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ABSTRACT 
Runesson, E. 2015. Kommunal krishanteringsförmåga. Serie Uppsatser: Kulturgeografiska institutionen, 
Uppsala universitet. 
 
De senaste åren har det skett en nedprioritering av risk- och krisföreberedande arbete på kommunal nivå, främst 
gällande naturkatastrofer. En av anledningarna till detta är att de kommunala medlen prioriteras mot andra saker 
som exempelvis skola, vård och omsorg.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka lärdomar och förmåga rörande hanteringen av naturkatastrofer på 
olika myndighetsnivåer i Sverige. Lärdomar studeras utifrån ett verkligt exempel: skogsbranden i Västmanland 
sommaren 2014. Huvudfokus för uppsatsen är att studera Uppsala kommuns förmåga att hantera en eventuell 
framtida naturkatastrof.  

För att undersöka syftet används två teoretiska modeller: Framgångsfaktorer för krishantering samt DROP-
modellen. Framgångsfaktorerna används sedan för att se om lärdomar har inhämtats ur skogsbrandskatastrofen. 
Uppsala kommuns förmåga analyseras genom DROP-modellen, som delas in i ett antal steg. Den kommunala 
förmågan analyseras i varje steg i modellen för att diskutera om motståndskraft mot en eventuell naturkatastrof 
finns.  

Resultatet av undersökningarna visar att lärdomar kan inhämtas från skogsbrandsstudien, men det som är 
avgörande för om lärdom verkligen tas är om myndigheterna själva aktivt väljer att ta åt sig av erfarenheterna. 
Dock är det osäkert om Uppsala kommun har förmåga att klara en eventuell naturkatastrof, då det finns 
prioriterings- och tolkningsproblematik i det beredskapsförebyggande arbetet. 
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1. INLEDNING 
 
På senare år har det skett en nedmontering av den svenska krisberedskapen, särskilt på 
kommunal nivå. Kommuner har en väldigt differentierad verksamhet, där allt från vård och 
omsorg till medborgarkontakt och personsäkerhetsfrågor behandlas. Det är med andra ord 
många bitar som ska pusslas ihop. Inom krisberedskap är det meningen att kommunen ska ta 
ledning för beredskapsarbetet för det territoriella området inom kommunens gränser. I och 
med nedprioriteringen skapas dock ett tomrum. Orsaken är främst på grund av prioriterings-
skäl, men även för att det anses vara osannolikt att en naturkatastrof skulle inträffa (Kylesten, 
141202).  

Dock finns det faktorer som indikerar att hotbilden världen över har ökat. Världens 
befolkning lever i ett globaliserat samhälle. Krig, klimatförändringar, epidemier och andra 
typer av hotsituationer påverkar alla människor på samma villkor, då dessa risker och hot inte 
förhåller sig till några territoriella gränser (Beck, 1998). Extrema väderhändelser har på global 
skala ökat markant (MSB, 2013), vilket har resulterat i en mängd naturkatastrofer världen 
över som har blivit allmänt kända på grund av dess omfattning. Tsunamikatastrofen 2004, 
orkanen Katrina i New Orleans 2005 och jordbävningskatastrofen på Haiti 2010 är bara några 
av alla katastrofer som skett det senaste decenniet. Gemensamt för dessa är att det funnits 
brister i lokalsamhället som resulterat i att katastrofernas omfattning har ökat på olika sätt. 
Allt ifrån brister i varningssystem, brister i förberedande åtgärder och brister i infrastruktur 
och den byggda miljön har resulterat i att katastrofens omfattning har ökat (Wennberg, 2014).  

Uppsatsen ämnar därför studera katastrofberedskapen i Sverige, med utgångspunkt ur ett 
verkligt exempel från en skogsbrand i Västmanland sommaren 2014. Huvudfokus för 
uppsatsen är att undersöka om Uppsala kommun har tillräcklig förmåga att hantera en 
framtida naturkatastrof.  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka krishanteringsförmågan inom risk- och krisberedskap 
inför naturkatastrofer, samt om lärdomar från tidigare krissituationer kan tas tillvara på. 
Lärdomar kommer att studeras utifrån erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland 
sommaren 2014. Aktörerna som studien fokuserar på är Sala kommun, Länsstyrelsen i 
Västmanlands län samt räddningstjänsten. Krishanteringsförmågan studeras utifrån Uppsala 
kommun, för att se om kommunen har förmåga att klara en eventuell framtida naturkatastrof. 

Till hjälp för att svara på syftet används två teoretiska modeller som presenteras senare i 
uppsatsen. Dessa kallas framgångsfaktorer och DROP-modellen. Slutligen ämnar uppsatsen 
undersöka om de eventuella lärdomarna från skogsbranden kan appliceras i Uppsala kommun, 
genom att analysera det inhämtade materialet i uppsatsen. 

Frågeställningarna för arbetet är: 
- Är det möjligt att utvinna lärdomar från skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 

med hjälp av framgångsfaktorerna för krishantering? 
- Har Uppsala kommun förmåga att kunna hantera en framtida naturkatastrof enligt 

DROP-modellen?  
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- Är det möjligt för Uppsala kommun att dra nytta av lärdomarna från skogsbranden vid 
en eventuell naturkatastrof inom kommunen?  
 

1.2 Avgränsning 
Denna uppsats kommer enbart fokusera på risk- och krishantering gällande naturkatastrofer. 
Fokus för uppsatsen kommer ligga på skogsbränder och översvämningar. Dock är det viktigt 
för läsaren att veta att inom ämnet finns en väldig bredd i olika typer av riskfaktorer som är 
närvarande i kommuner, men dessa kommer inte beröras i denna uppsats.  

Ingen närmare undersökning kommer heller att göras över hur naturolyckor uppkommer, 
utan fokus för uppsatsen är mer organisatoriskt förankrad. Myndigheten för Samhällsskydd 
och beredskap (hädanefter kallat MSB) är kopplad till den statliga nivån i risk- och 
krishanteringen och kommer enbart beröras för att exemplifiera i texten. 
 
1.3 Disposition 
Nästa avsnitt i uppsatsen ämnar beskriva metoden för uppsatsarbetet. Där kommer 
informationsinsamling, intervjumetod, urval av respondenter samt teoretiska metoder 
beskrivas hur de har utförts. Därefter genomförs en teoribeskrivning utifrån tidigare forskning 
inom ämnet risk- och krishantering, där de teoretiska metoderna beskrivs mer ingående. 

I fjärde kapitlet utförs en kort redogörelse för de lagar som är relevanta för uppsatsämnet. 
Därefter undersöks lärdomarna hämtade från skogsbranden i Västmanland. Kapitlet inleds 
med en kort sammanfattning av händelseförloppet vid skogsbranden. Därefter utreds och 
studeras lärdomarna utifrån framgångsfaktorerna i de fem olika faserna för metoden.  

I sjätte kapitlet studeras Uppsala kommuns förmåga att hantera en eventuell 
naturkatastrof utifrån DROP-modellen. DROP-modellen har delats in i separata avsnitt för att 
tydliggöra de olika delmomenten i modellen. Slutligen genomförs en avslutande 
sammanfattande slutsats, där resultaten av undersökningen tydliggörs.  
 
2. METOD  
 
2.1 Informationsinsamling 
Informationsunderlag har inhämtats från ett antal intervjuer med olika myndighetspersoner 
samt från flera videoseminarier utgivna av Länsstyrelsen i Västmanland. Utöver det har 
räddningstjänsternas olycksutredning, Sala och Uppsala kommuners beredskapsplaner och 
risk- och sårbarhetsanalyser samt Länsstyrelsen i Västmanlands risk- och sårbarhetsanalys 
studerats. Då vissa delar av risk- och sårbarhetsanalyserna är sekretessbelagda kan inte alla 
delar redogöras för, därför finns säkerligen ytterligare aspekter som inte kan belysas på grund 
av det. Att tillägga så uppdateras risk- och sårbarhetsanalysen varje mandatperiod, så dessa är 
daterade då nya håller på att framställas till 2015 (Kylesten, 141202). Andra bakgrundsfakta 
och underlag är inhämtat från litteratur, vetenskapliga artiklar och andra dokument rörande 
arbetet kring risk- och krishantering, exempelvis rapporter från MSB. Dessa används för att 
förklara händelseförlopp och ge stöd i diskussionen för att svara på uppsatsen syfte och 
frågeställningar.  
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Videoseminarierna är hämtade från YouTubes hemsida. Det är möjligt att ifrågasätta 
tillförlitligheten i att använda en videoinspelning som källa. I viss mån kan det argumenteras 
för att det är en typ av andrahandskälla då jag inte har varit delaktig i seminariet och kunnat 
ställa frågor. Dock är videomaterialet utgivet av Länsstyrelsen i Västmanland och därmed 
anser jag att validiteten i videoinspelningarna är hög. Deltagarna har varit direkt inblandade i 
händelsen och är nyckelpersoner från både brandförsvaret, kommunerna och Länsstyrelsen. 
Seminarierna ämnar redogöra för händelseförloppet för skogsbrandsutvecklingen samt 
efterarbetet, där även självkritik ingår.  
 
2.2 Intervju som metod 
Jag har valt att utföra en kvalitativ undersökning då syftet med uppsatsen är att studera 
lärdomar och förmågan hos myndigheter inför och vid en katastrof. Som Backman et al. 
(2012) menar syftar kvalitativa metoder att undersöka uppfattningar av hur saker och ting är. 
Då uppsatsens syfte är att undersöka faktiska erfarenheter från aktörer som varit inblandade i 
skogsbranden i Västmanland, har jag ansett att en kvalitativ metod är mest lämpad. Positivt 
med kvalitativa intervjuer är enligt Bryman (2011, s. 413) att respondenten kan komma med 
egna reflektioner, tankar och åsikter. På så sätt kan intervjun röra sig dynamiskt mellan olika 
samtalsämnen på ett naturligt sätt. Friheten som därmed skapas i samtalet under intervjuerna 
är en av anledningarna till varför jag har valt att utföra en kvalitativ undersökning. 

Varför en kvantitativ undersökning inte har valts beror på att metoden inte har passat den 
typen av undersökning jag vill utföra. I kvantitativa studier är mätbarhet centralt, för att ofta 
studera små skillnader eller exakta mätningar med variablerna som används (Bryman, 2011, s. 
155-156). Min undersökning syftar till att undersöka mer generella drag som kan appliceras i 
andra sammanhang och därför passar en kvalitativ metod bättre. 

Intervjumetoden har varit ostrukturerad, främst för att få ut så mycket information som 
möjligt då jag själv inte har erfarenhet inom området. Vid en ostrukturerad intervju får 
respondenten större möjlighet att reflektera fritt. På så sätt kan intervjuaren ställa mer 
spontana följdfrågor till det som sägs (Backman et al. 2012, s 308). Problematiskt vid 
intervjuer är dock att informationen i bearbetningsfasen behöver tolkas. Därför har språket en 
avgörande roll för uppsatsen. Beroende på personers olikheter har ord skilda betydelse för 
olika personer. Genom språket utvecklas vi och jämför vår omvärld med andras. Det är med 
andra ord språket som ger oss kunskap om hur verkligheten är beskaffad. Detta ger dock 
ingen garanti för att den verklighet som framkommer är sann, då människor tolkar begrepp på 
olika sätt (Danermark et al. 2003, s. 57-62). Med detta i åtanke är det viktigt att frågorna till 
respondenterna ställs på ett tydligt sätt, så att inte respondenten uppfattar frågorna annorlunda 
än vad syftet är.  

En negativ sida av att utföra ostrukturerade intervjuer kan vara att centrala frågor glöms 
bort att ställas när samtalet leder riktningen på intervjun. Därför kan det ibland vara bättre att 
utföra semistrukturerade intervjuer så att inte intervjun kommer ifrån ämnet för mycket 
(Bryman, 2011, s. 206).  

Inför intervjuerna skrev jag en intervjuguide (Bryman, 2011). Intervjuguiden var inte 
menad att följas varken ordagrant eller efter en viss ordning. Den användes enbart som stöd 
för att kontrollera att de viktigaste frågorna skulle bli besvarade. Trots det innehar 
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intervjuguiden väldigt detaljerade frågeställningar, men dessa har under intervjun mer använts 
som temaindelning. En ny intervjuguide har skapats inför varje ny intervju, där den nya 
guiden har baserats på föregående intervju. Därför har många av intervjuguidens frågor 
likartade teman, där en del frågor liknar varandra medan andra skiljer sig betydligt mer. En 
del frågor har varit mer specifika till en specifik myndighet och har därför inte ställts till de 
andra respondenterna.  
 
2.3 Respondenter 
Respondenterna valdes utifrån målinriktat urval. På så sätt kunde jag så gott som möjligt 
försäkra mig om att respondenterna till intervjuerna skulle ha så relevant koppling som 
möjligt till ämnets syfte och frågeställningar (Bryman, 2011, s. 434). 

Fyra intervjuer har genomförts med fyra myndigheter. Då uppsatsens huvudfokus ligger 
på Uppsala kommuns förmåga har den första intervjun utförts med kommunens säkerhetschef 
Anders Kylesten. Att ha Kylesten som inledande intervju gav en övergripande bild över hur 
krishanteringen ser ut i kommunen. 

Jenny Nolhage, kommunchef på Sala kommun har intervjuats för att inhämta erfarenheter 
och lärdomar från skogsbrandshanteringen. Tre personer från Länsstyrelsen i Uppsala län har 
intervjuats: Pirjo Nordqvist som jobbar som samordnare för krisberedskap, Karin Gustavsson, 
handläggare för klimatanpassning och krisberedskap samt Greta Hebel, handläggare för 
klimatanpassning. Dessa tre hade själva en önskan om att få bli intervjuade tillsammans då de 
ville bidra med en så bred bild som möjligt utifrån organisationen. Även Anders Fridborg, 
biträdande räddningschef på Uppsala brandförsvar har intervjuats. Både Länsstyrelsen i 
Uppsala län samt Uppsala brandförsvar intervjuades för att få en bredare bild av risk- och 
krishantering och kunna använda det som stöd och informationskälla i uppsatsen.  

Respondenterna har själva fått bestämma var intervjun skulle genomföras för att 
underlätta situationen för dem, samt skapa en avslappnad miljö. Intervjun med Nolhage och 
Länsstyrelsen genomfördes på respektive arbetsplats. Båda miljöerna upplevdes väldigt lugna 
och vi kunde samtala ostört. 

Intervjuerna med Kylesten och Fridborg var lite riskfyllda då de genomfördes i offentlig 
miljö på café. Det kan vara problematiskt att utföra intervjuer offentligt då det kan begränsa 
svarsfrekvensen hos respondenten (Bryman, 2011, s. 421). Därför kan det vara bättre att hålla 
intervjuer på mer avskilda platser trots allt. Hade exempelvis intervjun med Nolhage utförts 
på en offentlig plats hade kanske samtalet blivit mer begränsat då många privatpersoner på 
olika sätt drabbats av branden, vilket är känsligt att tala om.  

Samtliga respondenter har lämnat sitt godkännande vid intervjutillfället om att bli 
inspelade. Enligt Bryman (2011, s. 428) är det bra att spela in kvalitativa intervjuer då det är 
viktigt att få med de olika nyanserna av det som respondenten säger för att undvika 
misstolkningar i efterhand. För mig var det även viktigt att spela in intervjuerna för att 
underlätta intervjusituationerna och kunna fokusera på det respondenterna talade om för att 
visa respekt och intresse. Att enbart utgå från anteckningar hade skapat oro för att missa något 
viktigt eller gjort mig för ofokuserad för att ställa relevanta följdfrågor.  

Respondenter kan i vissa fall bli nervösa eller mer reserverade då de är medvetna om att 
de spelas in (Bryman 2011, s. 428). Jag kände ingen oro för att respondenter skulle distraheras 
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av inspelningen, då personerna är vana vid intervjusituationer då de har formella yrkesroller. 
Ett orosmoment var dock att inspelningen inte skulle ha fungerat, antingen på grund av 
tekniska problem eller av dålig ljudupptagning med störande bakgrundsljud, men i efterhand 
visade sig inspelningen ha bra kvalitet trotsallt. 

Slutligen transkriberades intervjumaterialet för att kunna skapa mig en översiktlig bild av 
intervjuerna. Transkribering tar dock lång tid (Bryman, 2011, s. 429), men jag anser att det är 
värt den ökade tiden för att undvika koncentrationsstörning. 
 
2.4 DROP-modellen och framgångsfaktorer som metod 
För att kunna svara på uppsatsens syfte och frågeställningar utgår uppsatsen från två 
teoretiska metoder. Dessa kallas ”framgångsfaktorer” och ”DROP-modellen” som kommer 
presenteras senare i teoridelen av uppsatsen. I teoriavsnittet kan det tyckas att dessa metoder 
liknar varandra och därför är det viktigt att förklara varför jag valt att använda båda två.  

Till stor del har den avgörande faktorn legat i att skapa struktur i uppsatsen och göra det 
enklare för läsaren att följa med i resonemangen. Syftet med uppsatsen är uppdelat i två delar 
och ämnar undersöka två olika saker på skilda samhällsnivåer. Hade jag enbart utgått från en 
teori och försökt foga samman dessa syften i samma undersökning hade resultatet blivit rörigt 
och svårt för läsaren att förstå. Det går att argumentera för att göra två separata 
undersökningar med samma metod och dela upp dem i uppsatsen, men då anser jag att texten 
hade känts väldigt upprepande istället. Med två olika metoder skapas istället ett flyt i 
uppsatsen.  

Som tidigare nämnts har jag använt de båda metoderna för att strukturera uppsatsen så att 
svaret på frågeställningarna blir tydliga att urskilja. Genom indelningarna som 
framgångsfaktorerna utgår från så uppnås strukturen som eftersträvats. På så sätt kan 
lärdomarna i varje fas tydliggöras. Detsamma gäller för DROP-modellen, där uppsatsen utgår 
från en liknande indelning. Dock är begreppen som används där mer komplicerade och därför 
finns även en schematisk bild bifogad, lånad från den vetenskapliga artikeln som metoden är 
hämtad ur. På så sätt kan de olika stegen i modellen tydliggöras och därifrån kan 
riskhanteringsförmågan diskuteras i de olika delarna med hjälp av teoretiska begrepp.  

Metoderna är menade att skildra olika saker. Skillnaderna i undersökningarna är att med 
framgångsfaktorerna undersöks tre myndigheter, medan i DROP-modellen studeras enbart 
kommunen. Varför tre samhällsnivåer används i den första modellen beror på att jag anser att 
det är viktigt att inhämta kunskap och lärdomar av allas erfarenheter oberoende av vilken 
samhällsnivå informationen kommer ifrån. Dock måste en avgränsning göras då alla aktörers 
erfarenheter inte kan tas med och därför har jag valt de tre mest centrala aktörerna i 
katastrofen.  

Varför enbart kommunal nivå undersöks med DROP-modellen är för att kommunen är 
den nivån i samhället som bär ansvaret vid större kriser och katastrofer, vilket kommer att 
beskrivas senare i uppsatsen. Fokus ligger därför på att undersöka den kommunala förmågan, 
där bland annat Uppsala kommun, räddningstjänsten och Länsstyrelsen tillsammans med 
centrala dokument, DROP-modellen samt övriga teorier används som stöd för 
argumentationen.  
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Kriterier jag har utgått från i urvalet av information i respektive fas i framgångsfaktorerna är 
att lärdomarna ska vara så generella som möjligt och kunna appliceras i andra typer av 
naturkatastrofer som sker i andra kommuner. Lärdomarna ska inte vara direkt kopplade till 
skogsbranden i sig. Det ska vara konkreta lärdomar som kan implementeras i organisationer 
och användas oberoende av vad som har inträffat.  

Kriterierna för informationsinhämtningen i DROP-modellen utgick från de teman som 
modellen behandlar. Informationen baseras i huvudsak på de intervjuer som genomförts med 
Uppsala räddningstjänst, Länsstyrelsen i Uppsala län samt Uppsala kommun.  

Det kan också anses problematiskt att uppsatsen belyser två olika typer av naturolyckor: 
skogsbrand och översvämning. Därför fokuserar skogsbrandsanalysen på de mer generella 
lärdomarna som kan appliceras på andra myndigheter vid alla typer av naturkatastrofer. 
Översvämningsfokus i Uppsala kommun har tillkommit som exempel för att stödja 
argumenten, då översvämning var den enda typen naturolycka som analyserades i 
kommunens risk- och sårbarhetsanalys. 
 
3. TEORI 
 
I detta avsnitt behandlas teoretiska begrepp och modeller som senare i uppsatsen kommer att 
användas för att analysera och diskutera det inhämtade materialet. Dessa ska vara till hjälp för 
att slutligen kunna svara på uppsatsens syfte och frågeställningar. 
 
3.1 Risksamhället  
Hot är något som alltid existerat i världen, men betydelsen och omfattningen av begreppet har 
utvecklats på helt nya sätt genom tiderna. Förr kunde hoten kopplas till klasstillhörighet, men 
i dagens risksamhälle drabbas alla, speciellt dem som är välutbildade och har kunskapen att 
förstå dem. Det är kunskapen, alltså medvetenheten om att riskerna och hoten existerar, som 
får människor att agera. Även upplevda erfarenheter av hoten skapar medvetenhet om att 
riskerna finns, exempelvis genom att personligen ha varit inblandad i en naturkatastrof (Beck, 
1998, s. 73-74).  

Rädsla är en av orsakerna till varför det som hotar samhället inte görs något åt. Rädslan 
för det som hotar människor får i hotsituationer motsatt effekt. Istället för att lösa problemet 
förnekas hotet istället. Lösningarna förskjuts till andra platser med en tanke om att problemet 
löses bättre där, då problemen anses uppkomma på grund av någon annans handlingar (Beck, 
1998, s. 104-105).  

Risker har länge ansetts vara regionala problem som endast drabbar befolkningen i nära 
anslutning till hoten, exempelvis utsläppen. Detta är inte längre en sanning, då riskerna 
drabbar alla mer eller mindre (Beck, 1998, s. 37). Risker har gått från att vara personliga och 
individuella faror att bekämpa, till att idag drabba människor, djur och natur kollektivt som ett 
gemensamt hot på global skala. Hoten har blivit gränsöverskridande och partiklar, gifter och 
kemikalier som släpps ut i ett land, drabbar andra länder på helt andra platser på jorden. Hoten 
går inte att avvärja sig ifrån då de sker globalt och är dessutom ofta osynliga, då exempelvis 
utsläppen inte kan ses med blotta ögat (Beck, 1998, s. 32-33). Riskerna kan även beskrivas 
som osynliga på så sätt att de kanske inte ens kommer att drabba dagens generation. Det kan 
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göra att hoten blir svåra för människor att uppfatta och ta till sig, då de känns avlägsna (Beck, 
1998, s. 39).  

Den viktigaste riskfaktorn ligger i framtiden. I framtiden riskerar hoten att vara 
oåterkalleliga när de väl sker och därför är det viktigt att hela tiden tänka ur ett förebyggande 
syfte och planera inför dessa, då de är oförutsägbara (Beck, 1998, s. 48-49). Olycksrisker 
baseras på sannolikheten att de ska inträffa, men att enbart titta på sannolikheten för olyckor 
gör dock att riskerna begränsas. Trots att sannolikheten för en katastrof kan tänkas vara 
väldigt liten, så finns det fortfarande en risk för att den ska inträffa. Benämns en faktor ha låg 
sannolikhet att inträffa kan det leda till att olycksrisken inte tas på fullt allvar (Beck, 1998, s. 
43). 

Riskerna i samhället kan bekämpas på två olika sätt. Ett sätt är att genomföra åtgärder 
redan där riskerna uppstår, alltså i den primära fasen. Ett annat alternativ är att åtgärda 
riskerna där symptomen och följderna av den primära handlingen uppstår. Vanligast är att 
sätta in symptomåtgärder. Beck (1998) visar på ett exempel inom sjukvården. Istället för att 
gå till botten med problemet vid exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar och bekämpa en osund 
livsstil, sätts mediciner in för att lindra symptomen på sjukdomen. I båda alternativen görs 
försök till att åtgärda problemet, men genom medicinering försvinner inte det faktiska 
problemet. Det är endast en tillfällig lösning på ett varaktigt problem. Detsamma kan 
appliceras på globala hotsituationer. Det är mer effektivt att sätta in åtgärder vid källan till 
hoten, alltså där de uppstår, än att medicinera samhället med tillfälliga lösningar på 
problemen (Beck, 1998, s. 296).  

Då Risksamhället (Beck, 1998) är en väldigt tung bok med många olika infallsvinklar är 
endast en viss del av bokens innehåll applicerbart som teori för denna uppsats. Därför 
redogörs endast dessa delar här. Denna del syftar till att användas som stöd för 
argumentationen i uppsatsen när förmåga och lärdomar ska redogöras för i respektive 
teoretiska metoder.  
 
3.2 Kritik mot risksamhället 
Elliott (2002) anser som Beck att risktänkandet är kopplat till personligen upplevda händelser 
vilket har påverkat hur samhället förhåller sig till olika typer av risker. Dock har Beck en 
väldigt snäv bild av dagens risker. Elliott (2002) problematiserar att Becks angreppssätt blir 
nästintill överdrivet, där han i sina analyser inte tar hänsyn till hur samhället som helhet ser på 
risker. Han ser inte samhällshelheten, utan avgränsar sig från exempelvis de kulturella 
dimensionerna som finns i samhället (Elliott, 2002). 

Campbell och Currie (2006) kritiserar Beck för att han inte anser att sannolikhet kan 
användas i riskanalysering. Campbell och Currie (2006) håller inte med då de anser att 
sannolikhetsbegreppet kan medföra att riskmedvetenheten ökar. Beck påstår att om en 
riskanalys har utförts korrekt så kan en verklig olycka inte motbevisa riskanalysens äkthet 
(Campbell och Currie, 2006, s. 158). Campbell och Currie (2006) är väldigt kritiska till det 
påståendet. De anser att om en olycka sker kommer oftast nya faktorer fram som inte tidigare 
har tagits hänsyn till i riskanalysen. Det gör automatiskt att det skapas en ny sannolikhet för 
att olyckan kan inträffa. Ett exempel på det är om det sker en gasolycka och i efterhand visar 
det sig att en av gasledningarna hade ett produktionsfel som ingen vetat av tidigare. Det har 
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gjort att den faktorn har förbisetts i riskanalysen hos fabriken, och då har ju den totala 
sannolikheten för olyckshändelsen förändrats. Därför anser de att sannolikhet måste 
inkluderas i krisberedskapen för att kunna särskilja teorier som sannolikt kan vara sanna från 
teorier som skyddar sig själv från motargument (Campbell och Currie, 2006, s. 160, egen 
översättning). Alltså ska sannolikhet inkluderas i riskanalysen för att kunna skilja på det som 
är förmodat korrekt utifrån analysen och sådana analyser som enbart görs för att skydda sig 
själva från motsägelsefull argumentation (Campbell och Currie, 2006).  
 
3.3 DROP-modellen 
Nedan redogörs för hur DROP-modellen används. DROP står för det engelska uttrycket 
disaster resilience of place, ungefär platsens katastrofresiliens (Cutter et al. 2008, s. 601). 
Denna modell kommer senare i uppsatsen användas för att undersöka förmågan Uppsala 
kommun har att hantera en eventuell framtida katastrof. Centrala begrepp som används i 
modellen är lånade från den vetenskapliga artikeln av Cutter et al. (2008). 

DROP-modellen ämnar beskriva förmågan ett samhälle har att skapa motståndskraft i 
naturkatastrofer, genom att mäta samhällets resiliens och sårbarhet. Resiliensbegreppet 
beskriver vilken förmåga till motståndskraft samhället har mot katastrofer, samt förmågan att 
hantera dem och återgå till normalt samhällstillstånd. Sårbarhetsbegreppet kopplas till 
faktorer som kan bidra till att skada uppstår i samhället eller hos människor, samt hur 
riskutsatta de är. Det ena begreppet utesluter inte det andra, i DROP-modellen används de 
dynamiskt (Cutter et al. 2008, s. 599). 

DROP-modellen illustreras av ett slutet system, där de faktorer som beskrivs nedan är 
avgörande för de olika delarna av modellen. Utgångspunkten för modellen ligger i 
dubbeltriangeln (figur 1), som illustrerar inifrån kommande faktorer samt yttre påverkan på 
den lokala nivån i samhället. Triangeln beskriver de förhållanden som existerar i samhället 
innan katastrofen sker mellan de sociala systemen, naturmiljön samt den byggda miljön 
(Cutter et al. 2008, s. 602, egen översättning). Exempelvis kan det beskriva samhällets 
förmåga att hantera översvämningar utifrån de tre ovannämnda områdenas inre och yttre 
påverkan. Som tidigare nämnts är resiliens och sårbarhet nyckelbegrepp i DROP-modellen, 
vilka existerar som inneboende faktorer i systemet (Cutter et al. 2008, s. 602).  

Beroende på vilken typ av händelse som sker så påverkar dess effekter samhällets 
normaltillstånd i olika grad. Exempelvis beror en jordbävnings påverkan på samhället av 
vilken styrka som jordbävningen har på Richterskalan, men även andra faktorer i kombination 
med varandra är avgörande. Centralt är att katastrofen har direkt påverkan på samhället, 
oavsett vilka egenskaper händelsen har. Effekterna av de förebyggande och reaktiva 
åtgärderna beror på hur väl de har implementerats i organisationen i beredskapsarbetet (Cutter 
et al. 2008, s. 602-603). 

Nästa steg i DROP-modellen är att genomföra de reaktiva åtgärderna för att hantera och 
anpassa sig till händelsen. Utifrån hur hanteringen av de reaktiva åtgärderna sker blir det 
tydligt vilken påverkan olyckan eller katastrofen får på samhället, beroende på om åtgärderna 
hanteras bra eller dåligt. De reaktiva åtgärderna i kombination med beredskapsarbetet och 
händelsens effekter, som tidigare nämnts, är avgörande för vilken samhällspåverkan 
situationen resulterar i. Är kombinationen av de tre föregående faktorerna väl hanterade och 
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effekterna lindriga kan förhoppningsvis skadorna på samhället minimeras. Ju mindre skador 
och bättre hantering av katastrofen desto snabbare kan samhället återhämta sig till 
normaltillstånd igen (Cutter et al. 2008, s. 603).  

Händelsen är beroende av att tröskelvärden inte överstigs. Tröskelvärden beskriver den 
åverkan från naturkatastrofens effekter samhället klarar av att hantera utan att stora skador 
sker, exempelvis högsta vattenstånd i en å innan det leder till en översvämning med hjälp av 
förberedande åtgärder (Cutter et al. 2008, s. 603).  

Samhällsförmågan för återhämtning graderas från låg till hög i den schematiska bilden 
(figur 1). Bra anpassningsåtgärder kan leda till att tröskelvärdena inte överskrids och 
samhället återhämtar sig snabbare till det normala. Olycksegenskaperna samt hanteringen av 
händelsen är avgörande för om den lokala nivån kan klara av att hantera situationen själv eller 
om den leder till en lokal katastrof (Cutter et al. 2008, s. 603).  

Om en katastrofsituation uppstår av att tröskelvärdena överskridits, kan förmågan till 
improvisation och lärdomar bli viktigt. Improvisationsförmågan relateras till plötsliga 
katastrofer där åtgärder måste genomföras spontant. Då det mänskliga minnet är kort och 
erfarenheter snabbt faller i glömska är det fördelaktigt att ta lärdom av improviserade åtgärder 
och handlingar, genom att implementera dem i handlingsplaner och förebyggande åtgärder i 
organisationen. Samhällets förmåga att återhämta sig till normaltillstånd igen beror på i vilken 
utsträckning lärdom och improvisation utförs. Som går att urskilja av den schematiska bilden 
av förloppet i form av de bakåtgående pilarna, kan improvisation och lärdomar stärka 
resiliensen inom organisationen inför framtida olyckor, genom att erfarenheterna 
implementeras i samhället (Cutter et al. 2008, s. 603).  

Som inledningsvis nämndes beskriver modellen ett slutet system. Därför påverkar 
återhämtningsprocessen i sin tur de initiala sociala systemen, naturmiljön samt den byggda 
miljön fram tills att nästa händelse sker (Cutter et al. 2008, s. 603). Ett exempel är efter 
orkanen Katrina i New Orleans. Som ett resultat av själva orkanen så brast skyddsvallarna 
som skulle skydda staden från översvämningar, vilket orsakade katastroftillståndet. Repareras 
inte vallarna med bättre förebyggande åtgärder kommer New Orleans vara sårbart även inför 
nästa händelse (Colten et al. 2008). Därför är återkopplingsprocessen viktig, då det är där 
förberedelse inför nästa katastrofsituation kan skapas genom att ta vara på lärdomar ur 
händelsen (Cutter et al. 2008, s. 603).  

För att mäta motståndskraften mot en katastrof används vanligtvis kvantitativa 
mätmetoder. I det här fallet kommer jag göra en mer analytisk kvalitativ utvärdering, då det 
passar uppsatsens frågeställningar bättre. Däremot kan modellen vara användbar att använda i 
exempelvis en risk- och sårbarhetsanalys för att mäta riskerna kvantitativt.  
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Figur 1. Schematisk bild av DROP-modellen. 
Källa: Cutter, S. L., Barnes, L., Berry, M., Burton, C., Evans, E., Tate, E. & Webb, J. (2008) A place-
based model for understanding community resilience to natural disasters. Global Environmental 
Change, 18 (4), s. 598-606. 
 
3.4 Framgångsfaktorer för krishantering  
För att skapa samhällsresiliens och minska samhällssårbarheten krävs det god 
samhällsplanering och beredskap inför extraordinära händelser. Harrald (2006) beskriver en 
teoretisk metod som utvecklats av ett antal forskare, där de analyserat ett antal 
framgångsfaktorer, som de själva benämner det, för hur extraordinära händelser ska hanteras. 
En extraordinär händelse är en händelse som allvarligt skapar en störning eller skada på 
samhället eller viktiga samhällsfunktioner (SFS 2006:544).  

Den teoretiska metoden är indelad i fem olika faser och baseras på tidigare forskning som 
genomförts av Harrald och Mazzuchi (1993), Carley och Harrald (1997) samt Harrald och 
Stoddart (1998). Modellen kompletteras med ytterligare forskning i ämnet i de olika faserna 
för att stödja argumenten som framförs, då mycket av den forskning som bedrivits inom 
ämnet utgår från en liknande begreppsapparat.  

Den teoretiska metoden kommer senare i uppsatsen användas för att redogöra för de 
lärdomar som kan tas från hanteringen av skogsbranden i Västmanland sommaren 2014. De 
teoretiska faserna och begreppen syftar till att beskriva de problem och svårigheter som 
uppkommit under skogsbrandens händelseförlopp. De viktigaste lärdomarna kommer att 
skildras för att nå framgång i varje fas. Ett lyckat genomförande av krishanteringen i varje fas 
är essentiell för att organiseringen ska komma vidare i krishanteringen och klara uppgiften 
(Harrald, 2006). Rubrikerna för varje fas är lånade från den vetenskapliga artikeln skriven av 
Harrald (2006). De används återigen när analysen av skogsbrandens lärdomar ska 
genomföras, för att underlätta för läsaren att se ett sammanhang i begreppen. 
 
3.4.1 Fas 1 - Beredskap och förebyggande 
Den första fasen inbegriper det förberedande och förebyggande arbetet innan katastrofen har 
skett. Det är en planeringsfas som innefattar beredskapsplaner inför framtida eventuella 
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katastrofer. Identifiering av riskutsatta områden, resursinventering och samverkansplanering 
med potentiella aktörer är centralt (Harrald, 2006).  

Wilbanks och Kates (2006) betonar förmågan ett samhälle har att förutse möjliga 
risksituationer som kan komma att hota samhällets säkerhet i framtiden, både kort- och 
långsiktigt. För att kunna förutse hotsituationer och förbereda samhället på vilka möjliga 
riskscenarier som kan uppstå måste riskerna i första hand identifieras (Harrald, 2006).  

Harrald (2006) påpekar dock att det finns en risk i att ha väl utarbetade och strukturerade 
beredskapsplaner. Är planerna för strukturerade lämnar det lite utrymme kvar för individer i 
organisationen att agera impulsivt på eget bevåg om så behövs. Alla katastrofer är unika och 
därför är det viktigt att anpassning sker utefter situationen som uppstår för att inte låsa in sig i 
för snäva ramar med litet handlingsutrymme (Harrald, 2006). 
 
3.4.2 Fas 2 - Initialt agerande och mobilisering 
Denna fas är beroende av att det tidigare genomförda beredskapsarbetet är väl genomfört 
(Harrald, 2006, s. 260-261). Förmågan ett samhälle har att reagera på katastrofhändelser är en 
viktig del i att skapa resiliens (Wilbanks och Kates, 2010, s. 723). Denna fas koncentreras på 
det reaktiva arbetet när den initiala katastrofen väl slår till, med fokus på samverkan och att 
aktörer har en samordnad lägesbild. Resurserna som finns att tillgå ska prioriteras där de 
behövs som mest, vilket bygger på resursinventeringen och riskidentifieringen som 
genomförts i den tidigare fasen (Harrald, 2006).  
 
3.4.3 Fas 3 - Organisatorisk integration 
Även i denna fas är beredskapsarbetet avgörande för katastrofhanteringen. Centralt för denna 
fas är informationshanteringen och hur väl information inhämtas, analyseras och delas med 
den övriga organisationen och andra berörda av katastrofen. Samverkansnätverk formas 
mellan de inblandade. Det är viktigt att flexibilitet i krishanteringen vidhålls för att vara 
förberedd på ytterligare oväntade händelser i katastrofarbetet. På så sätt ökar möjligheten att 
anpassa organisationen för ytterligare påfrestningar (Harrald, 2006). 
 
3.4.4 Fas 4 – Produktionsfas 
Räddningsarbetet fortgår med hjälp av den nätverksorganiserade samordningen som skapats i 
den tidigare fasen. En målbild framställs för att etablera de produktivitetsmått som ska 
användas för att lösa katastrofen, exempelvis hur många brandmän det krävs för att släcka en 
brand. Återhämtningsfasen börjar planeras och ansvar fastställs (Harrald, 2006).  

Att anpassa ett samhälle för att minska dess sårbarhet är en lång process och därför krävs 
det att riskhanteringen uppdateras med relevant information, annars ökar sårbarheten snarare 
(Colten et al. 2008, s. 39).  
 
3.4.5 Fas 5 - Övergångsfas och demobilisering 
Den här fasen handlar om hur samhället ska återgå till det normala, där planer för lokalt stöd 
och återhämtning skapas. Det är även i denna fas som eventuella lärdomar fastställs inför 
framtida händelser (Harrald, 2006). Att ta vara på lärdomar från tidigare erfarenheter är en 
viktig del i att skapa ett resilient samhälle. Genom att ta vara på erfarenheter kan det vara 
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lättare att hantera liknande händelser i framtiden. Förmågan ett samhälle har att återhämta sig 
från en katastrof är viktig för att skapa resiliens i ett samhälle (Wilbanks och Kates, 2010, s. 
723).  
 
3.5 Flexibilitet och struktur 
Både flexibilitet och struktur i beredskapsplaneringen är viktigt för att få en framgångsrik 
katastrofhantering. Hur dessa implementeras i planeringen är avgörande för hur 
krishanteringen fungerar (Harrald, 2006). Dessa begrepp kommer att diskuteras i de båda 
tidigare nämnda modellerna vid redogörandet för myndigheternas organisatoriska förmåga 
bland annat. 

Enligt Harrald (2006) riskerar krisorganiseringen bli dysfunktionell i de fall både 
flexibilitet och struktur är svaga i framgångsfaktorerna som tidigare redogjorts för. 
Organisationen är oförmögen att skapa upprepbara eller förutsebara processer och är 
oförmögen att anpassa sig till oväntade händelser eller omständigheter (Harrald, 2006, s. 
267).  

I de fall organiseringen är flexibel, men saknar struktur är krishanteringen dynamisk och 
anpassningsbar efter de situationer som uppstår. Detta är ofta synonymt med situationer där 
frivilliga och biståndsorganisationer reagerar impulsivt i katastrofer för att hjälpa samtidigt 
som det saknas samarbetsförmåga och samordning inom och mellan organisationer. Ofta har 
detta ett samband med dåliga informations- och kommunikationsnätverk (Harrald, 2006).  

Det är även problematiskt när krisorganiseringen och beredskapen är allt för byråkratisk 
och strikt planerad och det samtidigt saknas flexibilitet för agerandet. Det skapar svårigheter 
att reagera kreativt på oväntade händelser och åtgärderna riskerar att bli ineffektiva (Harrald, 
2006).  

Det ideala tillståndet enligt Harrald (2006) är när struktur och flexibilitet är jämnfördelat i 
beredskapsarbetet. Ges det utrymme för spontana handlingar och anpassning till oväntade 
situationer är det positivt för framgång i katastrofhantering. Det är även viktigt att information 
flödar mellan statliga och icke-statliga organisationer så att ett gott samarbete kan etableras 
och förberedas inför extraordinära händelser (Harrald, 2006).  
 
4. LAGAR 
 
Det finns tre grundprinciper som ska följas i riskhantering vid kris- och katastrofsituationer.  
Ansvarsprincipen innebär att ansvaret en person eller organisation har för sin verksamhet 
fortgår på samma sätt även i katastrofsituationer. Även verksamhetsutövningen ska fortsätta 
på normalt vis så gott det går, trots en pågående katastrof. Detta kallas likhetsprincipen. 
Katastrofen ska även så långt som möjligt skötas av de närmast ansvariga i det berörda 
området, alltså kommunen i första hand enligt närhetsprincipen. Hjälp från högre instans ges 
endast om den lokala hanteringen av katastrofen inte är tillräcklig (Krisinformation.se, 2012).  

Utöver dessa grundprinciper finns ett flertal lagar inom risk- och krishantering som är 
viktiga att följa. I detta avsnitt kommer dock enbart de mest centrala lagarna att framhållas då 
fokus för uppsatsen inte ligger på lagstiftningen i sig. Att dessa lagar tas upp i uppsatsen är 
för att ge stöd åt diskussioner och händelser som kommer att tas upp senare. Lagarna i sig 
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kommer inte redogöras för i detalj, enbart de mest centrala delarna som är viktiga för 
uppsatsen som kommer att tas upp här.  

Det finns tre lagar och förordningar som är viktiga för riskhantering på lokal, regional 
och nationell nivå. Den första är förordningen (SFS 2006:942) om krisberedskap och höjd 
beredskap. Bland annat reglerar förordningen Länsstyrelsens geografiska områdesansvar i 7 §. 
Länsstyrelsens roll är att samordna inblandade aktörer i krislägen. Den samordnande rollen 
för myndigheten gäller bland annat att sammanställa en regional risk- och sårbarhetsanalys 
utifrån redan befintliga risk- och sårbarhetsanalyser från andra myndigheter och 
organisationer, samt samordna information till media och privatpersoner i krislägen. 
Förordningen föreskriver att myndigheterna årligen ska uppföra en risk- och sårbarhetsanalys 
enligt 9 §. Risk- och sårbarhetsanalysen ska vara en del av det förebyggande och 
förberedande arbetet för att kunna hantera en eventuell katastrof. Risk- och 
sårbarhetsanalysen är till för att organisationen själv ska förstå vilka risker som finns och hur 
pass sårbart verksamhetsområdet är och på så sätt kunna planera utifrån resultatet av analysen 
för att öka samhällsskyddet (Eriksson et al. 2011). 

Den andra lagen som berör den kommunala riskhanteringen är lag (SFS 2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. I 2 kap. 1 § regleras den kommunala risk- och sårbarhetsanalysen. Enligt 2 kap. 2 
§ ska varje kommun ha en krisledningsnämnd där krisledningsnämnden kan överta ansvaret 
för andra verksamheter i krissituationer. Kommunens geografiska områdesansvar går ut på att 
samordna de aktörer, åtgärder och den information som ska spridas inom kommunen enligt 2 
kap. 7 §. 

Den tredje och sista lagen som nämns här, är lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. 
Det är staten och kommunen som ansvarar för räddningsinsatserna som räddningstjänsten 
utför enligt 1 kap. Kommunen ansvarar för det förebyggande olycksarbetet, där även ett 
handlingsprogram ska ingå enligt 3 kap. 1 § och 3 §. Varje räddningstjänst måste ha en 
räddningsledare vid insatsen. Räddningsledaren bestäms av räddningschefen, men skrider 
räddningsinsatsen över flera kommungränser kan Länsstyrelsen bestämma vem som får 
uppdraget enligt 3 kap. 16 §. I mer omfattande insatser går ansvaret över till Länsstyrelsen 
eller annan myndighet genom regeringsbeslut enligt 4 kap. 10 §.  
 
5. LÄRDOMAR FRÅN SKOGSBRANDEN I VÄSTMANLANDS LÄN 
 
Detta avsnitt kommer inledas med en kortare introduktion av händelseförloppet vid 
Skogsbranden i Västmanland. Därefter skildras de generella lärdomar som tydliggjorts i 
katastrofen, med hjälp av framgångsfaktorerna i de fem faserna. Varje fas sammanfattas kort 
för att tydliggöra de lärdomar som inhämtats ur framgångsfaktorerna. Ordet generella åsyftar i 
det här fallet sådana lärdomar som kan vara användbara i alla naturkatastrofsituationer och 
inte enbart i skogsbrandssammanhang.    
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5.1 Kort redogörelse för skogsbranden i Västmanland  
Under sommaren 2014 utbröt en skogsbrand i Västmanland som kom att få stor spridning och 
oanade konsekvenser. Väderförhållandena kan anses ha varit perfekta för en potentiell 
skogsbrand då det under en längre tid hade varit både torrt och mycket varmt. Det var med 
andra ord en extremt stor brandrisk i området (Nerikes brandkår, 2014). Branden startade 
torsdagen 31 juli, i ett kalhygge i närheten av Seglingsberg i Västmanland. Brandorsaken 
förmodas vara gnistor som uppstått av en markberedare genom friktion mot vegetationen 
(Nerikes brandkår, 2014).  

Under de första dagarna löpte branden mellan två kommungränser och därför arbetade 
två olika räddningstjänster med insatsen från varsitt håll (Nerikes brandkår, 2014). Problemet 
var att de båda räddningstjänsterna arbetade som om det vore två bränder som bekämpades, 
istället för en. Därmed uppstod svårigheter i att få en samlad lägesbild över branden. Under 
den inledande helgen beslutades det att Göran Cederholm, räddningschef på räddningstjänsten 
Sala-Heby skulle ta över ledningsarbetet för att få en samordnad lägesbild och nyttja resurser 
gemensamt för ökad effektivitet (Länsstyrelsen Västmanland, 2014a). 

Brandspridningen var snabb och oförutsägbar. Boende själva började tidigt evakueringen 
på eget bevåg, men under söndagen 3 augusti tar även räddningstjänsten initiativ till 
evakuering. Under måndagen 4 augusti är brandförloppet dock så förhastat och oväntat vilket 
gör att arbetsinsatserna försvåras ytterligare. Evakueringar måste prioriteras före 
brandsläckning då både privatpersoner och räddningsarbetare är nödställda och hamnar i 
farliga situationer. Många hinner inte förvarnas och evakueras i tid, vilket gör att flera får fly 
för sina liv på egen hand. En man omkommer och en skadas allvarligt till följd av att riskerna 
vid räddningsinsatserna är alldeles för höga för räddningspersonalen. Lägesbilden tappas helt 
på måndagen då brandspridningen är extrem och ofattbar (Nerikes brandkår, 2014). 

 Under tisdagen 5 augusti klockan 10.15 övertas räddningsledningen av Länsstyrelsen i 
Västmanland (Nerikes brandkår, 2014). Att Länsstyrelsen tar över räddningsarbetet för 
räddningstjänsten är en sällsynt företeelse i Sverige och därför finns inte mycket erfarenhet att 
tillgå över hur arbetet ska ske (Länsstyrelsen Västmanland, 2014c).  

I förhållande till brandens storlek har personalstyrkan varit liten. Brandens omkrets var 
på tisdagen 5 augusti 61 kilometer, men endast 70 brandmän fanns att tillgå. När 
Länsstyrelsen övertar insatsen ökas både materiella och personella resurser, som tidigare 
under veckan tackats nej till. Länsstyrelsen har tillsatt en krishanteringsorganisation för att 
hantera efterarbetet av branden. Stöd till drabbade har varit högt prioriterat. Skogsägarna har 
fått utbildning i efterhand hur de ska hantera en svårt bränd skog och vilka risker som 
uppkommer med en sådan, så att de ska kunna hantera sin mark på ett säkert sätt 
(Länsstyrelsen Västmanland, 2014c).  

Enligt Länsstyrelsen går det inte att säga hur länge efterarbetet kommer att fortgå. 
Mängder med utredningar genomförs i efterhand av olika myndigheter och organisationer. 
Nya risker uppkommer efter katastrofen när vegetationen har förändrats, exempelvis 
översvämningsrisker (Länsstyrelsen Västmanland, 2014c).  
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5.2 Lärdomar för framtida framgång i krishantering 
Detta avsnitt kommer att redogöra för lärdomarna ur skogsbranden i Västmanland genom att 
inplacera dessa i de fem teoretiska faserna gällande framgångsfaktorer. Lärdomarna studeras 
utifrån Sala kommuns, Länsstyrelsen i Västmanlands län samt de inblandade 
räddningstjänsternas perspektiv.  

Att poängtera här är att ytterligare tre kommuner har varit drabbade av skogsbranden, så 
Sala kommuns insats ska enbart ses som en i mängden av de insatser som gjordes i 
katastrofen och speglar därför inte de andra kommunernas erfarenheter. 

 
5.2.1 Fas 1 - Beredskaps- och förebyggande arbete 
Som tidigare nämnts diskuteras i denna fas en del av det beredskapsarbete som har 
genomförts innan katastrofen (Harrald, 2006). I denna fas uppförs handlingsplaner och risk- 
och sårbarhetsanalyser (SFS 2006:942; SFS 2006:544). Dessa är lagstadgade och måste 
finnas hos myndigheterna. Däremot regleras inte omfattningen, djupet, metod eller 
tillvägagångssätt i själva analysen vilket bidrar till stora skillnader i kvalitet (Regnell, 2011).  

Sala kommuns risk- och sårbarhetsanalys är utgiven 2011. Redan från början avgränsar 
kommunen sig genom att nämna att det inte vore möjligt att betänka alla risker en kommun 
kan utsättas för i analysen. Att notera är att Sala kommuns analys är väldigt kortfattad utan 
vidare analytiska ställningstaganden över sannolikheten för respektive riskfaktor (Sala 
kommun, 2011). Som Harrald (2006) menar är identifiering av potentiella risksituationer en 
central del av beredskapen för att kunna förbereda sig inför framtida katastrofer. Intressant 
nog har Sala kommun valt att inte inkludera skogsbränder som en riskfaktor i analysen. Det 
tyder på att skogsbrand inte ansetts vara ett potentiellt hot, vilket Nolhage (141209) bekräftar. 
Beck (1998) menar att riskmedvetenheten är erfarenhetsbaserad. Saknas erfarenhet av en 
upplevd katastrof kan det medföra en bristfällig medvetenhet om att hotet existerar. Enligt 
Nolhage (141209) gjordes ett aktivt val i planeringsfasen att inte inkludera skogsbrandsrisken 
i risk- och sårbarhetsanalysen, då sannolikheten ansågs vara för låg. Kommunen har aldrig 
upplevt en lika stor skogsbrand tidigare, och därför är det förmodligen svårt att ta till sig 
riskmedvetenheten då det inte ses som ett hot. Att skogsbrandsfaktorn inte har varit med i 
själva analysen kan eventuellt ha varit en av orsakerna till varför kommunen var sena med att 
agera i det initiala skedet av branden. Wilbanks och Kates (2006) tydliggör dock vikten av att 
identifiera dessa risksituationer, för att öka samhällsresiliensen. Då kommunen själva inte har 
ansett att risken för att en skogsbrand ska inträffa är sannolik, kanske branden i sig inte heller 
har tagits som lika allvarlig, speciellt när räddningstjänsterna själva ger intrycket av att 
branden är under kontroll.  

Vidare bedömer sig Sala kommun ha god förmåga att ta beslut i krissammanhang. Även 
informationsförmågan bedöms vara god. Kommunen trycker på att två personer fått 
utbildning i krisinformation samt att ytterligare personer arbetar med informationsfrågor i 
kommunen. De anser sig även ha bred förankring av risk- och säkerhetsfrågor inom 
organisationen då samtliga förvaltningar representeras i den befintliga risk- och 
säkerhetsgruppen (Sala kommun, 2011). 

Länsstyrelsen i Västmanland har gjort en sammanvägd bedömning över hela länet i sin 
risk- och sårbarhetsanalys. Intressant även här är att enbart fyra av de tio kommunerna i länet 
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har bedömt skogsbrand som en potentiell risk i sina analyser. Länsstyrelsens sammanvägda 
bedömning över skogsbrandshantering uppskattas trots det vara god, men risken för att en 
skogsbrand sker anses vara betydlig. Som tidigare nämnts regleras exempelvis inte djup eller 
omfattning av de kommunala analyserna, vilket skapar problem i den analytiska 
samordningen för Länsstyrelsen då bland annat olika måttenheter används (Regnell, 2011).  

Risk- och sårbarhetsanalyserna säger egentligen inte mycket om hur verkligheten är 
beskaffad. Det är svårt att urskilja vad det betyder när risken för skogsbrand kan anses vara 
betydlig har. Det är svårt att sätta de analytiska begreppen i ett verklighetsperspektiv, vilket 
jag anser i likhet med Beck (1998), innebär att riskerna inte tas på fullt allvar. Analysen säger 
ingenting om hur pass bra förberedd myndigheten är på en faktisk verklig händelse. Den säger 
inte heller någonting om organisationens personella förmåga att ordna verksamheten och 
samhället vid en katastrof. Därför är det svårt att säga att en identifiering av potentiella risker 
är en bidragande faktor till att minska ett samhälles sårbarhet.  

Lärdomarna ur framgångsfaktorerna i den förberedande fasen kan beskrivas av vikten av 
att skapa en bredd i risk- och sårbarhetsanalysen, samtidigt som det finns utrymme för tydlig 
analys av potentiella hot, vilket saknats i Sala kommuns analys. Trots att kommunen bedömt 
att det finns en god kommunal förmåga, visar själva katastrofhanteringen som redogörs för i 
senare faser, att förmågan innehar brister.  
 
5.2.2 Fas 2 - Initialt agerande och mobilisering 
Den här fasen behandlar lärdomar ur det initiala skedet av krishanteringen. Som tidigare 
nämnts i teoriavsnittet innefattar denna fas de reaktiva åtgärderna som sätts in när katastrofen 
väl sker (Harrald, 2006).  

Samverkan är viktigt enligt Harrald (2006) och betonar speciellt den samlade lägesbilden. 
Samordning har dock saknats, främst mellan räddningstjänsterna själva. I det inledande skedet 
av skogsbranden har kommunikationen mellan inblandade aktörer varit problematisk av olika 
anledningar. Bland annat har det saknats en samlad lägesbild över brandutbredningen, vilket 
gjort att de inblandade felaktigt trott att situationen varit under kontroll (Nerikes brandkår, 
2014).  

Bristen på samordning påverkades i hög grad av att branden initialt utvecklades mellan 
två kommuner. I risksamhället talar Beck (1998) om att hot i dagsläget blivit 
gränsöverskridande. Beck (1998) syftar på att riskerna sprids globalt, men utifrån 
skogsbranden blir det tydligt att gränsöverskridande hot får stora konsekvenser även på 
kommunal nivå. När branden utspelar sig mellan kommungränser uppstår ett organisatoriskt 
problem som förvillar de inblandade att tro att läget är under kontroll. Samtidigt är aktörerna 
medvetna om att det inte existerar något samarbete dem emellan, men ändå tar det flera dagar 
tills något konkret görs åt saken.  

Att söka resurser har varit tidskrävande och tagit onödig energi från själva 
brandbekämpningen. Så som systemet är uppbyggt idag måste räddningsledarna själva aktivt 
beställa extra resurser vid större insatser, vilket kräver pappersarbete. Enligt Harrald (2006) 
ska resurserna prioriteras där de behövs som mest, vilket är svårt när fokus måste läggas på 
helt andra saker än själva katastrofbekämpningen. Den typen av arbetsuppgifter finns inte tid 
till i katastrofsituationer och därför bör sådant effektiviseras på statlig nivå genom MSB. 
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Räddningstjänsterna själva anser att det är viktigt då myndigheten innehar expertkunskaper 
inom många områden (Länsstyrelsen Västmanland, 2014a).  

De tre grundprinciperna som tidigare nämnts är dock problematiska för en sådan ändring. 
Ansvar och verksamhetsutövning ska överensstämma med hur organisationen sköts vid 
normaltillstånd, så långt det är möjligt enligt ansvars- och likhetsprincipen. I kombination 
med närhetsprincipens reglering om att ansvarsnivån ska vara så nära händelsen som möjligt, 
gör att myndighetsnivåer över den lokala inte kan blanda sig in i händelsen utom vid 
extremfall (Krisinformation.se, 2012). Beck (1998) menar att det ofta är de som upplevt hoten 
själva som har kunskap om dem. Å ena sidan är brandförsvaret ute i fält och arbetar med 
händelsen själva, alltså upplever hotet och bör därför ha kunskap om det. Å andra sidan är 
MSB den nivå i samhället som innehar de så kallade expertkunskaperna, men många av dem 
har kanske rent tekniskt sätt inte upplevt hoten på lika nära håll som räddningstjänsten. Det 
kan vara ett incitament till varför räddningstjänsten ändå är mest lämpad att söka resurser då 
de själva bör veta vad de behöver. Dock blir det svårt att fokusera på livräddning och 
säkerhetsaspekter när den organisatoriska förmågan inte fungerar, vilket Harrald (2006) 
poängterar är huvudfokus för denna fas. Därför bör snarare tydligare kontaktvägar upprättas 
så att räddningstjänsten eventuellt kan meddela hur situationen ser ut. Då kan en person med 
expertkunskaper analysera vad som krävs rent materiellt för att lösa katastrofen.  

Den huvudsakliga framgångsfaktorn i denna fas är samordning. Sammanfattningsvis kan 
det sägas att det var först när räddningstjänsterna började samarbeta med en gemensam 
räddningsledare som räddningsarbetet började gå framåt. Dessa samordningsbrister är enligt 
Harrald (2006) typiska för de fall där strukturen i organisationen är bristfällig och 
flexibilitetsspektret får för stort utrymme. En lärdom av detta är att utveckla 
kriskommunikation och samordning för att implementera sådana funktioner snabbt i 
organisationen redan i det inledande skedet av katastrofen. Saknaden av struktur har skapat 
organisatoriska problem och utgjort hinder för fungerande reaktiva åtgärder. En lärdom för att 
lösa detta är att tydliga kommunikationsvägar och nätverkssamordning bör fastställas redan i 
handlingsplanen, för att i framtiden ha tydliga riktlinjer för hur kommunikation och 
resursinkallandet ska skötas.  
 
5.2.3 Fas 3 - Organisatorisk integration 
Den tredje fasen behandlar som tidigare nämnts den organisatoriska förmågan i ett 
katastrofläge, där information har en central roll (Harrald, 2006).  

Sala kommun har själva konstaterat att den kommunala organisationskulturen förändras 
drastiskt under en katastrof. I vanliga fall är kommunal verksamhet relativt trögflytande 
eftersom det finns krav på öppenhet i organisationen. Företrädarna för kommunen är 
demokratiskt folkvalda, utan expertkunskaper i en organisation där beslutsprocesser vanligen 
tar lång tid att genomföra. I en katastrofsituation förändras förutsättningarna för 
organisationen fullständigt, där snabba beslut på lite information och med viss osäkerhet ska 
tas (Nolhage, 141209). Därför är det viktigt att en balans mellan flexibilitet och struktur finns, 
för att ge en dynamik i hanteringen av katastrofen (Harrald, 2006). Inledningsvis saknades 
dock den dynamiken i organiseringen, då den strukturella stelheten i inledningsskedet var 
större än organisationsflexibiliteten. Exempelvis var det en tydlig skillnad mellan den 
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kommunala reaktionsförmågan och privatpersoners agerande. I brandens inledande skede var 
Sala kommun tveksam till hur pass allvarlig situationen skulle kunna bli, vilket blir tydligt då 
första mötet med krisstaben genomfördes först under tisdag morgon. Då hade branden pågått i 
sex dagar och det mest intensiva skedet hade redan passerat. Till skillnad från kommunen 
förstod privatpersoner och boende i brandområdet mycket snabbt att det var något allvarligt 
på gång och började själva initiera evakuering. Istället vore det bättre att ha överbemannat i 
det initiala skedet och senare avvecklat krisgruppen, än att tveka i inledningsskedet (Nolhage, 
141209). 

I framtiden behövs i förväg utbildade samverkanspersoner som på ett smidigt sätt kan 
föra informationen från kommunen ut till de drabbade och andra berörda, så dessa personer 
kan få korrekt och tillförlitlig information av ansvariga på kommunen och vise versa. På så 
sätt ska ryktesspridning, felaktig information eller dubbla budskap som skapar förvirring och 
osäkerhet kunna undvikas (Nolhage, 141209). Dock är sociala medier ett bra alternativ med 
tanke på att informationen når ut till långt många fler personer och mycket snabbare. Det 
finns dock en osäkerhet som tillkommer med sociala medier, nämligen tidigare nämnda 
ryktesspridning, falsifieringar och liknande vilket det är meningen att samverkanspersonerna 
ska undvika sker. Dessutom bygger sociala medier på att tekniken fungerar som den ska, 
vilket är avgörande för att kommunikationen upprätthålls i katastrofsamarbetet (Länsstyrelsen 
Västmanland, 2014d). 

Det intressanta är att i Sala kommuns risk- och sårbarhetsanalys (2011) står det att en av 
åtgärderna som bör genomföras är att utveckla rutinerna för krisinformation, vilket de även 
trycker på i handlingsplanen (Sala kommun, 2008). Av resultatet att döma har åtgärderna inte 
genomförts än. Här visar det tydligt på hur en svaghet i beredskapsfasen kan leda till 
svårigheter och minskad resiliens under katastrofen.  

Som tidigare nämnts menar Beck (1998, s. 48-49) att potentiella hot många gånger är 
svåra att förutse att de ska inträffa, särskilt när risken kalkyleras utifrån sannolikheten att 
hotet ska realiseras. Han poängterar även att en låg sannolikhetsfaktor kan medföra att 
riskerna förbises (Beck, 1998, s. 43). I Sala kommuns risk- och sårbarhetsanalys har 
sannolikhetsfaktorn för skogsbrand inte existerat överhuvudtaget. Genom att titta på den 
kommunala handlingsplanen och analysen blir det tydligt att avsaknaden av 
skogsbrandsfaktorn även kan ha varit en bidragande orsak till den kommunala trögheten i 
krisorganiseringen. När kommunen inte är beredd på att krisen ska inträffa, blir de handfallna 
då de haft svårt att tyda allvaret i situationen. Dock är Campbell och Currie (2006) kritiska till 
att sannolikhetsfaktorn bortses från, då kunskaper ofta kan inhämtas från dem och nya 
dimensioner av krishanteringen kan uppkomma. I det här fallet håller jag med och framöver 
ökar förhoppningsvis Sala kommuns samhällsresiliens om lärdomarna ur sannolikhetsfaktorn 
kalkyleras om och tas med i beredskapsplaneringen.  

Den nuvarande kommunledningen har inte övat krisberedskap tidigare, därför var det 
svårt att veta vilken roll varje person skulle ta på sig i katastrofarbetet. Under branden blev 
rollindelningen därför relativt spontan (Nolhage, 141209). I risk- och sårbarhetsanalysen från 
2011 står det att krisledning ska övas regelbundet som en av de åtgärder som bör genomföras 
(Sala kommun, 2011). Analysen uppfördes 2011 och skogsbranden skedde 2014, det visar att 
på minst tre år har den här åtgärden inte genomförts. Implementering av åtgärder är något som 
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Sala kommun bör jobba på, främst då Nolhage (141209) själv påpekar att det krävs stöd i 
kriskommunikationen av folk med utbildning och kompetens. Drabbade blir ofta upprörda i 
katastrofsituationer och sådana situationer är svåra att hantera utan utbildning (Nolhage, 
141209). Därför bör utbildning och övning vara en central del i kommunens beredskapsarbete 
inför framtiden. Där ser även Nolhage (141209) att stöd från MSB skulle vara att föredra, 
men det finns strukturella problem i den svenska krisberedskapslagstiftningen som tidigare 
diskuterats som skapar hinder för detta.  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att även i denna fas har en balans mellan 
flexibilitet och struktur inledningsvis saknats och inte förens jämvikt mellan dessa uppnåtts 
kunde insatsen hanteras framgångsrikt. Ett exempel på det är, som Nolhage (141209) själv 
medger, att ta in många fler resurser i det initiala skedet för att vara väl förberedda istället för 
att tveka. Framgångsfaktorer inför framtiden är att informationsspridningen måste lösas på 
lämpligt sätt och faktiskt implementera de åtgärder som föreskrivits i risk- och 
sårbarhetsanalysen, exempelvis krisinformationsspridningen. Att lösningarna står nedskrivna i 
ett dokument gör ingen nytta, de måste realiseras i organisationen för att få effekt. Dessa 
brister påverkade uppenbarligen ledningsarbetet och den organisatoriska förmågan negativt. 
Det var inte förens sådana frågor löstes i katastrofen som en framgångsrik hantering kunde 
åstadkommas. 
 
5.2.4 Fas 4 – Produktionsfas 
I denna fas ligger fokus på det fortsatta arbetet, där nätverkssamordningen är central för 
framgång i katastrofarbetet (Harrald, 2006).  

Det var när Länsstyrelsen övertog insatsen som den huvudsakliga nätverkssamordningen 
började fungera. Det tillsattes ny räddningspersonal, vilket gjorde att organisationen slutligen 
strukturerades och samordnades. Tidigare har allt fokus legat på insatsen i sig, men i och med 
övertagandet så blev insatsen en del av en större struktur istället. Lars Göran Uddholm 
tillsattes som räddningsledare och även en stabschef tillkom. Viktiga delar som evakuering 
och information formades till egna arbetsgrupper, för att samordna alla funktioner med hjälp 
av Länsstyrelsen (Länsstyrelsen Västmanland, 2014c). Det blev tydligt att en mer jämbördig 
balans mellan flexibilitet och struktur skapades vid Länsstyrelsens övertagande, vilket är 
viktigt för framgång i katastrofhantering (Harrald, 2006). Länsstyrelsen själva har tydliga 
samverkansorganisationer även i normaltillstånd, vilket gör att de har en funktionell 
grundstruktur att arbeta med (Länsstyrelsen Västmanland, 2014c). Att ledningen dessutom 
delades in i undergrupper som skötte olika centrala delar av katastrofen visar på flexibilitet i 
strukturen, där olika delmål bekämpades för att genomföra en så framgångsrik 
katastrofbekämpning som möjligt.  

Lärdomarna ur denna fas kopplas till katastrofens storlek, vilken är avgörande för om 
Länsstyrelsen bör ta över ansvaret eller inte. Vid denna katastrof finns argument för att 
insatsen borde ha tagits över vid det mest kritiska skedet av branden, alltså redan under 
måndagen (Länsstyrelsen Västmanland, 2014b). Vid vilken tidpunkt det mest kritiska skedet 
av en katastrof sker, är dock svårt att avgöra och beror förmodligen på vilken typ av katastrof 
det handlar om. Dessutom vilar krishanteringen på de tre tidigare nämnda grundprinciperna, 
vilket är avgörande för Länsstyrelsens förmåga att blanda sig i det kommunala krisarbetet. 
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Hade lägesbilden varit samordnad och tydlig redan i det initiala skedet av skogsbranden, hade 
det förmodligen varit lättare att förstå att Länsstyrelsen borde ha klivit in och tagit över redan 
under måndagen. Å andra sidan, om lägesbilden hade varit klar tidigare hade kanske 
skogsbranden kunnat hanteras enbart på kommunal nivå utan inblandning av Länsstyrelsen 
överhuvudtaget.  

Sammanfattningsvis kan sägas att framgångsfaktorerna är kopplade till Länsstyrelsen 
som i det här skedet satt upp tydliga mål i indelningen av arbetsgrupper med fokus på separata 
delar, alltså den målbild som Harrald (2006) betonar. Fokus bör läggas på hur denna lärdom 
ska implementeras i andra myndigheter och organisationer. Colten et al. (2008) menar att för 
att öka resiliensen i samhället, måste beredskapsarbetet uppdateras med relevant information. 
Därför är det bra att implementera Länsstyrelsens organisationsförmåga hos andra aktörer, 
främst den kommunala. Kommuner kan ta stor lärdom vad gäller både samverkan och 
organisation från Länsstyrelsens indelning av krisgrupper.  
 
5.2.5 Fas 5 - Övergångsfas och demobilisering 
Denna fas betonar samhällets återkomst till normaltillstånd, där beredskapsplaneringen än en 
gång är en viktig faktor (Harrald, 2006).  

Nolhage (141209) menar att det efter katastrofer ofta leder till en utredningshysteri i 
Sverige. Dock kritiserar hon att det saknas en samordning kring rapporterna som skrivs och 
därför fanns en önskan om att tillsätta en utredningssamordnare, vilket inte har gjorts. Det är 
viktigt att dessa utredningar görs för att kunna lära inför framtida händelser, som bland annat 
Wilbanks och Kates (2010, s. 723) påpekar. Främst för de drabbades skull, men även för att 
rent organisatoriskt kunna skapa sig en helhetsbild utifrån viktiga erfarenheter. Att framställa 
ett flertal rapporter rörande en gemensam händelse slukar dock mycket energi, då många 
frågor kräver svar från samma aktörer som varit delaktiga i insatsen. För drabbade kan detta 
riva upp sår som ännu inte har läkt och det drar onödig energi från människor som redan mår 
dåligt (Nolhage, 141209).  

En gemensam faktor som går att konstatera utifrån alla inblandade aktörer är faktumet att 
katastrofen pågick mitt i semestertider. Resurstillgången inom respektive organisation var 
därmed redan från inledningsskedet mycket begränsad. En viktig lärdom är att samordna 
semestrar på ett bättre sätt inom kommunen, någon måste alltid finnas till hands som kan 
sköta kommunikationsbiten i krislägen (Nolhage, 141209).  

Sammanfattningsvis kan sägas att en utredningssamordning kan underlätta efterarbetet 
och återhämtningsprocessen, då en bättre överblick av erfarenheter ur katastrofen kan skapas 
(Nolhage, 141209). På så sätt möjliggörs lärdomarna att snabbare implementeras i 
organisationen. Dock är det svårt att uttyda vilka framgångsfaktorer som kan uppfyllas i 
fasen, då efterarbetet av skogsbranden fortfarande pågår. Beredskapsplaneringen har som 
nämnts ett upprepat antal gånger varit centralt för att nå framgång i katastrof. Därför bör det 
vara möjligt att implementera tydliga organisatoriska instruktioner och riktlinjer i det 
förberedande arbetet. På så sätt kan balans skapas mellan flexibilitet och den kommunala 
strukturen när katastrofen väl sker, för att undvika handlingsförlamning eller ett för stort 
inflytande av spontanitet i katastrofarbetet. Som Wilbanks och Kates (2010, s. 723) påpekar 
kan ordentlig implementering av lärdomar skapa fördelar i hanteringen av framtida katastrofer 
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och underlätta återhämtningsprocessen. Dock anser jag att den avgörande faktorn ligger i om 
myndigheter faktiskt tar till sig av lärdomarna eller inte, vilket inte uppdagas förens en 
katastrof väl sker igen. 
 
6. UPPSALA KOMMUNS KRISHANTERINGSFÖRMÅGA  
 
Detta avsnitt kommer att undersöka om Uppsala kommun har förmåga att hantera en 
eventuell naturkatastrof, med hjälp av den tidigare beskrivna DROP-modellen. Uppsala 
brandförsvar samt Länsstyrelsen i Uppsala län tas med i studien för att se vilket stöd de kan 
bistå kommunen med vid en eventuell katastrof. Enbart Uppsala kommuns risk- och 
sårbarhetsanalys och ledningsplan kommer att studeras, då fokus för syfte och frågeställning 
är riktat mot Uppsala kommun.  
 
6.1 Uppsala kommuns katastrofberedskap 
Inledningsskedet för DROP-modellen ämnar beskriva hur samhället fungerar innan 
naturkatastrofen sker (Cutter et al. 2008). Därför har jag valt att utföra en dokumentstudie 
genom att titta på kommunens risk- och sårbarhetsanalys samt ledningsplan. Genom 
dokumentstudien ämnar jag försöka beskriva hur förberedelserna ser ut inför en eventuell 
framtida katastrof, rent beredskapsmässigt.  

I Uppsalas kommunala organisation ingår en säkerhetsenhet som arbetar med den 
kommunala säkerheten. Enheten startades upp i juli 2014. Ett omstruktureringsarbete har 
påbörjats för att kunna styra den kommunala verksamheten mer centralt genom att skapa 
samordning med alla organisatoriska nivåer i kommunen (Kylesten, 141202).  Uppsala 
kommun har en krisledningsnämnd som innehar ansvaret för kommunen vid en extraordinär 
händelse, vilket är delegerat från kommunfullmäktige (Uppsala kommun, 2008). Vid en 
eventuell naturkatastrof är det som tidigare nämnts krishanteringens tre grundprinciper som 
gäller (Krisinformation.se, 2012), där kommunen ansvarar för de kommunala funktionerna 
medan räddningstjänsten ansvarar för insatsen i sig. Länsstyrelsen har enbart en stödjande 
roll, speciellt genom de samverkansnätverk som finns inom regionen (Nordqvist, 141211).  

Uppsala kommuns risk- och sårbarhetsanalys är mer djupgående än Sala kommuns. 
Analysen innehar en tydlig förmågebedömning som rankas från god till inte mitt ansvar för 
respektive verksamhet, där en helhetsbedömning har gjorts över påverkan på kommunen. I 
analysen påpekas: Analysen har inte tagit hänsyn till sannolikheten att händelsen ska inträffa. 
Den visar på handlingsförmåga, konsekvenser och påverkan på egen verksamhet (Uppsala 
kommun, 2008, s. 3). Att sannolikhetsfaktorn inte finns med gör att jag undrar på vilka 
grunder de risker som finns med i analysen i så fall har valts ut. Beck (1998) menar dock att 
sannolikhetsberäkning utgör begränsningar i både risk- och krishanteringen. Att värdera risker 
kan medföra att allvaret förbises, vilket i självaverket kan minska förmågan att kunna hantera 
dem (Beck, 1998). Som tidigare nämnts finns dock fördelar med sannolikhetsberäkningar, där 
framtida sannolikhetskalkyleringar påverkas i förhållande till den katastrof som sker 
(Campbell och Currie, 2006). Jag anser att Campbell och Curries (2006) kritik mot Beck i det 
här fallet är befogad. Om sannolikhetskalkyleringen utnyttjas på rätt sätt kan som sagt 
riskmedvetenheten möjligen öka istället.  
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Risk- och sårbarhetsanalysen är väldigt begränsad i omfånget av risker, då enbart fem typer 
av extraordinära händelser beskrivs. Den enda naturolyckan som nämns är översvämning. Det 
intressanta är att scenariot som beskrivs i analysen inte beskriver risken för översvämning av 
Fyrisån, utan analyseras utifrån skyfall (Uppsala kommun, 2008). Med tanke på att Fyrisån 
har översvämmats ett flertal gånger förut och rinner rakt genom Uppsalas innerstad (Fridborg, 
141217), är det förundrande varför analysen görs på det viset. Kanske kan det bero på att 
skyfallsscenariot beräknas få större påverkan på samhället, än höga flöden från Fyrisån har.  

Förmågebedömningen gällande ledning och beslutsfattning, kommunikation, 
återställande samt räddning och skydd av objekt och individer anses överlag vara i huvudsak 
god (Uppsala kommun, 2008). Som tidigare diskuterats anser jag dock att det är svårt att tolka 
betydelsen av ett sådant begrepp, då det egentligen inte säger så mycket om verkligheten.  

I risk- och sårbarhetsanalysen betonas samverkansbehovet vid extraordinära händelser, 
vilket visar på en medvetenhet kring kommunikations- och samarbetsproblemen som uppstår 
vid kriser och katastrofer. Många av deltagarna i analysarbetet har lyft fram samverkan och 
kommunikation som väsentliga delar i detta arbete (Uppsala kommun, 2008, s. 3). Om denna 
samverkan uppfylls eller inte är svårt att avgöra innan katastrofen väl har skett, men att det 
finns med som en del i risk- och sårbarhetsanalysen visar på en medvetenhet kring vikten av 
samverkan åtminstone. Kommunens ledningsplan styrker påståendet då kommunen beskriver 
sig ha en tydlig samordning. Kommunledningskontoret har specifika uppgifter i kris för att 
stödja ledningsgruppen och krisledningsnämnden (Uppsala kommun, 2007). 

Av dokumentstudien att döma bygger organisationen på en stark grundstruktur, som kan 
ses som ett kännetecken för hur synen på en kommunal organisation arbetar, vilket bekräftats 
tidigare av Nolhage (141209). I en alltför byråkratisk organisation finns dock mindre 
utrymme för flexibilitet. Det minskar möjligheterna att agera instinktivt och spontant vid 
katastrofer, speciellt när tillräcklig förberedelse inför den specifika händelsen saknas (Harrald, 
2006). Det är dock svårt att säga hur strukturen ser ut när en verklig händelse sker och hur väl 
den upprätthålls. Som Beck (1998) menar är hot ofta oförutsägbara, och därför är det 
förmodligen fördelaktigt att en balans mellan struktur och flexibilitet tillåts i 
katastrofsituationer och möjliggöra att exempelvis snabba beslut kan tas. 
 
6.2 Förebyggande åtgärder 
Ekonomiska incitament är avgörande för beredskapsarbetet (Kylesten, 141202). Utöver de 
medel ur den kommunala budgeten som avsätts för krisberedning, delas även en summa 
pengar ut av MSB som kallas Anslag 2:4 (MSB, 2012). Problemet är att kommunen inte kan 
förlita sig på att de ska få pengar från MSB, vilket skapar begränsningar i planeringsarbetet 
(Kylesten, 141202). Anslaget regleras i 5 kap. 1 § i lag (SFS 2006:544) om kommuner och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
Endast kommuner som hotas av stor påverkan från extraordinära händelser och som har avsikt 
att genomföra beredskapsarbete kan få anslaget. Medlen ska enbart stödja finansieringen av 
beredskapsåtgärder (SFS 2006:544). Därför är det svårt att planera i förväg hur beredskapen 
ska prioriteras då det finns en osäkerhet kring om åtgärderna kan finansieras eller inte 
(Kylesten, 141202).  
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I en rapport som MSB (2011) tagit fram har en utredning genomförts för att identifiera de 
områden i Sverige som kan ha betydande översvämningsrisk. I rapporten framkom att en 
större översvämning av Fyrisån i Uppsala kommun enligt beräkningarna kan ge betydande 
konsekvenser. Så många som 17 884 personer bodde i området som det beräknade högsta 
flödet skulle kunna omfatta när analysen gjordes (MSB, 2011, s. 66).  

Länsstyrelsen i Uppsala län är därmed ansvarig att ta fram en riskhanteringsplan för 
översvämning av Fyrisån, utifrån EU:s översvämningsdirektiv (SFS 2009:956). 
Riskhanteringsplanen tas fram med hjälp av karteringar över Fyrisåns 50-årsflöde, 100-
årsflöde samt beräknade högsta möjliga flöde, med maximalt ogynnsamma förutsättningar 
(SMHI, 2009). Statistiskt sätt inträffar 50-årsflöde vart femtionde år och 100-årsflöde vart 
hundrade år (Hebel, 141211).  

Utifrån karteringarna ska analyser göras av de tre flödenas utbredningsområde, djup och 
flödeshastighet, för att kunna ta fram hot- och riskkartor och se vilka objekt som kan tänkas 
påverkas. Detta arbete ska resultera i att resultatmål kan sammanställas, alltså vad det är som 
ska åstadkommas, samt vilka åtgärder som ska tas för att nå målet. Sedan är det upp till 
kommunen att se till att de förebyggande åtgärderna implementeras i kommunen (Hebel, 
141211). Hur åtgärderna realiseras kommer påverka samhällets sårbarhet när 
katastrofhändelsen väl sker. Har de implementerats ordentligt ökar resiliensen, vilket gör att 
samhället blir mer motståndskraftigt i katastrofen och återhämtningsskedet kommer 
underlättas (Cutter et al. 2008, s. 602-603). 

Uppsala kommun har i det här fallet fått tillgång till 2:4 anslaget. Ett konsultbolag ska 
undersöka om det finns möjlighet att förhindra att Fyrisån aldrig når över sin tröskelhöjd, 
alltså den maximala vattennivån ån klarar av att hantera utan att orsaka stora skador på 
samhället. Detta är ett steg i rätt riktning mot vad Beck (1998) påpekar, att sätta in åtgärder 
där grundproblemet uppstår. De åtgärder som kan tänkas bli aktuella efter att förstudien har 
genomförts är emellertid bundna till hur resurser och finansieringarna ser ut för kommunen. 
Länsstyrelsen anser att i det kommunala beredskapsarbetet bör åtminstone ett 50-årsflöde tas 
hänsyn till, då den typen av flöde har relativt hög sannolikhet att det inträffar (Hebel, 
141211). Åtgärderna måste dock prioriteras i motvikt till det övriga kommunala arbetet, där 
beaktande måste tas till om exempelvis Uppsala tätort kan anses vara av sådan vikt att andra 
områden prioriteras lägre (Kylesten, 141202).  

Kylesten (141202) är skeptisk till det tidigare beredskapstänket inom kommunen som 
fokuserat på reaktiva åtgärder när olyckan eller katastrofen väl sker. Det är dock viktigt att 
förstå allvaret i de potentiella riskfaktorerna. Som Beck (1998) menar kan de framtida hoten 
vara ofrånkomliga och därför betonar han de förebyggande strategierna. Kommunen har 
tidigare inte reflekterat över hur en översvämning kan förhindras att ske överhuvudtaget, 
vilket är problematiskt. Inte heller har erfarenheter från andra olyckshändelser implementerats 
i planeringen. Attityden har snarare mer fokuserat på att lösa händelsen när den väl sker, med 
andra ord ett ganska flexibelt angreppssätt (Kylesten, 141202). När flexibiliteten får större 
utrymme än strukturen i organisationen minskar samordningen (Harrald, 2006). Kommunen 
betonar i både risk- och sårbarhetsanalysen samt ledningsplanen att samverkan är viktigt, men 
samtidigt menar Kylesten (141202) att kommunens beredskapsplanering är bristfällig och 
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istället löses händelsen när den väl uppstår. Därför tror han att den kommunala förmågan att 
hantera en katastrofsituation i dagsläget inte är särskilt stor.  
 
6.3 Händelsens effekter och anpassningsåtgärder 
Vid en katastrofhändelse sammankallas den kommunala krisledningsnämnden för att snabba 
upp beslutsfattandet. Då är det viktigt att göra upp en ansvarsfördelning med kommunen över 
vilket ansvar räddningstjänsten respektive kommunen har i katastrofen (Fridborg, 141217). 

Kylesten (141202) framhåller att kommunen behöver en stadig grundstruktur för 
krishanteringen. Då går det att anpassa sig efter vilken typ av katastrof det gäller, det krävs 
inte att organisationen följer en viss metod för att lyckas utan grunden ligger i organisations-
strukturen. Framförallt krävs det bra människor i organisationen som kan ta snabba beslut på 
lite information. I ett kris- eller katastrofläge är den analytiska förmågan inte lika viktig. Det 
är viktigare att ha tydliga och strukturerade kontaktnät, då det blir enklare att veta vilka andra 
aktörer som kan vara nödvändiga att nyttja under katastrofen (Kylesten, 141202).  

Händelsens effekter är avgörande för hur samhället påverkas (Cutter et al. 2008, s. 602). 
Ett konkret exempel kan tas från Uppsala våren 2013, då vårfloden resulterade i höga flöden i 
Fyrisån. Inne i de centrala delarna av stan är en stor del av sidorna på ån murade, men vid 
polishuset omringas den enbart av en jordvall. Utanför finns en gång- och cykelväg som 
ligger under markplan. Vid tillfället var det nära att vattnet trängde igenom jordvallen då 
trycket var så kraftigt. Enbart tillfälliga punktbaserade åtgärder utfördes dock och inga mer 
permanenta lösningar har i dagsläget heller genomförts, trots att risken kvarstår (Fridborg, 
141217). Det ger en indikation om prioriteringsproblemet som finns i kommunen, att 
naturkatastrofer anses vara osannolika att de skulle inträffa och därför prioriteras lägre än 
andra frågor. Det gör att lösningar skjuts på framtiden och kommunen förnekar att hotet 
möjligen kan inträffa (Beck, 1998). Dock motsätter sig förstudien av Fyrisån det påståendet 
till viss del, men som tidigare påpekats beror det på hur resultatet av studien implementeras. 
Att tillägga är att de höga flödena aldrig resulterade i någon katastrof, men det är ett exempel 
på att det är viktigt att reaktiva åtgärder finns tillgängliga (Fridborg, 141217). 

Både Länsstyrelsen och räddningstjänsten påpekar att vårfloden skedde över en helg 
vilket gjorde det problematiskt att komma i kontakt med kommunen. Räddningstjänsten har 
därför efterfrågat en kommunal Tjänsteman i Beredskap så att kommunen alltid kan nås, även 
i semestertider (Fridborg, 141217). En sådan person ska vara kontaktbar dygnet runt på 
myndigheten och vara kapabel att bland annat kunna samordna resurser, larma övriga aktörer 
och sprida information (Krisinformation.se, 2013). 

Vid vårfloden samordnade Länsstyrelsen en grupp för att bistå de drabbade kommunerna 
genom att ordna samverkanskonferenser för att möjliggöra kommunikation mellan de 
inblandade aktörerna. Genom Länsstyrelsens funktion som överbyggnad såg de att de olika 
kommunerna hade likartade problem och på så sätt kunde kommunerna få en samordnad 
lägesbild (Gustavsson, 141211; Nordqvist, 141211).  

Enligt Cutter et al. (2008, s. 603) är kombinationen av beredskap, vilken typ av händelse 
som sker samt åtgärdsinsatserna avgörande för hur samhället påverkas av händelsen. I fallet 
med vårfloden är det svårt att avgöra då händelsen i sig inte var så allvarlig. Åtgärderna var ju 
punktbaserade som Fridborg (141217) nämnde. Av de tidigare dokumentstudierna verkar 
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krisorganisationen ha en stark grundstruktur, där den egna bedömningen av 
hanteringsförmågan anses vara god (Uppsala kommun, 2008). Dock motsäger sig det 
Kylestens (141202) påpekande om att kommunens attityd tidigare har utgått från spontana 
lösningar när händelsen uppstår och han själv anser att förmågan är knapp. Som Beck (1998) 
menar ligger många katastrofrisker långt in i framtiden, vilket gör dem svåra att ta till sig. 
Därför är det positivt om en förändring i riskmedvetandet skapas. Att kommunen påbörjat en 
förstudie angående översvämningsrisker kan förhoppningsvis få ett positivt resultat och gynna 
den framtida krishanteringsförmågan. Som Cutter et al. (2008) påpekar är det avgörande om 
tröskelvärden överskrids eller inte. Det är svårt att avgöra vilken typ av tröskelvärden som 
existerar i Uppsala, då överskridandet beror på flera sammanvägda faktorer. Hanteringen 
beror på hur pass resilient kommunen är i samverkan med egenskaperna för naturkatastrofen. 
Rent spekulativt skulle ett 50-årsflöde i semestertider med otillräckliga personella och 
materiella resurser att sätta in eventuellt kunna vara ett sådant fall, men detta går inte att 
fastställa. 
 
6.4 Återhämtning och återkoppling 
Krisberedskapen är som tidigare nämnts allmänt nedprioriterad. Det finns inga tydliga planer 
för hur samhället ska återgå till det normala vid en katastrof i Uppsala kommun. Inte heller 
finns några evakueringsplaner. Åtgärderna beror på vad det är för typ av katastrof det handlar 
om, och utifrån det löser kommunen situationen när den väl uppstår (Kylesten, 141202). Beck 
(1998) beskriver detta som symptomåtgärder, där åtgärder sätts in för att hantera symptomen 
till problemen men inte den egentliga grundorsaken. Bristfällig planeringsförmåga kan skapa 
oanade konsekvenser, vilket skogsbranden i Västmanland har visat. Fridborg (141217) 
meddelar dock att en handbok i evakuering och utrymning håller på att skapas, med generella 
riktlinjer över hur en evakuering kan hanteras. I framtiden kan det vara ett sätt för kommunen 
att skapa förberedelse, genom att implementera dessa riktlinjer i sin egen ledningsplan. I 
dagsläget anser dock Kylesten (141202) själv att katastrofförberedelsen i kommunen är 
bristfällig, vilket tidigare nämnts. 

Förmågan att improvisera vid en händelse samt implementera lärdomar är avgörande, 
vilket kan kopplas till Harralds (2006) tankar angående flexibilitet och struktur. I en 
strukturerad organisation är det som tidigare nämnts viktigt att ha förmåga att utföra spontana 
handlingar i en katastrof för att skapa en viss dynamik i krishanteringen. Av Kylestens 
(141202) redogörelse att döma finns dock vissa organisatoriska brister i strukturen, främst 
attityden att lösa problemet när det väl uppstår. Det kan göra att flexibiliteten överstiger 
strukturen och kan påverka samverkansförmågan som tidigare påpekats (Harrald, 2006). Å 
andra sidan har dokumentstudien påvisat att grundstrukturen i organisationen vid en katastrof 
är relativt tydlig och därmed finns incitament för att kapacitet till att hantera oväntade 
situationer kan finnas.  

Kylesten (141202) menar att varför inte lärdomar tas tillvara på beror på ekonomiska 
intressen, speciellt markvärdet. När sannolikheten för en naturkatastrof anses vara låg i 
kombination med att markvärdet är högt, prioriteras exempelvis byggnation av bostäder över 
beredskapsarbetet. Cutter et al. (2008) påpekar vikten av att erfarenheterna återkopplas som 
lärdomar, då det påverkar vilken motståndskraft samhällsfunktionerna har vid nästa katastrof. 
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I Uppsala är de ekonomiska incitamenten av större vikt än vad risken för att en naturkatastrof 
ska inträffa, vilket kan påverka samhällssårbarheten och skapa en försvagad samhällsresiliens. 
För att kommunen ska öka sin förmåga att hantera framtida händelser bör ett mer balanserat 
förhållande i prioriteringar skapas.  
 
7.  SAMMANFATTANDE SLUTSATS 
 
7.1 Lärdomar 
Av resultatet att döma är det möjligt att utvinna lärdomar från skogsbrandskatastrofen. 
Relativt tydliga lärdomar har tydliggjorts i de olika faserna som mer generellt kan appliceras i 
andra organisationer vid andra naturkatastrofer. Stor vikt läggs vid den organisatoriska delen, 
där det har visat sig att framgångsfaktorn för krisarbetet till stor del har byggt på samordning. 
När samordning har åstadkommits i de olika faserna har det skapats en viss dynamik i 
organisationen mellan det flexibla handlandet och den organisatoriska strukturen som fått 
räddnings- och krisarbetet att gå framåt. Samarbete mellan inblandade aktörer samt inom 
organisationerna själva har fått arbetet strukturerat, speciellt vid Länsstyrelsen övertagande av 
ansvaret för insatsen. Samtidigt har spontanitet att sköta sitt eget inom grupperna tillåtits, 
vilket skapat en dynamik för att slutligen komma ur katastrofskedet av branden. 

Vad som går att lära av detta är att det är viktigt att implementera nätverkssamordning 
och nätverk för stabil kriskommunikation. Det är även bra att ha alternativa vägar när det 
uppstår hinder i kommunikationen, samt en bra metod för informationsspridning 
implementerat redan i handlingsplanen för att underlätta agerandet i katastrofen. 
Kriskommunikation måste uppföras tidigt i katastrofen för att skapa samordning. Som Sala 
kommun påvisade av sina erfarenheter är det bättre att satsa mycket resurser initialt och sedan 
avveckla om resurserna är överflödiga, än tvärtom.  

Att vara tydlig redan i det förberedande arbetet är centralt, genom att skapa sig en bredd i 
risk- och sårbarhetsanalysen och kunna göra en tydlig analys av potentiella hot. Dock är inte 
det en garanti för att klara framtida naturkatastrofer, men det gör organisationen uppmärksam 
på att risken existerar i alla fall, vilket minskar okunskapen något. Ett sätt att underlätta för 
alla samhällsnivåer, alltså både lokalt, regionalt och nationellt, att lärdomar tas vara på är att 
samordna utredningarna. På så sätt ges större möjlighet att implementera dem snabbare i 
verksamheten. Det viktigaste av allt är dock att det är upp till varje organisation själva att se 
till att kunskapen finns i verksamheten. Därför måste myndigheterna själva aktivt se till att 
lärdomarna upprätthålls som relevant kunskap och inte enbart finns nedpräntade på ett papper 
som aldrig används. Annars faller lärdomarna i glömska.  
 
7.2 Förmåga 
Det är tvetydigt om Uppsala kommun har förmåga att hantera en framtida naturkatastrof.  Den 
övergripande dokumentstudien ger ett intryck av att den kommunala organisationen och 
samordningen är väl strukturerad inför en katastrof. Att vara väl förberedd organisations- och 
ledningsmässigt tror jag är en fördel. Av händelseutvecklingen i Västmanland att döma har 
samordning i efterhand betonats och måste fungera för att lösa problem. I Uppsalas risk- och 
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sårbarhetsanalys ligger betoning på just samverkan, vilket tyder på att tänket redan finns 
implementerat i organisationen.  

Dock finns en brist i den förmågan då andra kommunala funktioner prioriteras högre. 
Som i uppsatsen påpekats så var det inte förens nyligen kommunen fick förståelse för att 
översvämning av Fyrisån är ett reellt hot utifrån MSB:s analys. Det går att likna med Sala 
kommuns risk- och sårbarhetsanalys i beredskapsarbetet, där skogsbrand inte ens fanns med 
som en potentiell risksituation och ändå inträffade katastrofen. Det går inte att förbereda sig 
för alla typer av riskscenarion, men att skapa sig en bredd i analysen tror jag ändå är viktigt 
för att öka medvetenheten om dem. Uppsala kommuns risk- och sårbarhetsanalys är väldigt 
snäv och tar upp naturkatastrofrisken med enbart ett exempel: översvämning på grund av 
skyfall. Analysen är trots allt mer djupgående, men då uppstår istället ett tolkningsproblem; 
hur tolkas egentligen i huvudsak god förmåga? Det visar egentligen inte på vilken 
motståndskraft kommunen har när katastrofen väl sker, utan enbart vilken självupplevd 
förmåga de har inför ett begränsat antal eventuella katastrofer.  

Dock finns det indikationer på att en attitydförändring i kommunen håller på att ske, 
främst på grund av omorganiseringen som görs för att få en mer centraliserad styrning med en 
separat säkerhetsenhet. Det är viktigt att ha en organiserad verksamhet för att kunna öka 
förmågan till att klara framtida katastrofer. Det i kombination med interna och externa nätverk 
skapar samverkan som är gynnsamt att ha etablerat redan innan katastrofen sker. 
 
7.3 Dra nytta av lärdomarna 
Uppsala kommun kan dra nytta av lärdomarna från skogsbranden i Västmanland inför en 
eventuell framtida naturkatastrof. Främst blir det tydligt då översvämningsrisken, enligt egen 
utsago av Kylesten, inte har försökts lösas förens nu genom förstudien av Fyrisån. Fortfarande 
anses dock sannolikheten vara väldigt låg. Därmed finns det en risk att när förstudien är klar 
över vilka möjliga åtgärder som finns, så kanske de ekonomiska incitamenten spelar en 
avgörande roll. De kommunala medlen kanske anses behövs prioriteras någon annanstans. 
Det kan eventuellt sätta Uppsala kommun i samma situation som Sala kommun har upplevt 
vid skogsbrandskatastrofen, där samordning och kommunikation har varit problematiska 
verktyg att hantera på ett framgångsrikt sätt. Därför bör lärdomarna dras nytta av då en 
dynamik mellan det flexibla handlandet och den organisatoriska strukturen behövs för att 
skapa samverkan. Vad vi lärt från skogsbranden är att ett tydligare förberedande arbete kan 
minska okunskapen gällande naturkatastrofer, men det ger dock ingen garanti för att 
hanteringen kommer att lyckas. 

Här bör istället Länsstyrelsen i framtiden nyttjas på ett bättre sett, då lärdomarna från 
skogsbranden visar att samspel mellan spontanitet och struktur finns implementerat på ett 
funktionellt sätt i organisationen. Det finns dock indikationer på att Länsstyrelsen i Uppsala 
län redan har en bra nätverkssamordning med Uppsala kommun, då de redan vid de höga 
flödena i Fyrisån 2013 fanns med som stödfunktion, trots att det inte handlade om någon 
katastrof i det fallet.  

Varje plats och händelse är unik och det går inte att vara helt förberedd på vad som ska 
hända, vilket visar sig många gånger genom de oväntade händelserna som sker, exempelvis 
den extrema och oväntade brandspridningen under måndagen i Västmanland. Det är många 
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faktorer som måste beaktas och samordnas, men främst är fungerande samarbeten och 
kommunikation som är tidigt etablerade centralt för att få arbetet att fungera. Hur väl det 
fungerar kan ha att göra med hur väl implementerat riskkunskaper, samverkansorganisering 
och förberedande åtgärder är implementerade i det förberedande arbetet. I Uppsalas fall kan 
det exempelvis handla om förmågan att implementera de evakueringsplaner Fridborg nämnt.  

Dock finns det en motpol till detta, då lärdomarna som kan tas ur denna uppsats visar på 
att det finns bristfälliga möjligheter att implementera kunskap och erfarenhet i myndigheterna. 
Därför är det tveksamt om detta kommer vara möjligt. Förmodligen måste det svenska 
beredskapssystemets uppbyggnad revideras, med de tre grundprinciperna i spetsen. 
Expertnivån som MSB utgör måste bli lättare att inkludera och ta lärdom av i det kommunala 
arbetet, speciellt när katastrofen väl sker.  
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