsmaktens 

ingripande vid kränkningar av Sveriges territorialgräns. IKFN-förordningen reglerar 
dock även när Försvarsmakten behöver ta emot stöd från det civila samhället, 
exempelvis Luftfartsmyndigheten, polisen och sjukvårdsorganisationen. 
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4 Resultat  
 
I den här delen av uppsatsen redovisar jag de resultat jag har kommit fram till utifrån mina två 
frågeställningar. Jag kommer inledningsvis avhandla den först nämnda frågeställningen som 
rör informanternas förväntningar på Militärregionerna för att därefter avhandla frågeställning 
två som handlar om hur informanterna anser att samverkan skall förbättras. Informanterna i de 
två intervjuerna benämns som följer: informant Försvarsmakten och informant Länsstyrelsen. 
    
4.1 Informanternas förväntningar 
 
På frågan om vika förväntningar respektive informant har svarade informanterna relativt 
likstämmigt med förhållandevis positivt gensvar. En punkt som de båda informanterna särskilt 
lyfte fram var vikten av en lokal förankring mellan Försvarsmakten och det civila samhället. 
 

Informant Försvarsmakten: ”Jag har en vision att hv-batC på orten eller någon av dennes 
stabsmedlemmar blir kontaktman på orten, så att man på kommunen vet att det är  Harry 
Persson som är kontaktman för Kråkemåla kommun. Även på denna nivån skall det kunna 
utvecklas nätverk utan att det ska behöva fattas några direkta beslut, för att skapa detta 
nätverket.”  
 
Informant Länsstyrelsen: ”Jag ser även en stor fördel nu med att vi kommer på ett regionalt plan 
enkelt få veta om vi har exempelvis en hemvärnsbataljon greppbar, och vi kommer även då få 
dessa resurser med en lokalförankring, det viktigaste kanske inte är att vi på Länsstyrelsen har 
kontaktuppgifterna till bataljonschefen det är troligen att kommunledningen har det, här talar vi 
regional samverkan men även lokal samverkan som kan vara ännu viktigare.”  

 
Informanternas svar tyder här på att de vill se en lokal förankring i framtiden som saknas idag. 
Informant Försvarsmakten trycker inte enbart på vikten av regional samverkan utan denne vill 
även se samverkan ett steg ner. Att kommunen har en ”kontaktman på orten”, att de från 
kommunal sida vet vem de skall ringa, alltså inte bara vilket nummer. Det kan således 
innebära att Försvarsmakten och kommunen skall kunna samverka direkt med varandra utan 
mellanhänder och utan beslut om att nätverk ska byggas och utvecklas. Informant 
Länsstyrelsen ser även att de kan bli lättare att se vilka resurser som finns greppbara och att de 
här resurser även då kommer komma  med ”lokalförankring”. Informant Länsstyrelsen 
belyser även denna behovet av en direktkontakt till berörd hemvärnsbataljon. Viktigast är då 
inte att de från Länsstyrelsens sida har denna kontakt utan att den finns lokalt, att 
kommunledningen vet hur och vem som skall kontaktas vid Försvarsmakten.  
 
Det är tydligt att två myndighetsrepresentanter som båda belyser behovet av en nära 
samverkan sinsemellan, en samverkan de saknar idag men hoppas kunna utveckla. Samverkan 
skall inte enbart ligga på ett regionalt plan, utan för att nå största möjliga resultat har båda 
parter förväntningen att samtal skall kunna ske lokalt. I det berörda kommunerna som kan 
komma, och behöver, få stöd från Försvarsmakten. De utvecklade kontakterna/nätverken 
skulle säkerligen även fungera i precis omvänd ordning, då det lokala förbandet behöver stöd 
från kommunen. Utvecklingen av nätverk är således viktiga för båda parter men det ser inte 
enbart det här som en väg för samtal. Förväntningar rör även området planläggning, att kunna 
ta emot och ge stöd till varandra.   Under  del 3.1.1 redovisas Fyra punkterna för utveckling av 
samverkan och samarbete som Ödlund, A ser som särskilt viktiga. Två av de punkterna 
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Deltagande vid planeringsarbeten och Utveckling av nätverk, belyses även här av våra 
informanter som två förhoppningar vid arbetet efter införandet av de regionala staberna i 
Militärregionerna. 
 

Informant Försvarsmakten: ”Här behövs det utveckling av nätverk, gemensamma planer, 
definiera behov i  förväg, det är de största, det är detta som kommer bli fördelen. Att 
improvisera utifrån en plan, den stämmer ju aldrig, har man en plan och ett väl etablerat nätverk, 
då har man något gemensamt att improvisera utifrån, istället för att sitta i någon källare och 
uppfinna hjulet igen, när alla träd redan blåst ned. Ett enkelt sätt att beskriva det på - Vi kommer 
snabbare nå ut med resultat.”  

 
Behovet av nätverk har redan tidigare lyfts fram av informanterna men det kan inte 
understryckas tillräckligt när man ser till samverkanskontexten. Här exemplifierar även 
Informanten vad denne förväntar sig att uppnå med den nya organisationen ”utveckling av 
nätverk är en punkt, så även att utarbete ”gemensamma planer”  samt att ”definiera behov” 
redan i förväg innan något har inträffat. Vikten av just planeringsarbetet/ planläggningen ,som 
här rör tilltänkta händelser där det kan bli frågan om stödinsatser och samverkan, poängteras. 
En välutvecklad gemensam planläggning ser Informant Försvarsmakten som grunden till att 
nå snabbare resultat när det verkligen gäller. 
 
          Informant Länsstyrelsen: ”I föreskedet är det viktigt att lägga planer synkront, som gör att jag är 

medveten att jag har de här bristerna/svagheterna men i och med att du grupperar här  kan vi 
kanske täcka upp varandras svagheter, Jag tror på att planera före och att göra det gemensmat.   
[---] Om vi nu i innan något händer kan bygga upp handlingsplaner gemensamt, har vi betydligt 
större möjlighet när något verkligen händer.”  

 
Här beskriver informanternas förväntningar vad som kan komma att uppnås i och med 
införandet av de regionala staberna inom Militärregionerna. Planeringen i ”föreskedet”, det 
vill säga planeringen före något inträffar ses som en framgångsfaktor. Om gemensamma 
planeringsunderlag och handlingsplaner för hur var och en skall agera finns utarbetat mellan 
de två myndigheterna, ser informanten att det på så sätt går att täcka upp varandras svagheter. 
Det här kan ses som ett redskap för att uppnå en positiv synergi vid insats. Kopplat till det här 
och den gemensamma planeringen ser informanten det så viktigt att han betonar ”betydligt 
större möjlighet” för  att samverkan och samarbetet skall fungera ”när något verkligen 
händer”.  
 
Vid jämförelse av vad de båda informanterna pekar på kan således dels nätverkens betydelse 
ses ur förmågan till en utvecklad samverkan men även vad denna samverkan skall kunna leda 
till i en större kontexts. De betonar här helt oberoende av varandra vikten av att planera och 
samrikta verksamheten innan en händelse inträffar, så att samarbetet skall fungera optimalt i 
ett senare skedde, vid insats. Nätverkens roll blir därav en förutsättning för planläggning, en 
förutsättning för optimalt uppgiftslösande, följaktligen en förutsättning för att utnyttja de 
befintliga resurserna med störst uteffekt. Det här är förväntningar som de båda informanterna 
i dagsläget har på det gemensamma arbetet. Förväntningar går att koppla till punkt 3.1.2  
Ömsesidigt beroende höjer effekten av Interaktionen, här ses ett planeringsarbete med mål att 
täcka upp varandras svagheter, att gemensamt utveckla planer för gemensamma insatser där 
målet således blir en positiv synergieffekt. Enligt informanterna ska man kunna se två 
myndigheter som kommer arbeta med gemensamma uppgifter mot ett likriktad mål som 
planlagts i ett före skede, innan något inträffar.   
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Informanterna har här tidigare varit inne på sina förväntningar kring nätverkens, och den 
gemmensamma planeringens, vikt vid civil-militär samverkan. De belyser även under frågan 
om vilka förväntningar de har kring Militärregionerna, behov av gemensam utbildning och 
övningsverksamhet för att likrikta kunskap och arbetsmetoder. 
 

Informant Försvarsmakten:  ”Det finns och kommer att finnas ett gemensamt utbildningsbehov 
för att veta vad vi kan göra för varandra, […] Utbildningen i sig själv är viktig men vi måste 
även öva med varandra så att vi på så sätt märker vad var och en klarar av när det faktiskt 
gäller.”    

 
Ovan betonar informanten att denne ser ett ”utbildningsbehov” rörande kunskap om varandra, 
det vill säga den militära organisationen och den civila med Länsstyrelse och kommuner. 
Gemensamma övningar inom krisberedskaps området belyses som en förutsättning för att 
kunna lösa uppgifter när det väl inträffar något som enligt informant Försvarsmakten inte sker 
eller skett i någon större utsträckning 

 
Informant länsstyrelsen:  ”Jag tror att vi kommer få, och se positiva aspekter av ett direkt 
samarbete, det kan röra gemensamma utbildningar, övningar, gemensamt planeringsarbete inför 
framtiden, det handlar helt enkelt om att disponera befintliga resurser på rätt sätt för att nå 
resultat.” 

Likt informant Försvarsmakten betonar informant Länsstyrelsen gemensamma utbildningar, 
övningar och planering. Informant Länsstyrelsen ser det här som positiva aspekter som nås 
via ett direkt samarbete. Här betonas även att ”disponera befintliga resurser” för att nå 
resultat, det kräver att organisationerna har en god bild av varandras förmågor och verksamhet 
något de när via utbildning. Tidigare i resultatdelen var jag inne på hur informanterna belyste 
två av de fyra punkterna för utveckling och samarbete (3.1.1), deltagande vid 
planeringsarbeten och utveckling av nätverk. Här behandlar informanterna vikten av de två 
andra punkterna, gemensamma utbildningar och gemensamma övningar, det vill säga var 
fokus enligt Ödlund, A. bör ligga för att nå en så god utveckling inom området samverkan 
som möjligt. 
 
Informanternas förväntningar belyser här vad effekten kan komma att bli när sammarbete och 
samverkan sker på en gemensam nivå, då samarbetet inte längre ska ske mellan Länsstyrelse 
(regionalt) och  Insatsledningen vid HKV (centralt). Att så idag är fallet är även något som 
informanterna ser som ett problem, som kan leda till en viss otydlighet i ledningsförhållanden 
och samverkanskontakten. 
 
          Informant Försvarsmakten: ”Jag tror också att vid stöd till det civila samhället idag har många 

av de inblandade från civil sida svårt att se varför FM ska ha en central ledning i Stockholm, för 
beslutsfattning på regional nivå. När man själv har en regional ledning som polismyndigheten. 
Man vet att de sitter personer på en SäkSam- avdelning men dessa har ingen beslutsrätt, alla 
beslut ska fattas i Stockholm, av någon som tillsynes saknar den lokala förankringen, 
kännedomen och de rätta kontakterna på en lokal och regional nivå. Vi kommer nu nå en mer 
jämlik interaktion mellan FM och Länsstyrelserna, när besluten ligger på samma nivå.” 

 
Ovan beskriver informanten problematiken kring dagens ledningsförhållandena från 
Försvarsmaktens sida, och hur denne förväntar sig att de efter införandet av de regionala 
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staberna (Militärdistrikten) kan utvecklas.  Problematiken som belyses  rör således skillnaden 
i ledningsförhållandena. Det civila arbetet leds idag vid svåra olyckor regionalt, men främst är 
det närhetsprincipen och ansvarsprincipen som styr arbetet, vid olycka normalt sätt således 
räddningschefen kommunalt (se 3.2.1). Det här ser Informant Försvarsmakten som positivt då 
denne vill se en militär beslutsfattare med lokal förankring. En person som har goda kontakter 
”på en lokal och regional nivå” en person som således kan samverka med sina civila 
motsvarigheter och som har beslutsrätt över underställda resurser. En person med den här 
förankringen skulle enligt Informant Försvarsmakten leda till en ”jämlik interaktion” mellan 
Länsstyrelser och Försvarsmakten då besluts och samverkans nivåerna blir mer likställda.       
 
           Informant Länsstyrelsen: ”Utvecklingen går nu igen åt rätt håll. Det blir en minskad otydlighet, 

det blir tydligare struktur för oss som arbetar på den civila sidan, att se då man tittar på det 
militära etablissemanget så finns det en tydlig kontaktpunkt, som jag tidigare saknat. Jag tror 
även med det nya staberna att det kommer bli lättare att bygga upp förtroendet mellan en 
Länsstyrelse och Försvarsmakten via regional stab.” 

 
Informanten  från Länsstyrelsen ser även en ökad tydlighet i strukturen för samverkan och 
samarbete med den militära sidan i och med införandet av Militärregionerna, tydligheten 
bygger som tidigare nämnts dels på närheten men även på en ”tydlig kontaktpunkt” som 
denne tidigare svarar. Kontaktpunkten kan ses som den chefen för Militärregionen eller av 
denne utsedd kontaktperson, exempelvis den lokala hv-chefen på orten. Informanten betonar 
även här sina förhoppningar om att det kommer bli lättare att upparbeta ”förtroendet mellan 
Länsstyrelse och Försvarsmakten” på regional nivå vid de regionala staberna. Ett utökat 
förtroende skulle här kunna ses dels utifrån att Försvarsmakten närmar sig Länsstyrelsens 
beslutsnivåer, chefer på någorlunda lika nivåer som Informanten från Försvarsmakten lyfter 
fram. Det utökande förtroendet skulle även kunna ses utifrån att den militära 
samverkansbefälet även nu kommer kunna ha beslutsrätt över underställda resurser som 
Informant från Försvarsmakten betonar ovan, i skillnad till SäkSam-avdelningarna. 
 
Utifrån de två senaste citaten kan det ses ett flertal likheter på de ställda förväntningarna från 
Informanterna . Båda ser att med införandet av Militärregionerna att det kommer leda till en 
ökad tydlighet vid samverkan och samarbete. Att det blir tydligare struktur med liknande 
beslutsnivåer och att förtroendet på samverkan kommer öka då en lokal och regional 
förankring framarbetas, samt att det kommer finnas beslutsrätt för insats på regional ned till 
kommunal nivå. 
 
4.2 Informanternas syn på hur samverkan förbättras 
   
Som tidigare nämnts i problemformuleringen framgåer det inte i propositionen hur samverkan 
med andra myndigheter ska förbättras i och med införandet av Militärregionerna. Det framgår 
bara att så är målet, inte hur eller vad den skall bli bättre än.  
 
          Informant Länsstyrelsen: ”Den allmänna uppfattningen här i Länet är att samverkan och 

samarbetet med Försvarsmakten inte fungerar särskilt väl, ett stort problem är att det är mycket 
svårt att komma i kontakt med Försvarsmakten i frågor som rör långsiktighet, långsiktiga 
planeringsarbeten och informationsutbyten allmänt.” 

 
Informanten Länsstyrelsen belyser här brister denne ser med dagens civil-militära samverkan. 
Ett av de främsta problemen är enligt informanten svårigheten att få kontakt med någon på 
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den militära sidan. Här ses således ett grundläggande problem i att ens finna någon att 
samverka med. Områdena där bristen på samarbete/samverkan till Försvarsmakten ses är i 
frågor som ligger på en långsiktig nivå,  ”långsiktiga planeringsarbeten” och att 
informationsutbyten mellan myndigheterna idag är ytterst begränsat, något som enlig 
informanten ska förbättras. Att brister rörande denna samverkan ses i avsaknande av 
långsiktiga planeringsarbeten är allvarligt då Försvarsmakten i Doktrin för gemensamma 
operationer (se 1.1) belyser detta område. Att det finns ett uttalat behov att samordna civil-
militär verksamhet i samtliga konfliktnivåer, att samordna territoriell verksamhet utan 
föreliggande planeringsarbete är en svårighet. I likhet med informanten från Länsstyrelsen ser 
även informant Försvarsmakten att samtalet dem emellan avstannat och att det är något som 
nu skall förbättras. 
 

Informant Försvarsmakten:  ”Samtalet på de lägre nivåerna har tyvärr mer eller mindre upphört 
sedan Militärdistrikten  lades ned. De fyra Samverkans sektionerna SäkSam har inte orkat med 
att hålla uppe FM:s ansikte mot de civila aktörerna. Även om denna ork skulle finnas så saknar 
SäkSam-avdelningarna den egna beslutsrätten på regional och lokal nivå detta är ett stort 
problem i sig. Nu kommer det återigen finnas en beslutsnivå på regional/lokal nivå. Vi kommer 
på samverkansmöten med Länsstyrelsen kunna säga, och lova vad vi kan ställa upp med utan att 
det skall upp till ATS för beslut, detta är en mycket stor förbättring när det gäller vår samverkan 
med civila samhället.”     

 
         Vid arbetet med att utforma Militärregionerna och dess uppgifter har ledningsgruppen 

Regional ledning även uppmärksammat att samverkan mellan Försvarsmakten och andra 
myndigheter på det regionala planet inte varit effektiv de senaste åren. Som ses i citatet ovan 
har de fyra SäkSam sektionerna enligt informanten inte klarat av uppgiften. Här ser även 
informanten hur samverkan kan komma att förbättras med ”en beslutsnivå på regional/lokal 
nivå”. Vid framtida samverkansmöten med Länsstyrelsen kommer således MR chefen eller av 
denne förordnad person direkt kunna redovisa för vilka resurser som finns och besluta om 
efterfågat stöd, med möjliga resurser. Ett stöd som således inte kommer behöva gå upp på 
central nivå för beslut och sedan rinna ned igen. Det här blir ett steg närmare närhetsprincipen 
för försvarsmaktens sida när det gäller civil-militärt samarbete lokalt/regionalt, det här är även 
något som Informant Länsstyrelsen ser när denne talar om framtida sammarbete mellan 
myndigheterna    
 

Informant Länsstyrelsen: ”Vi tar ett steg närmare närhetsprincipen även om det fortfarande är 
fyra stor staber på ett geografiskt stort land, ett steg i rätt riktning.” 
 

Närhetsprincipen kopplat till samverkan, i och med de nya militärregionerna, är således något 
som båda informanter ser som en stor förbättring jämfört med dagens struktur för civil-
militärt samarbete och samverkan. Här sker som tidigare nämnts även förbättring kring 
beslutsnivån på lokal regional nivå.  
 
Att de båda informanterna här ser förbättringar kring närhetsprincipen och den decentraliserad 
ledning i och med införandet av Militärregionerna kopplat till det kommande gemensamma 
arbetet och planläggningen belyser även Ödlund (2011) i studien   Civilt försvar och höjd 
beredskap. I studien poängteras att vid det civila försvarets krishantering är en centraliserad 
ledning/beslutsfattning inte att eftersträva. Strukturen för ledning bör istället bygga på och 
fokuseras till en god samverkan i planeringsstadier, vid fredstida förberedelser och på så sätt 
åstadkomma en god samordning av de befintliga resurser hos de berörda myndigheterna (se 
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3.1.1). Betydelsen av närhet till händelsen poängteras ytterligare av informant Försvarsmakten 
genom vikten av en geografiskt närmare beslutsnivå kring händelsen.  
 

Informant Försvarsmakten: ”Allt som händer i Sverige händer alltid i en kommun, tänker man 
på detta lite så spelar det ingen roll om det rasar ned en flygmaskin eller kommer en Rysk 
trupptransportplan som tvingas nödlanda på Gotland, det händer alltid i en kommun. […] Var 
enda en som passerat korpralsstadiet vet att militär verksamhet skall ledas här och nu.” 

 
Att närhet finns i tid och rum, ser informanterna som en utgångsfaktor för att  samverkan och 
samarbete skall kunna bedrivas med gott resultat. Som informant Försvarsmakten belyser 
ovan spelar typ av händelse i stort ingen roll, det kommer alltid hända i en kommun. Det blir 
således representanter från kommun/länsstyrelse och närliggande militära förband som nu 
kommer sättas in i arbetet, och planering i förreskedet av insats som i sig själv är av vikt för 
att nå resultat. Förbättringen kopplat till närhetsprincipen är något som de båda informanterna 
inte tycker att det nog går att poängtera effekten av i och med införandet av Militärregionerna. 
 
En annan förbättring som informanterna ser i och med införandet av Militärregionerna är en 
utökad förmåga till problemlösning sinsemellan. Den här ökade förmågan kommer enligt 
informant Försvarsmakten kunna ses vid uppkomst av problem i planläggningsskeddet för 
civil-militärt samverkan/samarbete, såväl som under pågående gemensamt arbetet vid 
stödinsats. 
 

Informant Försvarsmakten: ”Det avgörande är att vi återigen börjar prata med varandra, börjar 
bygga nätverk ned till lokal nivå igen, det uteblivna samtalet och nätverkandet är enligt mig de 
största samverkansproblemen. Att vi tillsammans skapar de personliga relationerna med 
beslutsfattare på den militära sidan och den civil sida, vilket är helt avgörande om samverkan 
ska fungera i en kaotisk situation.” 

 
Som ovan nämnt poängteras här förmågan till problemlösning, inom området samverkan, det 
här kommer enligt informanten utvecklas via att samtalet mellan parterna åter ges utrymme, 
att nätverk byggs på regional och lokal nivå. Kopplat till det ser informanten en stor 
förbättring jämfört med dagens förhållande civil beslutsfattare – militär beslutsfattare och det 
uteblivna samtalet. Denne ser även att de här beslutsfattarna ”tillsammans skapar de 
personliga relationerna”. Ett kontaktnät byggt på bekantskap, att man helt enkelt känner sin 
motsvarighet på den andra sidan ses som ”avgörande om samverkan ska fungera i en kaotisk 
situation” när det verkligen gäller att åstadkomma resultat.  
 

Informant Länsstyrelsen: ”När försvarsplaneringen kommer igång då kommer även 
identifieringen av de trånga flaskhalsarna; då måste det kunna samverkas, hur ska vi lösa det 
här. När dessa problem kommer tydliggöras har vi nu i Militärregionerna en förmåga att 
gemensamt lösa dem. Tidigare fanns varken planer eller verktygen för att hantera uppkomna 
problem.” 

Informant Länsstyrelsen ser även här ett nytt fokus vid problemlösning, dock ur ett lite annat 
perspektiv. Dels kopplat till den upptagna försvarsplaneringen av Sverige. I och med denna 
planläggning kommer ”de trånga flaskhalsarna” att identifieras, flaskhalsarna här är det 
områden där civil-militär samverkan/samarbete enligt informanten kommer att kunna 
behövas. Dessa områden kan exempelvis vara verksamhet som är särskilt samhällsfarlig; 
exempelvis kärnkraftsfrågor. I de uppkommana identifierade problemområdena kommer 
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Länsstyrelse och Försvarsmakten i och med införandet av Militärregionerna nu ha en förmåga 
”att gemensamt lösa dem.”. Här poängterar informanten en stor förbättring i och med att det 
”nu” (från och med 2013) finns det verktyg och planläggning något som tidigare saknades.  
 
Att vi här har två representanter från skilda myndigheter som talar om vikten att gemensamt 
lösa uppkommana problem kan kopplas till Ödlund, 2011 som beskriver att ”ömsesidigt 
beroende höjer effekten av Interaktionen”, se under punkt 3.1.2.  Här är således två 
organisationer som har ett ömsesidigt beroende av att lösa uppkommana problem- beroendet 
höjer följaktligen effekten och viljan av samarbetet då parternas mål är detsamma, 
problemlösningen. 
 
4.3 Analys 
 
Under följande rubrik kommer jag att analysera resultatet utifrån mina frågeställningar 
kopplat till mitt syfte med studien utifrån modellen ”Fyra punkter för utveckling av 
samverkan och samarbete”, såväl som utifrån Figur 1 Spektrum av civil-militär interaktion. 
 
I studiens resultatdel ovan poängterar informanterna vilka förväntningar och förbättringar de i 
dagsläget har och ser med införandet av Militärregionerna. Utifrån de redovisade 
förväntningarna tänkta förbättringen ser således jag vilka områden informanterna ser störst 
utvecklingspotential inom. Förväntningarna och förbättringar går enligt mig att koppla till de 
”Fyra punkterna för utveckling av samverkan och samarbete” (se 3.1.1).  
 
Fyra punkterna för utveckling av samverkan och samarbete 
 
Gemensamma utbildningar. Betydelsen av gemensamma utbildningar betonas av båda 
parter; gemenskap/gemensamhet  är något informanterna saknat, och även ser en stor vinst av 
att återupprätta sinsemellan. Informanten från Försvarsmakten ser förväntningar kring 
”utbildningsbehov” för att främst veta vad Försvarsmakten och Länsstyrelsen kan göra för 
varandra. Inte enbart för att förstå vilken förmåga de båda myndigheterna besitter var för sig, 
utan även kring hur de tillsammans ska nå bäst resultat vid samarbetet under stödinsats – såväl 
som under själva planeringsskedet. Informanten från Länsstyrelsen talar om ett ”direkt 
samarbete” mellan myndigheterna ”det kan röra gemensamma utbildningar”. Det handlar här 
om att disponera befintliga resurser på rätt sätt för att nå resultat och på så sätt uppnå en 
positiv synergieffekt av sammarbetet där ett plus ett blir två. Synergieffekter är således något 
båda parter söker. 
 
Gemensamma övningar. Kan ses som en del av utbildning, men det handlar här även om att 
tillsammans hålla förmågor kring samverkan och samarbeta vid liv, till dess något inträffar 
som ställer krav på organisationen av krisberedskap.  Informanten från Försvarsmakten 
påpekar det här genom att tala om att utbildningen i sig är viktig men att det är vid 
samövningen av civila- och militära resurser som man kan märka vad man gemensamt 
möjligen klarar av ”när det verkligen gäller”. Informanten från Länsstyrelsen ser samövning 
som en positiv aspekt i och med inforandet av militärregionerna.  Informanterna ser likaledes 
vikten av att gemensamma utbildningar och övningar kan leda till att myndigheterna får 
förståelse för hur resurser tillsammans ska disponeras. Detta i syfte att nå bäst resultat av den 
civil-militära samverkan inom Totalförsvaret. 
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Deltagande vid planeringsarbeten. En gemensam planläggning mellan Försvarsmakten och 
Länsstyrelsen är något de båda parterna saknat, men de ser nu en ljusning i och med 
införandet av Militärregionerna med dess regionala staber. Informanten från FM betonar inom 
det här området, att det nu skall utvecklas nätverk med periodiska sammantråden och 
gemensam civil-militär planläggning för händelser i fred och kris. Även om Länsstyrelsen har 
huvudansvaret att samordna krisberedskapen inom berört län, kommer planeringen ske i 
samråd med Försvarsmakten. Här ses en vilja att i förväg ha en bred planeringsbas att stå på. 
Den största effekten blir enligt informanterna snabbare resultat med den gemensamma 
insatsen. Informanten från Länsstyrelsen ser planeringen i förskedet som avgörande för hur 
arbetet kommer att fungera i under och efter skedet av en händelse i fredstid såväl som i 
kristid.  
 
Att utarbeta gemensamma handlingsplaner över ett brett fält är en av de viktigaste 
gemmensamma punkter som informanterna tydliggjort. Vikten av gemensamma 
handlingsplaner kan ses i såväl deras förväntningar som i de förbättringar de ser i och med 
den nya organisationen med Militärregioner.  
 
Utveckling av nätverk. Är även det en sådan punkt som tas upp i såväl förväntningar som i 
möjliga förbättringar med den nya organisationen. Nätverk får även betoningen som ett 
”behov” för samverkan av såväl informanten från Försvarsmakten som Länsstyrelse. Grunden 
till att gemensamma utbildningar, övningar och planering kan ses till behovet av nätverk. 
Utan nätverket blir de andra punkterna betydelselösa, de blir inte någon planering eller 
övning, eller gemensam utbildning, det finns inte några förutsättningar för det om inte samtal 
mellan kontakterna inom nätverket äger rum. Nätverket krävs för att samordna samverkan och 
samarbete rörande såväl föreskedet av insats till under- och efterskedet av insats. De båda 
informanterna vill se nätverk på regional men, märk väl, framförallt lokal nivå, det vill säga 
den kommunala. Nätverken på låg nivå skall enligt dem leda till en samverkan mellan 
kommunala representanter och lokal militär representant.  
 
Hur samverkan på lokal nivå skall fungera eller vilken beslutsrätt den militärerepresentanten 
inom exempelvis Kråkemåla kommun kan tänkas ha är i dagsläget inte  definierat. Inte heller 
vem denna person kan tänkas vara; möjligen den lokale hv-chefen. Den här kommunala 
fokusen är dock något som de båda informanterna vill se i framtiden i och med införandet av 
Militärregionerna med dess regionala samverkan. De vill helt enkelt ta utvecklingen 
ytterligare ett steg till. 
 
Gemensamma mål. Jag har efter det som framkommit i intervjuerna/resultatdelen sett 
ytterligare en till punkt som har stor påverkan på interaktionen inom ett flertal områden. 
Således ser jag ett tillägg till de redan befintliga punkterna för utveckling av samverkan och 
samarbete. En femte punkt inom det här området kan enligt min uppfattning ses i 
Gemensamma mål. Som inledningsvis nämns i vald definition av samverkan, är samverkan ett 
verktyg för att tillsammans nå gemensamma mål. Vikten av att vid samarbete och samverkan 
mellan Försvarsmakten och Länsstyrelsen tillsammans sträva mot samma mål, har tidigare 
betonats för att på så sätt få en positiv synergieffekt i de slutliga resultatet. Vikten av de 
uppsatta målen kan ses ur flera synvinklar från informanternas sida; dels ser vi dem när de 
belyser vikten av de gemensamma arbetet, från planläggning i föreskedet och framåt i dess 
fortskridande. Att vid planläggningen dra upp gemensamma riktlinjer och mål för 
sammarbetet under insatsen, att det civila stödet vill uppnå samma mål som de militära stödet, 
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att helt enkelt likrikta arbetet, är givet. Att ha gemensamma mål kan i informanternas fall ses i 
en större kontext. Informanterna lyfter båda två upp området problemlösning. Informanten 
från Försvarsmakten belyser det som ”samverkansproblemet” under området förbättringar. 
Denne ser att det nu i och med införandet av Militärregionerna åter kommer finnas möjlighet 
för den civila och militära sidan att lösa uppkomna problem. Informanten från Länsstyrelsen 
ser det hela som en ny förmåga att gemensamt lösa uppkomna problem. 
 
Således ser de båda informanterna ett mål med att kunna genomföra gemensam 
problemlösning i och med inforandet av Militärregionerna, såväl som att sätta upp 
gemensamma mål vid planläggning och insats, två skilda betydelser rörande samma ord som 
betonar vikten av målet.  
 
Det är följaktligen inom områdena gemensamma utbildningar, gemensamma övningar, 
deltagande vid planeringsarbeten, utveckling av nätverk,  med tillägget gemensamma mål, där 
informanterna ser de största förbättringsmöjligheterna och förväntningarna kring; för 
utveckling av samverkan och samarbete, i och med införandet av militärregionerna. Det är de 
punkterna som kan komma att avgöra hur det slutliga resultatet blir vid en stödinsatts till det 
civila samhället. Samverkan i sin helhet utgör verktyget för att nå målet med insatsen. 
 
Vikten av närhet. I studien är ett genomgående drag att båda informanterna vill se, och tror 
sig se, en utvecklad närmare relation till varandra i och med det nya regionala fokusen inom 
Försvarsmakten. Båda parter är mycket positiv till en utvecklad samverkan inom hela spektra 
från lägsta individnivå till större katastrofövningar.  Det man vill nå med samarbete och 
samverkan är en utvecklad effekt av interaktionen som sker dem emellan. Det här kan ses ur  
modellen för ökad interaktion nedan. 

 
 
Det samspel som informanterna vill uppnå riktas – som tidigare behandlats – till att i en allt 
större utsträngning integrera myndigheternas verksamheter för att nå resultat vid gemensam 
insats. Dock är frågan hur snabbt en integrering inom poängterade områden kan ske. Ser vi till 
de övriga delarna i figurens spektrum rör stegen även vid rubrikerna Tävla, Ignorera, 
Konfliktlösa, Samarbete, Samordna. Informanterna har inte på något sätt belyst att en tävlan 
mellan myndigheterna skulle äga rum eller skönjas, inte heller att de ignorerar varandra. De 
som dock poängterats i stor utsträckning är Samarbeta och Samordna. Samarbetet och 
samordnandet är således något som initialt måste utvecklas för att nå integrerandet och den 
största effekten av interaktion, det här måste beaktas av informanterna. Att nå en ökad 
interaktion mellan myndigheterna kommer ta tid, vid samtalen med informanterna får jag en 
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känsla av att det här är ett område som informanterna snabbt vill nå resultat inom. Det kan 
vara ett problem att förväntningarna nu är så högt ställda, tidsmässigt och resultatmässigt. 
Integreringen här måste få tid att utvecklas, innan det går att bedöma hur utvecklingen blev 
inom samverkansområdet i och med införandet av Militärregionerna.      
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5 Diskussion 
 
Det här kapitlet avhandlar inledningsvis en diskussion utifrån de resultat som framkommit i 
studien, därefter ses studien ur en kritiskgranskning för att slutligen ge förslag till fortsatt 
forskning kring berört område 
 
5.1 Diskussion kring forskningsfrågor, slutsatser 
 
Det övergripande Syftet med den här studien är att studera hur personer med nyckelpositioner 
inom de båda myndigheterna (Länsstyrelse och Försvarsmakten) tänker kring införandet av 
Militärregioner samt dess förutsättningar för utveckling av samverkan mellan det civila och 
militära samhället. Syftet valde jag att besvara utifrån de två ställda frågeställningarna. Den 
första avhandlar informanternas förväntningar kring införandet av Militärregionerna medan 
den andra frågeställningen behandlar informanternas syn kring på hur samverkan förbättras 
mellan de två berörda myndigheter  efter införandet av Militärregionerna.  
 
Syfte och frågeställning behandlar således ett införande av något som ännu inte är genomfört, 
därav är det viktigt att poängtera att det som redovisas i den här studien är de två 
informanternas uppfattning. Även om informanterna är nyckelpersoner i inom den nya 
organisationen är det som sagt inte säkert att det som redovisas som förväntningar och 
förbättringar till hur samverkan bör och kommer att ske senare genomdrivs eller fastslås. Det 
vi dock här kan fastslå är att vi här har två personer som strävar åt samma hål; två personer 
som har och kommer att få betydelse i, och kan påverka, organisationen. Informant 
Försvarsmakten finns som tidigare nämnts i ledningsgruppen för Regional ledning, den 
gruppen som leder arbetet att utforma och införa Militärregionerna. Informant Länsstyrelsen 
är som tidigare nämnt Försvarsdirektör i en Länsstyrelse i region MITT. Det vill säga den 
personen som är ansvarig att leda den berörda Länsstyrelsens krishanteringsorganisation, 
utveckla och upprätthålla samverkan med andra myndigheter. Således är de här personerna 
genom sitt arbete och vilja även själva viktiga för hur samverkan mellan Länsstyrelse och 
Försvarsmakten kommer att ske i och med införandet av Militärregionerna. 
 
Resultaten som framkom i de intervjuer som hölls med informanterna, visar som synes två 
individer från skilda myndigheter som vill åt samma håll. De belyser båda vikten av en 
närmare relation under såväl det dagliga lugnet som under en kris när snabba resultat behöver 
uppnås. Behovet av ett närmare sammarbete dem sinsemellan kan enkelt ses i dagens 
moderna värld när såväl militära som civila krislager avskaffats och inte ersatts. 
Krisberedskapen i Sverige har resursmässigt gått ned i och med att myndigheterna nu har 
mindre resurser att arbete med än för 20 år sedan. Samtidigt har flera stora händelser inträffat 
som påfrestat en redan svårt nedbantad krisberedskap (exempelvis stormen Gudrun januari 
2005, och de kraftiga översvämningarna i södra Sverige 2004). För att i dagsläget nå ett så 
gott resultat som möjligt bör de befintliga resurserna samordnas och göras lättare greppbara, 
något som den här studien belyser som vägen till att nå positiva synergieffekter. 
 
Som poängterats tidigare  i studien vill informanterna se en militär kontaktperson på lokal 
nivå som ett komplement till chefen för Militärdistrikten på dennes regionala nivå. Därav bör 
ansvar och beslutsrätt inom vissa områden kunna delegeras till en underchef exempelvis en 
chef för ett hemvärnskompani i en kommun som blir kontaktperson på orten. Vilken 
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beslutsrätt befattningen får bör bero på flera faktorer, exempelvis vilken verksamhet som 
finns i kommunen samt närhet till Länsstyrelse och greppbara förband. Direktkontakt tas 
redan idag mellan kommun och lokalt hemvärnsförband vid exempelvis skallgångsarbeten. 
Det finns dock i dagläget inte några riktlinjer och bestämmelser kring sådant stöd. 
 
Införandet av Militärregioner kommer att leda till stora förändringar organisatoriskt viktiga 
för Försvarsmakten. Försvarsmakten får inom en snar framtid ett större fokus kring nationell 
verksamhet över hela konfliktskalan, där den här studien främst fokuserat kring fred och kris. 
Även om det i dagsläget är svårt att se hur exakt samverkan och den civil-militära samarbetet 
kommer att utvecklas ger informanterna i studien ett antal exempel kring hur det enligt dem 
bör ske; en röd tråd för mig ligger här på vikten av närhet, i såväl tid som geografi till 
planering och insats.  
 
5.2 Kritisk granskning 
 
Som tidigare nämnts använde jag mig i den här studien av en kvalitativ undersökning, som 
metod för att samla in data använde jag mig av semi-strukturerade intervjuer. Utifrån mitt 
ställda syfte med studien och de två frågeställningarna anser jag att denna metoden fungerat 
tillfredsställande och bidragit med relevant data som analyserats och diskuterats. Att jag inför 
mina två intervjuer konstruerade en intervjuguide var även det något som jag ser som positivt 
då denna gav mig en ökad trygghet under själva genomförandena. Jag såg även att utifrån 
intervjuguiden kunde mina informanter fritt vidarutveckla sina svar och resonemang, vilket 
gav mycket intressant data som jag själv inte skulle kunnat identifierat. För mig var det här en 
fördel eftersom jag ville undersöka mina informanters uppfattningar och förväntningar kring 
den nya organisationen med Militärregioner. För att kunna ge mina informanter utrymme att 
utveckla sina resonemang var det viktigt att ha relativt öppna frågor i min intervjuguide, vilket 
minskade min påverkan på hur samtalet tog sig uttryck. 
 
Något jag uppfattade som positivt i mitt val av metod var de semi-strukturerade intervjuerna, 
dessa tillät mig som intervjuare att lägga min koncentration till fullo på informantens svar och 
efterhand ställa följdfrågor. Som beskrivs i metoddelen fick jag informanternas tillstånd att 
spela in intervjuerna, något som underlättade mitt senare arbete. Att spela in en intervju kan 
dock möjligen te sig problematiskt för informanten, denne kan känna osäkerhet till sitt 
resonemang. Det kan även vara så att informanten av rädsla för att allt spelas in inte vågar 
svara ärligt kring de egna tankarna och åsikterna. Att något liknande skulle vara fallet i den 
här studien ser jag dock inte som troligt, detta intrycket förstärktes även senare då jag 
transkriberade intervjuerna 
 
En nackdel jag såg med en kvalitativ undersökningsmetod var att det var svårt att precisera 
syftet samt frågeställningar inledningsvis, det vill säga innan intervjuerna är genomförda. I 
mitt fall kom syftet att ändras ett par gånger under arbetsprocessen gång. Det här kan göra att 
det blir problematiskt att vidmakthålla samma struktur genom arbetet, men detta ger på sätt 
och vis även en ökad flexibilitet. För mig var det här dock en utmaning, dels för att jag inte 
har utfört en studie av liknande slag tidigare och dels för att den inledande metodutbildning vi 
fick i början av terminen enligt mig var för knapphändig. 
 
Vid en kvalitativ studie likt denna kommer merparten av arbetet efter själva insamlandet av 
data är klart, i mitt fall intervjuerna. Hit hör bland annat transkriberingen, identifieringen av 
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viktiga citat till resultatdelen samt att analysera och dra betydelsefulla slutsattser. Något jag 
kom att reflektera över efter genomförandet av intervjuerna, vid transkriberingen, var att båda 
mina informanter (alltså även den civila) har gedigna bakgrunder inom Försvarsmakten. Vid 
jämförelse av intervjuerna efter transkribering upptäckte jag att de båda har relativt lika syn 
på hur samverkan mellan Försvarsmakten och det civila samhället, i det här fallet 
Länsstyrelsen, bör förbättras. Även deras förväntningar stämmer väl överens. Det finns förstås 
både för- och nackdelar med det noterade, men jag anser att en försvarsdirektör inom 
Länsstyrelsen bör ha en bakgrund från det militära. Att arbeta för något som man inte har 
tidigare insikt i, eller erfarenhet från, kan vara problematiskt. I sin tur kan det här resultera i 
att diskussionen och organiserandet av samverkan mellan Försvarsmakten och det civila 
samhället blir en sämre kompromiss. En risk kan vara att det civila samhället glöms bort i 
diskussionen och man koncentrerar sig mer på vad Försvarsmakten kan erbjuda istället för 
vad den civila sidan erbjuder eller kan behöva. I längden handlar det om en 
kompetensutveckling som båda organisationer måste genomgå då Militärregioner och 
samverkan på den nivån i princip är ett nytt område för båda. 
 
I en studie likt den här bör det poängteras att subjektivitet föreligger. Olika informanter ger 
olika svar, deras intresse för berört ämne kan även skilja sig åt. Även jag har en viss påverkan 
på resultatet av intervjun. Eftersom jag innan intervjuerna läste på om civil-militär samverkan 
och hur det var tänkt att Militärregionerna skulle organiseras så kan jag ha sökt bekräftelse på 
teorin och min förkunskap istället för deras åsikter och upplevelser. Den teori jag har läst var 
min utgångspunkt i konstruerandet av min intervjuguide, och jag tror att det kan ha påverkat 
frågorna på så sätt att de möjligtvis ha varit ledande istället för så öppna som jag trodde. För 
att motverka det här kunde jag före intervjutillfällena ha testat min intervjuguide, och sett om 
så var fallet. 
 
Intervjusituationerna tog sig relativt lika uttryck; båda skedde inne på respektive informants 
kontor och det fanns enligt mig inga störningsmoment som kunde ha inverkat negativt. Det 
som jag reflekterade över var dock att informanten från Länsstyrelsen var mer koncis i sina 
svar och begränsad i sitt resonemang till skillnad från informanten från Försvarsmakten. Här 
kan tilläggas att när jag besökte informanten från Försvarsmakten hade jag uniform på mig, 
vilket kan ha bidragit till en mer kollegial stämning oss emellan då även informanten bar 
uniform. Vid besöket på Länsstyrelsen valde jag att bära civil klädsel då det är en civil 
myndighet, men jag var ändå bara en tillfällig besökare vilket kan ha haft en påverkan på hur 
jag blev bemött. Jag blev inte på något sätt illa eller otrevligt mottagen, tvärt om. Förhållandet 
mellan mig och informanten från Länsstyrelsen var av mer yrkesmässig än kollegial karaktär 
vilket på ett naturligt sätt skapar distans. Jag gör dock bedömningen att informanten från 
Länsstyrelsen var så öppen och ärlig i sina svar att jag kunde få ut data som var relevant för 
mitt syfte. 
 
Att utföra, samt skriva ner den här studien har för mig varit en lång och komplicerad process, 
Förmodligen hade den kunna underlättats av en bredare och mer djupgående metodutbildning. 
Under de tre åren jag har läst på MHS Karlberg har vi inte haft någon liknande uppgift 
tidigare, vilket innebär att erfarenhet av ett sådant här förfarande är begränsad. Det här gäller 
både praktiskt arbete som själva studiet av vetenskapliga texter. Jag anser dessutom att 
handledningstillfällena var för få i relation till uppgiftens omfattning och jag tror att det hade 
varit positivt om man haft både grupp- och enskilda handledningstillfällen. Jag anser dock 
sammantaget att arbetsprocessen med den här studien har fungerat väl för mig. Jag tycker 
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även att jag har hållit jämn takt med inlämningsdatumen samt kraven på såväl vad som ska 
lämnas in och när.   
 
Avslutningsvis hoppas jag att mina informanter har uppfattat mig på ett positivt sätt och att de 
upplever att den information de lämnade vid intervjuerna har återgetts på ett korrekt och 
rättvisande sätt. 

 
5.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Forskningen kring hur Försvarsmaktens samverkan går till kopplat till andra myndigheter är i 
dagsläget ytterst begränsad. Det finns ett flertal studier som beskriver hur samverkan bör ske 
samt organiseras; ett intressant område är hur det i verkligheten ser ut och fungerar. Att göra 
en sådan studie i dagsläget, innan införandet av Militärregionerna, kan vara vanskligt då det 
nu ska ske en stor utveckling inom området nationell civil-militär samverkan. Efter år 2013, 
när Militärregionerna varit verksamma och resultat bör kunna skönjas, är det ett område värt 
för såväl Försvarsmakten som för civila myndigheter att studera. 
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6 Bilagor 
 
 
6.1 Intervjuguide 
 
Bakgrund 
 

1. Kan du i korta drag berätta lite om dig själv, till exempel utbildning, tidigare 
anställning? 

 
2. Hur kommer det sig att du har den här tjänsten, som Länsstyrelsens försvarsdirektör? / 

vid arbetsgruppen Regional ledning? 
            (Vad är din roll som försvarsdirektör inom länsstyrelsen?) 
 

3. Informant Försvarsmakten. Hur kommer den organisatoriska utformningen av 
militärregionerna se ut, samt hur kommer löningsförhållandena vara?   

 
 
Förbättring 
 
”Staberna kommer bland annat att samverka med regionala myndigheter, leda den regionala 
säkerhetstjänsten och vara beredd att leda hemvärn med de nationella skyddsstyrkorna. 
Regeringen bedömer att skapandet av de regionala staberna innebär att Försvarsmaktens 
förmåga att samverka med och lämna stöd till andra myndigheter förbättras.” (PROP 
2010/11:1 s.33). 
 

4. Vad anser du att menar man med att samverkan mellan FM och andra myndigheter ska 
förbättras? 

 
Samverkan 
 

5. Hur ser Länsstyrelsens organisation ut för att samverkan med FM?/ hur ser FM:s org. 
ut för samverkan med Länsstyrelsen? 

 
 

6. Dagens samverkan mellan länsstyrelsen Säkerhets- och Samverkanssektionerna 
(SäkSam), hur fungerar den? 

 
7. Hur kommer samarbetet/samverkan mellan FM och civila aktörer efter införandet av 

militärregionerna 2013 att se ut? 
 

8. Vad ser du för positiva/negativa aspekter med införandet av militärregionerna? 
 

9. Vilka samverkansproblem tror du att man kan lösa med det här? Hur tycker du att de 
lösningarna då ska se ut? 

 
10. Vilket stöd tror du att det civila samhället vill ha av FM? 
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11. Tror du att FM då har de greppbara resurser som krävs? 
 
 
Allmänna frågor 
 

12. Hur upplever du att länsstyrelserna och andra myndigheter ställer sig till införandet av 
militärregionerna? (Positivt/negativt gensvar?) 

 
13. Hur upplever du det civila samhällets inställning till FM? (Andra myndigheter, 

personer, politiker) 
          -Tror du att den inställningen kommer att förändras i och med införandet av  
 

14. Tror du att införandet av militärregionerna kommer att underlätta integreringen mellan 
det civila samhället och FM? 

 
15. Är det något du känner att du vill ta upp kring det här som jag inte har berört? 

 
 
 
 


