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Sammanfattning 
I programmet Effektiv räddning på Framtidens skadeplats är ett mål att försöka beskriva 

framtidens skadeplats och dess innebörd för framtidens räddning med sikte på 2030.  

Syftet med denna studie var att beskriva föreställningar, förväntningar och farhågor när det 

gäller framtidens skadeplats hos yrkesverksamma inom kommunal räddningstjänst, att 

identifiera centrala frågor, diskutera och problematisera dem samt att ge förslag till kunskaps- 

och utvecklingsperspektiv på området och lyfta fram organisatoriska utvecklingsområden. 

Studien har haft en induktiv design med kvalitativa metoder. Först har en pilotstudie hållits 

där frågor om förväntningar på framtiden besvarades av publiken vid Myndighetens för 

samhällsskydd och beredskaps samverkansdagar på Revinge. Därefter har en fokusgrupp 

hållits med examinatorer på räddningsledarutbildningarna vars resultat har tematiserats, 

jämförts med ett andra studiers resultat, analyserats och diskuterats.  

Teoretiska utgångspunkter är organisationsteoretiska där vägvalet mellan att se räddning som 

industriell varuproduktion eller som tjänste- och serviceproduktion har strategisk betydelse 

för hur man vidareutvecklar sin verksamhet och därmed hur man avser att möta framtidens 

utmaningar. 

Analysen visade en stor samstämmighet om att framtidens skadeplats kommer att 

karaktäriseras av fortsatt teknik- och kommunikationsutveckling och nya material som 

kommer att påverka exempelvis bränder och trafikhändelser. Det gällde bränder i nya 

byggnader med nya material och trafikhändelser med nya fordon och material, mer vårdslösa 

förare på ett vägnät som inte är anpassat – men också färre små olyckor utifrån t.ex. 

självkörande bilar men i stället fler skadade i olyckorna. Man förutsåg också ökande sociala 

spänningar som utlöser händelsekedjor och ökade inslag av hot samt en förändrade attityder 

till exempelvis räddningspersonal. Vidare angavs väderhändelser som allt mer extrema väder 

som orsakar torka och brandrisk eller översvämningar och slutligen terrorhot av olika slag. 

Man betonade tydligt oron för om samhället och räddningstjänsten förmår utvecklas för att 

möta nya typer av händelser, nya och mer komplexa uppdrag med krav på delvis annorlunda 

utbildning och nya attityder till räddningstjänsten både hos allmänheten och anställda.  

Vidare visar analysen att komplexitet kan identifieras som en central aspekt av framtidens 

skadeplats samtidigt som dagens organisationer, arbetsformer och regelverk inte är byggda för 

att hantera komplexitet. För det krävs nya perspektiv som kan läggas till grund för alternativa 

synsätt på produktion av räddningstjänst som produktion inte bara av varor, utan som 

produktion av service och tjänster eller kunskapsproduktion. Det i sin tur läggs till grund för 

förslag på nio tänkbara organisatoriska utvecklingsområden. 

Slutsatsen är därför att uppfattningarna om den framtida skadeplatsen är samstämmiga om 

teknikutveckling, skadeutveckling, klimat- konflikt- och hotbilder men också om oro för 

samhällets förmåga att möta utvecklingen. Centralt för både skadehändelser och respons är att 

de är komplexa samtidigt somt dagens organisationer och produktionsformer inte är 

anpassade för komplexitet. I stället krävs utveckling baserat på perspektiv som framhåller 

organisationer som öppna system som interagerar med en komplex omvärld och ger 

förutsättningar för nya synsätt på, och utveckling av produktion av räddningstjänst.  

Nyckelord: Framtidens skadeplats, komplexitet, räddningstjänst, resiliens, tjänsteproduktion 
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Forskningsprogrammet ”Effektiva räddningsinsatser på framtidens 

skadeplats” 
 

Effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats är ett 5-årigt forskningsprogram som 

finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Programmet tar 

utgångspunkt i den praktiska hanteringen av olyckor och andra akuta händelser och fokuserar 

även hur denna hantering bör förändras i takt med samhällsutvecklingen och hur man kan 

utveckla kunskap, metoder, och teknik som leder till effektiva räddningsinsatser. Programmet 

utgör en del i den övergripande forskningsmiljön vid Centrum för forskning inom respons- 

och räddningssystem (CARER) i nära samarbete med Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) 

vid Linköpings universitet. Programmet startade i september 2015 och beräknas vara slut i 

september 2020. 

 

I ”Effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats” genomlyser vi skadeplatsen från 

olika perspektiv och kombinerar relevanta discipliner och kunskapsområden.  

Vi arbetar tillsammans med räddningstjänst, ambulanssjukvård, relevanta myndigheter, 

frivilligorganisationer och ideella. 

Programmet realiseras genom ett antal arbetspaket där vi fokuserar på 1) Framtidsscenarier, 2) 

Nya aktörer och organisationsformer, 3) Skadeplatslogistik (med tillhörande 

alarmeringskedja), 4) Teknik för effektivt skadeplatsarbete, 5) Utvärdering och träning i 

skadeplatsarbete och 6) Värdering av räddningsinsatser.  

 

Denna rapport ska ses som en del av programmets första arbetspaket som handlar om 

kunskapsutveckling och prognostisering runt vilka olyckor som sker var, när, hur, vilka som 

skadas och vilka konsekvenser/(kaskad)effekter olika typer av händelser får. 

För mer information om programmet se CARER:s hemsida www.liu.se/forskning/carer  

  

http://www.liu.se/forskning/carer
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Förord 
 

Vad spelar det för roll vad vi idag tror om framtidens skadeplats? Egentligen vet vi ju ingenting mer 

än att omfattande och globala trender och samhällsförändringar påverkar oss nu och framöver. Men är 

man yrkesverksam inom räddning under en tid lever man också med hur både skadeplatser och 

räddning förändras och kan ha ganska välgrundade funderingar om hur de kommer att fortsätta 

förändras – på både gott och ont – och hur de borde förändras och förbättras.  

Mycket görs också för att driva utvecklingen av räddning mot ökad effektivitet, bättre förmåga, 

kunnigare och mer precisa insatser, både som enskilda initiativ att exempelvis sätta sig in i teknisk 

utveckling, som enskild räddningstjänst att arbeta tillsammans med utvecklare och forskare i olika 

forum och via omfattande och ambitiösa myndighetsinitiativ. 

Ett stort tack till deltagare i samverkanskonferenser på Revinge 2015 och 2016 och till examinatorerna 

på räddningsledarutbildningarna på Revinge. Det är ju ni som utbildar dem som ska hantera 

framtidens skadeplats i praktiken. Tack också till kloka kollegor i CARER för synpunkter och tips 

med ett särskilt varmt tack till Johanna Sefyrin för flera tålmodiga genomgångar.  

Under tiden för skrivandet har dock verkligheten förändrats. Terrorangrepp i Sverige inträffat och 

dödsskjutningar blivit en del av vardagen. Det är uppenbart att den framtid vi har att hantera inte är 15 

år bort. Den börjar nu. 

”Förmågehöjning gynnas inte av att människor på läktaren pekar ut misstag och utkräver ansvar. Ett 

sådant diskussionsklimat underminerar lärande och äventyrar på sikt utvecklingen av samhällets 

förmåga att förhindra och hantera framtida terrorbrott. I stället behöver vi ett framsynt lärande där 

termer som osäkerhet, komplexitet och trendanalys står i fokus. Vi måste med andra ord ha framtiden i 

fokus även när vi lär oss av vad som just hänt.”  

Becker, P., Bergström, J., Uhr, C. & Wester, M. (2017-12-31). DN Debatt. ”Efterklokhet 

underminerar förmågan att avvärja terror”. Dagens Nyheter. 

 

29 mars 2018 

Rebecca Stenberg 
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1. Inledning 
I programmet Effektiv räddning på Framtidens skadeplats är ett mål att försöka beskriva 

framtidens skadeplats och dess innebörd för framtidens räddning med sikte på 2030. En 

naturlig utgångspunkt för det är de megatrender som de flesta är ganska ense om kommer att 

ha stor inverkan på samhället framöver. Såväl Framtidskommissionen1 som Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB)2 och rapporten 2030 - En räddningstjänst i tiden3 

beskriver ungefär samma trender: klimatförändringar, urbanisering, åldrande befolkning, 

ökande migration och ökande sociala klyftor samt utveckling av teknik, medicin och 

bioteknik. Man kan också tala om metatrender, d.v.s. hur de nämnda trenderna samverkar 

eller motverkar varandra så att nya trender skapas. Samtidigt pågår mer lokala 

samhällsförändringar som ibland interagerar med trenderna och också inverkar på 

skadeplatsen framöver.   

1.1 Samhällsförändringar och samhällsutmaningar 
Samhällsförändringar och förändrade värderingar kan komma snabbt i samband med kriser4. 

Efter Framtidskommissionens rapport 2013 har flera allvarliga kriser inträffat. I Sverige pågår 

en 180-graders vändning från nedmontering och ointresse för det svenska totalförsvaret och 

civil beredskap till aktivt intresse och uppbyggnad av resiliens 5 för kriser, samhällsstörningar 

och hot av olika slag.  

Mer långsamma förändringar kan identifieras utifrån strömningar som New Public 

Management (NPM) - en kombination av ideal från privat näringsliv och tankar om offentlig 

styrning med ursprung i Thatcherism6. NPM har genomsyrat offentlig styrning och offentliga 

organisationer i Sverige under en längre tid och har fått en mycket stark ställning i 

Myndighetssverige7.  Det har lett till att myndigheter och de professionella räddnings- och 

responsorganisationerna har blivit mer inriktade på kostnadsmedvetenhet8 och 

kostnadseffektiva produktionsmetoder, ibland på bekostnad av andra värden. I vissa fall har 

krav på kostnadseffektivitet å den ena sidan och säkerhet å den andra kolliderat och blir en 

stridsfråga mellan fack och arbetsgivare9. I andra fall har samhällets företrädare p.g.a. av 

bland annat av kostnadsskäl flyttat ut från glesbygder och förorter i en omfattning som gör att 

                                                           
1 Framtidskommissionen (2013). Svenska framtidsutmaningar – Slutrapport från regeringens 
framtidskommission. Ds 2013:19. Regeringskansliet. 
2 Jansson, B., Jacobsson, K. och Wahlberg, M. (2012). Samhället år 2032 - Fem utmanande framtidsscenarier för 
samhällsskydd och beredskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB398. 
3 Klasson, H. (2012). 2030 – En räddningstjänst i tiden. Storstockholms brandförsvar, Räddningstjänsten 
Storgöteborg, Räddningstjänsten Syd.  Dnr 3001. 2012.03675 
4 Hedberg, B. T., Nystrom, P. C., & Starbuck, W. H. (1976). Camping on Seesaws: Prescriptions for a Self-
Designing Organization. Administrative Science Quarterly. 21(1), 41-65. 
5 Prytz, E., Jonson, C.-O., Pilemalm, S., Stenberg, R., Holgersson, S., & Andersson, T. (2016). Att hantera 
framtidens skadeplatser : scenarier och utgångspunkter för kunskapsutveckling runt räddningsinsatser och 
skadeplatsarbete. CARER Rapport 2016:18. Linköping: Linkoping University Press. 
Köhler, E. & Sundius, R. (2017). Den komplicerade relationen mellan resiliens och målstyrning 
En kvalitativ fallstudie i svenska kommuner. Examensarbete i företagsekonomi. Linköpings universitet. 
6 Hood, C. (1991). A public management for all seasons? Public Administration, 69(1), 3-19. 
7 Sahlin Andersson, K. (2000). National, International and Transnational Constructions of New 
Public Management. Score Rapportserie, vol. 4, 1‐31. 
8 Stenberg, R., Larsson, J. & Olsson, L. (2012) Effektivitet, säkerhet och pengar - Att hantera skilda 
effektivitetsperspektiv i räddningstjänsten. CARER Rapport 2012:4, Linköping University Electronic Press. 
9 Ibid. 
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man kan tala om ett tillskapat utkantsamhälle10. I vissa områden har andra krafter tagit över 

samhällsbyggandet och man kastar numera sten på myndighetsföreträdare. Sådana områden, 

identifierade av Polisen som särskilt sårbara, ökar i antal11.  

Civilsamhällets organisationer, som föreningar och frivilligorganisationer har också 

påverkats. Från att ha omfattat intresse- och påtryckarorganisationer har man i stor 

utsträckning blivit underentreprenörer till offentliga aktörer12 där man talar om civilsamhällets 

aktörer som brukbara, möjliga att utnyttja och resurser till skillnad från att se dem som 

antingen objekt för räddning eller tänkbara medaktörer vid räddning13. Förhållandet mellan 

samhällets olika sektorer blir också allt otydligare och utsatt för hybridisering där ideella 

organisationer kan vara vinstdrivande, företag bedriver ideella aktiviteter (Corporate Social 

Responsibility) bortom företaget egentliga intressesfär14 och privatpersoner blir kunder i 

ideella organisationer som Friskis och Svettis15.   

Samtidigt beskriver Lidström16 att tilliten till att myndigheter ska tillhandahålla trygghet och 

räddning rättvist i hela landet17 minskar och Andersson Granberg et.al.18 pekar på 

svårigheterna för detta, exempelvis i glesbygd. Också Wijkström19 talar om förändringar av 

de ömsesidiga förväntningarna mellan myndigheter och medborgare, det så kallade 

samhällskontraktet. I vissa områden kan man tala om att samhällskontraktet mellan 

medborgare och myndigheter vittrar. 

Detta utgör stora samhällsutmaningar att hantera framöver men ger också nya möjligheter för 

utveckling. Samtidigt kan man fråga sig hur sådana samhällsutmaningar ska hanteras och med 

vad? Kommer dagens former, rutiner och organisation att vara till fyllest för morgondagens 

utmaningar? Den här studien avser förväntningarna och farhågorna kring framtidens 

skadeplats och hur den ska hanteras - hos dem som hanterar dagens skadeplatser. Studien är 

finansierad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inom ramen för 

forskningsprogrammet Effektiv räddning på Framtidens skadeplats. 

 1.2 Syften med studien är:  

 att beskriva föreställningar, förväntningar och farhågor när det gäller framtidens 

skadeplats hos yrkesverksamma inom kommunal räddningstjänst 

 att identifiera centrala frågor, diskutera och problematisera dem 

                                                           
10 Guldåker, N., & Hallin, P. (2013). Stadens bränder. Malmö : Institutionen för urbana studier, Malmö 
högskola,. 
11 www.Polisen.se. 2017 
12 Lundström, T. & Wijkström, F. (1995). Från röst till service? Den ideella sektorn i förändring. Sköndal. 
13 Weinholt, Å. & Stenberg, R. (2013). Collaborative Partners as Co-producers of Safety. Conference 
Proceedings from National Symposium on Technology and Methodology for Security and Crisis Management  
(TAMSEC) 13-14 november, Kistamässan, 2013. 
14 Jobber, D. & Ellis-Chadwick, F. (2012). Principles and practices of marketing. McGraw Hill. p. 143.  
15 Wijkström, F. (2011). "Charity speak and business talk" : the on-going (re)hybridization of civil society. Baden-
Baden: Nomos Verl. 
16 Lidström, A. (2009). Socialt kapital i norra Sverige. I Holmberg, S. och Weibull, L. (red.). Det nya Sverige (SOM-
rapport 41). Göteborgs universitet. 
17 Ibid  
18 Andersson Granberg, T., Stenberg, R., Bång, M., Kaspersson, T., Johansson, L. & Nilsson L. (2010) Tåla: 
Trygghetsskapande åtgärder för landsbygden. CARER Rapport 2010:2, Linköping University Electronic Press. 
19 Wijkström, F. red. (2012). Civilsamhället i samhällskontraktet. En antologi om vad som står på spel. European 
Civil Society Press.   

http://www.polisen.se/
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 att ge förslag till kunskaps- och utvecklingsperspektiv på området och lyfta fram 

organisatoriska utvecklingsområden 

1.3 Studiens disposition 
Studien är upplagd så att efter det inledande kapitel 1 med bakgrund, syfte och studiens 

disposition, kommer kapitel 2 där det presenteras hur studien genomförts. I kapitel 3 

presenteras perspektiven som anger studiens teoretiska utgångspunkter samt resultat av 

tidigare forskning om organisering i dagens kommunala räddningstjänst som den här studien 

tar avstamp i. I kapitel 4 redovisas empirin, först pilotstudiens och därefter fokusgruppens. 

Resultaten tematiseras i nio teman. Analysen är uppdelad på 2 kapitel där kapitel 5 redovisar 

temana som problematiseras och diskuteras både utifrån kunskapsbehov och de 

metoder/modeller och organisationsformer som används idag. Utifrån analysen diskuteras i 

kapitel 6 några förslag till forsknings- och utvecklingsperspektiv på området och nio 

organisatoriska utvecklingsområden som skulle kunna ha betydelse för framtidens skadeplats. 

I kapitel 7 presenteras studiens slutsatser samt förslag till vidare forskning diskuteras. 

  

2. Hur studien genomförts 
Studiens metoder för datainsamling och analys har varit kvalitativa och designen induktiv20 

för att inte styra vilka data som kom in. Studien bygger på insamlade data från en pilotstudie 

och en fokusgrupp21 som tematiserats och analyserats med hjälp av innehållsanalys22.  

2.1 Pilotstudien   
Som inledande empiri baseras studien på frågor till åhörarna vid en presentation av 

forskningsprogrammet Effektiv räddning på Framtidens skadeplats på samverkansdagar på 

Revinge 23 oktober 2015. Åhörarna bestod företrädesvis av lärare och studenter på Revinge, 

samt representanter för räddningstjänster, polis, länsstyrelser, MSB och andra forskare på 

området. Efter en presentation av programmet och de megatrender det utgår ifrån, 

uppmanades åhörarna skriva ner sina spontana tankar kring frågorna nedan:  

 Vad och var är framtidens skadeplats? 

 Vem och vad skadas? 

 Hur påverkas olyckorna som vi har i dag? 

 Vad behövs för effektiv räddning? 

 Vad är allra viktigast och får inte tappas bort? 

Svaren samlades in och listades (Bilaga A). Det bör noteras att flyktingmottagandet 

fortfarande eskalerade och belastade de offentliga systemen allt hårdare23 och att Skolattacken 

i Trollhättan hade skett dagen före, den 22 oktober, och påverkade samtalsinnehållet under 

dagen. Svaren ska ses som en indikation om åt vilket håll föreställningarna gick men är ett för 

                                                           
20 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion. Lund: Studentlitteratur 
21 Eksell, J. & Thelander, Å. (eds). (2014). Editor Traditionella och virtuella fokusgrupper. Kvalitativa metoder i 
strategisk kommunikation, Lund: Studentlitteratur. 
22 Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2017). upplaga 3:1. Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och  
kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. 
23 Nikula, G, & Österlund, F (2016). På andra sidan myntet: En kvalitativ studie om offentlig upphandling under 
flyktingkrisen 2015. Examensarbete vid Linköpings universitet. 
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oklart urval för att behandlas statistiskt och vi vet inte heller vem som sagt vad. Innehållet i 

svaren sammanfattas därför innehållsmässigt nedan och redovisas i sin helhet i bilaga A. 

2.2 Fokusgrupp 
En Fokusgrupp hölls den 30 augusti 2016, alltså nästan ett år efter genomgången på Revinge 

ovan. Fokusgruppen hölls på MSB Revinge med elva lärare och bedömare på 

räddningsledarutbildningar. De medverkande kom både från räddningstjänster i Sydsverige 

och MSB. Fokusgruppen inleddes med en kortare presentation av programmet Framtidens 

skadeplats och kända megatrender men också tänkbara konsekvenser i form av exempelvis 

demografiska förändringar i form av att en åldrande befolkning i glesbygd också påverkar 

möjligheten att rekrytera räddningspersonal.  

De medverkande ombads först enskilt och sedan i mindre grupper diskutera och skriva ner hur 

deras egna områden (geografiskt och verksamhetsmässigt) skulle förändras och peka ut två 

typolyckor och situationer som av olika 

skäl särskilt bör uppmärksammas. 

Därefter ombads de ange hur de här 

olyckorna kan komma att förändras, 

likheter och skillnader mot nuets 

olyckor samt vilka förändringar man är 

bäst, respektive sämst rustade för. 

Grupperna redovisade för varandra och 

diskuterade de olika resultaten. 

Diskussionerna sammanställdes av 

studierektor för 

räddningsledarutbildningarna.  

 

De skriftliga resultaten och 

sammanställningen samlades in och 

analyserades i form av en 

innehållsanalys24 där de sorterades och 

tematiserades25 utifrån sitt innehåll. 

Därefter diskuterades och 

problematiserades teman utifrån annan 

forskning och resultaten jämförs 

induktivt med en i vissa delar likartad 

studie mot en annan målgrupp26. 

Slutligen identifieras studiens mest 

centrala tema som går som en röd tråd 

genom hela resultatet. Det diskuteras 

utifrån relevant forskning. 

                                                           
24 Alvesson, M. & Sköldberg 1994 
25 Ibid. 
26 Bengtsson et.al 2016. 
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Avslutningsvis pekas på behov av och ges förslag till vidare forskning. Studiens resultat har 

seminariebehandlats inom CARER.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
Eftersom studien har en induktiv design presenteras och diskuteras koncept och 

teoribildningar som framkom som relevanta utifrån empirin i analysen i kapitel 7. Här 

presenteras tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. 

3.1 Tidigare forskning om framtidens skadeplatser 
Forskning om hur framtiden kommer att gestaltas och hur den ska hanteras finns inom en 

mängd fält från organisation och ekonomi27 till vård och välfärd28, kostnader för vård29 eller 

civilsamhällets utveckling30. Inom blåljusområdet har MSB har producerat flera studier 

inriktade mot olika områden exempelvis skogsbrand, nederbörd och översvämningar och 

framtida kriskommunikation och samverkande informationssystem. I stor utsträckning bygger 

de på de megatrender MSB 203231 pekar ut och Framtidskommissionens slutrapport32.  

Andra studier har fokuserat på vilka konsekvenser man kan se för den egna verksamheten 

eller professionen i ljuset av kommande förändringar. En utredning fokuserar på framtiden för 

den kommunala räddningstjänsten33 och hur villkoren för att bedriva arbetet i framtiden 

förändras. En enkätstudie inom ramen för utredningen visar att föreställningarna om 

förändringars omfattning till stor del är kopplad till professionen och utblickspunkt där 

brandmän såg små behov av förändringar medan länsstyrelsens beredskapssamordnare såg 

omfattande behov av utveckling och samordning inom blåljusområdet.  

Ytterligare ens studie34 har fokuserat på landstingsanställda beredskapssamordnares 

uppfattningar om skadeplatsen idag och förväntningar på hur den ska förändras utifrån hur 

man uppfattar dagens situation. Resultat av denna intervjustudie visar översiktligt på att man i 

framtida verksamhet ser ungefär samma brister i olyckstyper, övergripande ledning, 

personalbrist och största hot i antagonistiska händelser och oro för hur samtidiga allvarliga 

händelser ska hanteras som man ser idag.  

I en studie med syfte att skapa en bild av hur landstingens beredskapssamordnare uppfattade 

dagens skadeplats och hur den kan komma att förändras fram till 2032 intervjuades 23 

beredskapssamordnare som angav ökande hotbilder utifrån terror, ett våldsammare samhälle 

                                                           
27 Vielmetter G, Sell Y. (2014(). Leadership 2030. The Six Megatrends You Need To Understand To Lead Your 
Company Into The Future. New York : American Management Association, c2014. 
28 Axelsson, K., Enander, K., Eriksson, M., Hallström, V., Jaarsma, T., Lyding, L., Nilsing E, Olander, D., Peolsson, 
M. och Sundvall, E. (2011). Plats för välfärd 2020 – Möjligheternas arena. Rapport Hälsouniversitetet. 
Linköpings universitet. 
29 Alberto M, David M, Luca L, Chris J. (2017). Future trends in health care expenditure: A modelling framework 
for cross-country forecasts. OECD Health Working Papers. 
30 Wijkström, F., Reuter, M. och Emami, A. red. (2017). Civilsamhället i det transnationella rummet. European 
Civil Society Press.   
31 Janssonet.al. 2012. 
32 Framtidskommissionen 2013.  
33 Florén et.al 2016 
34 Bengtsson, K., Jonson C.O. & Prytz, E. (2016) Framtidens skadeplats - Intervjuer med landstingens 
beredskapssamordnare. CARER rapport 2016:19, Linköping University Press, Sweden. 
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med ökande social oro och med ökande användning av vapen samt teknikutveckling för både 

kommunikation och transporter.  

De landstingsanställda trodde inte att skadepanoramat skulle förändras nämnvärt utan att det 

också fortsättningsvis kommer att bestå av mindre olyckor, bränder i bostäder och 

trafikolyckor. Man nämnde också andra former av olyckor i hemmet, som fall, och angav 

ungefär samma nivå som nu. De problem som finns idag som resursbrist, personalbrist och 

kompetensbrist ansåg man skulle kvarstå framöver och man tvivlade på att samhället, 

respektive den egna verksamheten hinner anpassa sig till nya behov och därmed inte kommer 

att stå bättre rustat om 15 år än i dag. Man pekade också på behov av utveckling av 

ledningsfunktionen vid en insats, t.ex. vid uppskalning och anger att det allra värsta vore 

flerfaldiga eller flerdimensionella händelser med våld inblandat och många skadade. 

Den här studien och dess utformning bygger till stor del på de megatrender som beskrivs och 

diskuteras i MSB 203235, MSB-rapporten Framtidens räddningstjänst 36, 

Framtidskommissionens slutrapport37 och underlagsbeskrivningar för Scenarios kring 

framtidens skadeplats av Prytz et. al.38. De är tämligen samstämmiga när det gäller 

megatrender som klimatförändringar, sociala spänningar, migration, urbanisering, åldrande, 

teknik- och biomedicinsk utveckling i samhället och beskrivs i stora drag enligt nedan. 

3.2 Megatrender 
Även om olika forskningsområden gärna understryker trender av extra betydelse för det egna 

området, råder det stor samstämmighet om de trender som presenteras. De gäller: 

 Klimatförändringar till följd av uppvärmning påverkar redan miljön men kommer att 

påverka ännu mer och skapa mer extremt väder med stormar, översvämningar, 

omfattande torka och vattenbrist. 

 Sociala spänningar och konflikter där de sociala, ekonomiska och kulturella klyftorna 

ökar mellan olika grupper i samhället och olika områden som drar med sig 

segregerade bostadsområden, arbetsmarknad, utbildning och samhällsservice etc. 

 Migrationen av både politiska, ekonomiska och ekologiska skäl förväntas öka kraftigt 

och ställa höga krav på strategier för integration samt bidra till sociala spänningar 

enligt ovan. 

 Urbaniseringen från landsbygden till städer förväntas öka. Speciellt gäller det 

inflyttningen till storstadsregioner som blir ekonomiskt starka. 

 Andelen äldre ökar kraftigt i samhället, särskilt i landsbygden. Fler äldre med fler 

funktionshinder kommer att bo kvar i eget boende.  

 Accelererande teknik- och biomedicinsk utveckling som integreras allt mer inom 

många områden, från självstyrande transportsystem på land, i luften och vattnet, till 

övervakning och behandling.  

Dessa megatrender råder det en hög grad av svenskt samhällskonsensus om, men de kan 

problematiseras källkritiskt39 utifrån att de inte kan ses som helt fristående ifrån varandra utan 

                                                           
35 Jansson et.al. 2012. 
36 Florén et.al 2016.  
37 Framtidskommissionen 2013.  
38 Prytz et.al. 2016. 
39 Thurén, T. (2013). Källkritik. Stockholm: Liber. 
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i mycket bygger på varandra och på samma källor. Andra källor betonar utöver ovanstående 

exempelvis globalisering, ekonomisk tillväxt och konkurrens, individualism, resursbrist och 

förändringar i former för politisk makt och styrning40 

Vissa forskare41 inom trend management menar att megatrend begreppet blir för urholkat och 

vagt för att kunna använda vid utveckling av organisationer och verksamheter. De 

rekommenderar i stället att se trender som ett slags knutpunkter för förändrad mening inom 

många olika områden, där områdena och hur meningsförändringar slår igenom i dem, är mer 

hanterbara och tydliga. Därför har trender enbart utgjort utgångspunkter för konkretiseringar 

här. Megatrenderna har presenterats och kopplats till förståelsen av skadeplats som 

ingångsvärde för empirin. 

3.3 Trender och samhällsförändringar 

Trenders relation till samhällsförändringar omfattar inte alltid enkla samband och att 

förståelse och hantering av förändring påverkas av många faktorer. Trender kan ha mer 

komplicerade relationer än simpla orsak-verkanssamband. De kan vara icke-lineära och till 

och med reciproka, dvs. ömsesidigt påverkande. Alla framtida påverkande faktorer är 

självklart inte kända idag. Vidare kan det mest centrala för skadeplatsen vara själva 

interaktionen mellan olika trender och samhällsförändringar, så som modern 

klimatkatastrofforskning hävdar42 när det gäller effekter av klimatförändringar och 

befolkningsökning som gör att fler bosätter sig där de blir sårbara för extremt väder. 

Forskning om förändring inom psykologi och organisationsteori visar också på att vi ofta 

underskattar hur framtida förändringar kommer att påverka verksamheter och att det finns 

motstånd mot att se behov av förändring, och att ändra i verksamheter och organisationer43. Ju 

mer överblick man har ju tydligare ser man att förändringar kommer att ge konsekvenser och 

ju mindre överblick ju mindre förändringar ser man framöver, av naturliga skäl. Vad vi 

uppfattar och hur vi uppfattar det påverkas också av andra faktorer. Utvecklingspsykologer 

som Piaget44, sociologer45   och organisationsforskare46 visar hur vår uppfattning premierar 

det bekanta som vi kan känna igen, det som ter sig som nära i tid eller rum och det som 

uppfattas som begripligt av oss själva och andra runt omkring oss. Slutligen visar 

mediaforskning också hur förståelse som stämmer med medias dramaturgi förstärks och att vi 

                                                           
40 EEA, 2015, European environment — state and outlook 2015: Assessment of global megatrends, 
European Environment Agency, Copenhagen. 
Retief F, Bond A, Pope J, Morrison-Saunders A, King N. (2016). Global megatrends and their implications for 
environmental assessment practice. Environmental Impact Assessment Review [serial online]. November 1, 
2016;61:52-60. 
41 von Groddeck V, Schwarz J. (2013). Perceiving megatrends as empty signifiers: A discourse-theoretical 
interpretation of trend management. Futures Futures 47. Pp. 28–37.  
42 Cardona, O. D. (2004). The need for rethinking the concepts of vulnerability and risk from a holistic 
perspective: a necessary review and criticism for effective risk management. Mapping vulnerability: Disasters, 
development and people, 17. 
43 Stanley D, Meyer J, Topolnytsky L.(2005). Employee Cynicism and Resistance to Organizational Change. 
Journal Of Business & Psychology 2005;19(4):429.  
44 Piaget, J., Vygotskij, L.S., Vonèche, J. & Tryphon, A. (red.) (1996). Piaget-Vygotsky: the social genesis of 
thought. Hove: Psychology Press. 
45 Berger, P.L. & Luckman, T. (1967). The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of 
Knowledge. Harmondsworth : Penguin Books. 
46 Weick, K. E. (1993). The Collapse of Sensemaking in Organizations: The Mann Gulch Disaster. Administrative  
Science Quarterly, 38(4), 628-652. 
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allt mer bara tar del av information som förstärker den bild vi redan har i så kallade 

filterbubblor47. 

Sådana faktorer påverkar generellt hur vi förstår trender och deras konsekvenser och därmed 

också hur förhållanden och förutsättningar på framtidens skadeplats förstås. I sin tur ligger 

förståelsen till grund för hur vi agerar, fattar beslut och försöker hantera de konsekvenser vi 

uppfattar – vilket innebär att också objektiva förhållanden på skadeplatsen kommer att 

påverkas. På så sätt interagerar subjektiv upplevelse och förståelse med objektiva 

förhållanden48. Vissa forskare som Weick49 och Geertz50  går så långt som att hävda att vi helt 

eller till viss del konstruerar vår framtid utifrån vår egen ”förförståelse51” baseras på 

erfarenhet och perception. 

Trots att det finns mycket vi inte vet om framtiden är det därmed viktigt att studera förståelsen 

och förväntningarna på hur skadeplatsen kommer att gestaltas om 15 år eftersom det med stor 

sannolikhet också påverkar den och hur den hanteras. Men att förståelsen av framtiden också 

påverkas av många faktorer i nuet.  

3.4 Organisation och organisering  
Den här studien handlar om vad professionella inom kommunal räddningstjänst uppfattar som 

viktigt för verksamheten när det gäller en framtida skadeplats. Det innebär att verksamheten 

och hur den ska åstadkommas är i fokus; hur man ska bedriva effektiv räddningstjänst. 

Därmed kan man säga att studien på ett övergripande plan har ett övergripande 

organisationsteoretiskt management fokus52 med centrala frågor om hur man ska bedriva 

verksamhet på bästa sätt. En utgångspunkt är socialkonstruktivistiskt perspektiv53 där 

upplevelser och uppfattningar om verkligheten och omvärlden ses som socialt grundade vilka 

i sin tur påverkar vårt agerande som påverkar omvärlden. Utifrån det resonemanget blir 

uppfattningarna och föreställningarna hos yrkesverksamma inom räddning i dag av stor 

betydelse för hur den framtida skadeplatsen kommer att förstås och te sig framöver – vilka 

frågor man än tar sig an.   

Förväntningarna och förståelsen av framtidens skadeplats ter sig också olika för olika 

professioner. Beroende på om man kommer från krisberedskap, riskhantering och säkerhet, 

räddning eller vård agerar man efter olika problembilder och mål, har olika tidsskalor, ser 

olika aktörer och medel att uppnå målet med. Det blir speciellt tydligt när det gäller 

samverkan mellan olika aktörer där exempelvis den kommunala räddningstjänsten har ett 

vidsträckt ansvar för att både identifiera risker för skador och olyckor, att förebygga dessa, att 

rädda samt visst efterarbete medan statlig räddningstjänst som Sjö- och flygräddning och 

Polis inte har det54. I den här studien dominerar de praktikperspektiv man har i kommunal 

                                                           
47 Florén et.al. 2016 
48 Cardona 2004.  
49 Weick, K. E. (1993). The Collapse of Sensemaking in Organizations: The Mann Gulch Disaster. Administrative 
Science Quarterly, 38(4), 628-652 
50 Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures: selected essays. New York: Basic Books, cop. 1973  
51 Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2017). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: 
Studentlitteratur  
52 Forslund, M. (2009). Organisering och ledning. Malmö: Liber. 
53 Berger, P.L. & Luckman, T. (1967). The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of 
Knowledge. Harmondsworth : Penguin Books. 
54 Lag om skydd mot olyckor. Svensk författningssamling 2003:778 
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räddningstjänst. De omfattar också vad man tror och förväntar av samverkan med andra 

aktörer. 

3.5 Dagens organisering av kommunal räddningstjänst 
Om gårdagens brandkår var ett lokalt hantverk baserat på mångkunniga hantverkare som var 

kårens främsta rekryteringsgrund, så är dagens kommunala räddningstjänst organiserad med 

industri som modell och ideal55. Samma källa pekar på rutiner, standardiserade utföranden i 

fasta arbetsstyrkor, tydlig uppdelning av funktioner, hierarkier och roller och mycket tydliga 

gränser mot andra räddningsaktörer och mot civilsamhället och medborgarna. Rollerna som 

samhällets hjältar, företrädesvis manliga, har varit väl etablerade. Man kan med fog säga att 

den kommunala räddningstjänsten har utgjort och till viss del fortfarande utgör en 

samhällsinstitution man inte ruckar på i första taget och vars ideal ses som självklara och 

oantastliga – tills någon börjar ifrågasätta dem på allvar. När det gjorts, antingen det skett via 

stenkastning eller via ifrågasättande av könsmaktsordningen och den manliga dominansen i 

räddningstjänsten56 har reaktionerna blivit mycket kraftiga, inte bara inom räddningstjänsten 

utan lika mycket från omgivningen. 

Samtidigt är dagens kommunala räddningstjänster liksom andra offentliga verksamheter 

genomsyrade av krav på ekonomisk kontroll, mätbarhet och effektivisering i enlighet med 

ideal från New Public Management57, baserade på mål, metoder och management i industri 

och privat näringsliv. Också strategier som samgående, stordriftsfördelar och 

managementmetoder anammas. Organisationerna växer och kommunalförbund utgör idag 

minst en tredjedel av de svenska räddningstjänsterna58. Många offentliga organisationer och i 

viss mån räddningstjänster använder allt mer produktionstänkande, målstyrningsmetoder och 

kontroll på samma sätt som industriell produktion av varor och industriella 

produktionsfilosofier som Lean produktion blir allt mer populärt i försvenskade former, också 

inom vissa räddningstjänster59. Samtidigt ser inte alla räddningstjänster det som att det är 

varor man producerar, utan mar ser sig som leverantör av tjänster och service. Det gäller 

företrädesvis räddningstjänster och räddningstjänstförbund i utsatta områden dels i 

storstäderna men också i en allt glesare glesbygd där stordrift inte är relevant eller ens 

möjlig60.  

Vägvalet här mellan att se räddning som industriell varuproduktion eller som tjänste- och 

serviceproduktion har stor strategisk betydelse för hur man väljer att vidareutveckla sin 

verksamhet.  

Ser man sig som varuproducent satsar man på teknikutveckling och standardiserade 

produktionsformer så långt det låter sig göras. Kommunal räddningstjänst har ju ett mycket 

brett verksamhetsområde enligt LSO men så kallade mängdolyckor som bostadsbränder och 

                                                           
55 Stenberg et.al. 2012. 
56 Jansson, U. & Grip, L. (2016). Rätt man på rätt plats!: Kommunala sambruksprocesser ur ett genusperspektiv. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Publikationsnummer MSB962 – januari 2016 
ISBN 978-91-7383-635-7. 
57 Sahlin, Andersson 2000.  
58 Stenberg, R. (2013). Organisering för trygghet i samhällets tjänst - En fallstudie av Södertörns  
brandförsvarsförbund. CARER Rapport 2013:8, Linköping University Electronic Press, Sweden 
59 Oveby, N. & Salzberg, E. (2011). Som röken följer flamman – En studie om kostnadseffektivisering inom 
räddningstjänsten. Magisteruppsats i företagsekonomi. Linköpings universitet. 
60 Andersson Granberg et.al. 2010. 
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trafikolyckor kan ändå pekas ut där man kan standardisera responsen långt. De metoder, 

instrument och förhållningssätt man använder sig av idag för att utveckla räddningstjänsternas 

verksamheter (och alla andra offentliga verksamheter) i stort konstruerade för varuproduktion 

och är inte alltid applicerbara på tjänster och service.  

Om man ser sig som producent av tjänster och service väljs många gånger helt andra 

utvecklingsvägar – eller kombinationer. Många räddningstjänster ser sig själva som 

samhällsbyggare och en integrerad del av den kommunala paletten av tjänster och service till 

medborgarna och en integrerad del av samhällets respons61 där det viktiga är att den som 

kommer först kan göra en vettig insats, oberoende av om det är kommunal räddningstjänst, 

Ambulans eller Polisen. Man talar om IVP-larm, insats i väntan på. Sådana avtal mellan 

exempelvis kommunal räddningstjänst och landstingen är inte ovanliga i Sverige. Vanligtvis 

omfattar avtalen vissa förutbestämda larmtyper som hjärtstopp eller suicid.  

Efter hand började man också fundera i termer av IVP-koncept och SAMBRUK62 baserade på 

andra yrkesgrupper, så kallade semiprofessionella förstainsatspersoner (FIP) som kunde vara 

kommunens väktare, hemtjänst eller civilanställda inom räddningstjänst som fick vissa larm 

och kunde ge respons på det med lite utrustning och utbildning63. På senare tid har konceptet 

utvidgats till lämpliga föreningar och frivilliga, så kallade civila insatspersoner (CIP) som 

efter viss utbildning får vissa typer av larm via appar och kan ge respons. Här kan man tala 

om en pågående hybridicering av både organisationer och sektorer64 där gränserna för vem 

som gör vad och huruvida den personen gör det privat eller yrkesmässigt blir allt mer 

flytande. Det är enligt författarna helt i linje med liknade processer på andra håll i samhället.  

Utifrån sådan gränsöverskridande verksamhet och tanken och tjänste- eller serviceproduktion 

blir helt andra tjänstekoncept aktuella. Sådana är co-produktion65 och co-creation66. En tjänst 

eller en service består exempelvis många gånger av en funktion av vad både producenten och 

kunden gör tillsammans eller ömsesidigt.  Tjänsteproduktion, tjänstekvalitet, 

serviceeffektivitet och service innovation67 är betydligt nyare och mindre inarbetade koncept 

än koncept för varuproduktion och har ännu inte alls samma inarbetade verktygslåda av enkla 

metoder, och styrformer som klassisk varuproduktion. Det är inte heller alltid man ser behov 

av att byta ut enkla styrmodeller eller förstår att logiken inte stämmer med tjänsteproduktion. 

Därmed är det viktigt att försöka peka på organisationsformer och tänkesätt som ger möjlighet 

till utveckling av en adekvat respons på framtidens skadeplats utifrån de förväntningar och 

farhågor som framställs i empirin.   

                                                           
61 Stenberg 2013.  
62 
kommun. CARER Rapport 2014:14, Linköping University Electronic Press, Sweden.  
63 Andersson Granberg et.al. 2010. 
64 Wijkström 2011. 
65 Ostrom, E. (1996). Crossing the great divide: Coproduction, synergy, and development. World Development,  
 (6), 1073. 
66 Engström, J. (2014). Patient involvment in service innovation in health care. Diss. In Business Administration.  
Linköping: Linkoping University. 
67 Ibid. 
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4. Empiri 
Nedan presenteras först den sammanställda pilotstudiens resultat och därefter fokusgruppen 

och dess resultat. I båda fallen har data sorterats i teman som redovisas. När det gäller 

Fokusgruppens teman anges belysande och typiska citat för varje tema. 

4.1 Pilotstudien – frågor vid Samverkansdagarna 
Som inledande empiri baseras studien på frågor till åhörarna vid en presentation av 

forskningsprogrammet Effektiv räddning på Framtidens skadeplats på samverkansdagar på 

Revinge 23 oktober 2015. Efter en presentation av programmet och de megatrender det utgår 

ifrån, uppmanades åhörarna skriva ner sina spontana tankar kring frågorna nedan. Svaren 

samlades in och sammanställdes.  

1. Vad och var är framtidens skadeplats? Här hänvisar flera till situationer med många 

människor i urbana miljöer som omfattar sociala och kulturella skillnader som ger 

spänningar och sårbarhet både i hemmiljöer och trafiksystem och som skapar 

kedjehändelser. Man nämner här också skillnader mellan stad och glesbygd. Vidare 

nämner flera avsiktliga händelser, cyberattacker och naturolyckor.   

 

2. Vem och vad skadas? Här nämns särskilt utsatta människor till följd av orsaker som 

komplexa situationer med många människor och stora sociala och kulturella skillnader 

i urbana miljöer, åldrande men också mindre trafikhändelser men fler händelser och 

uppskalade händelser på grund av för slimmad infrastruktur och bristande redundans. 

Här anges ungefär samma skador, och grupper som skadas, som är aktuella idag. 

 

3. Hur påverkas olyckorna vi har i dag? Här anges att dagens olyckor antingen minskar i 

antal till följd av smart teknik eller ökar och blir svårare till följd av samma teknik. 

Mer komplexa olyckor och att vissa av dagens olyckor blir mer extrema anges.  

 

4. Vad behövs för effektiv räddning? Nya metoder och tekniker anpassade till att få eller 

en ensam person är först på olycksplatsen anges. Vidare mer fackkunskap, 

kommunikation och samverkan mellan olika aktörer samt mer övning för det. Mer 

kunskap om bemötande och en bättre utbildad allmänhet som kan skydda sig själv 

bättre, ge HLR och agera.  

 

Forskarkommentar 

I stor utsträckning innebar svaren exempel på hur verksamheter tros påverkas inom de 

områden som nämnts i presentationen av forskningsprogrammet. Därutöver framhölls 

aspekter som omfattade ökad komplikationsgrad: flerfaldiga och samtidiga händelser, 

kedjehändelser och uppskalade händelser i kombination med ökad sårbarhet, minskad 

redundans. Behov av teknik, metoder, samverkan och övning framhölls för att hantera detta.   

En intressant fråga som vi inte ställde hade varit ”Vem behövs för effektiv räddning…” som 

ändå delvis besvaras med att människor, allmänheten behöver bli bättre på att skydda och 

rädda sig själva och varandra. En notering är att kopplingen till vilka svårigheter och 

utmaningar man ser framöver inte riktigt möts i lika konkreta förslag till hur de ska bemötas.  
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4.2 Fokusgrupp på MSB Revinge 
Fokusgruppens sammanställda resultat presenteras nedan. Först presenteras data sorterade 

induktivt i teman (7 st.) och därefter de sammanställda svaren kring största svagheter/hot 

respektive största styrka/möjligheter.  

Främsta typolyckor som angavs var främst brand i byggnad och trafikolyckor där nya tekniska 

lösningar, individuella utformningar som kräver speciella kunskaper, nya material och okända 

brandförlopp angavs som komplicerande förändringar. Men också klimat- och väderskapade 

händelser liksom terror, antagonistiskt hot och skadegörelse angavs. Genomgående kopplar 

man också samman risker och samhällets förmåga att hantera dem samt funderar över 

förutsättningarna för att ge en adekvat respons. Nedan presenteras varje tema för sig med 

relevanta citat. 

 

4.2.1 Bränder i byggnad 

Gällande bränder i byggnad anges risker i form av både snabbare och mer okända 

brandförlopp. En person skriver:  

”Flest döda/bränder skedde i miljonprogrammet. Hur hantera bränder i 

80-90-talets fuskbyggen och 2000-talets funktionsbaserade lösningar? 

En annan skriver:  

”Nyare byggnader är mer unika i sin utformning, med speciallösningar för 

bl.a. brandskydd. Det ställer högre krav på kunskap om 

byggnadskonstruktion, brandförlopp, taktik o.s.v., samtidigt som antalet 

stora händelser blir färre (om systemen funkar som de ska).” 

Man anger också förändrade sociala mönster, trångboddhet och svårigheter att få ut personer 

till följd av misstänksamhet mot personal, språksvårigheter, fler personer som behöver tas ut 

via stege vid bränder framöver liksom ökande segregation mellan olika områden som 

påverkar olycksorsaker och förlopp. Exempelvis nämns påverkan av alkohol och droger i 

studentboenden och orsaker kopplade till demenssjukdomar och funktionsnedsättning vid hög 

ålder i andra områden. Men man såg också möjligheter att med hjälp av teknik i byggnader 

förebygga bränder och också snabbt bygga upp brunna byggnader igen. 

 

4.2.2 Trafik och transporter 

När det gäller trafik förutsågs mer trafik dygnet om, fler tunga transporter med mer farligt 

gods, nya drivmedel samt mer aggressivt sätt att köra och högre hastigheter och därmed värre 

skador. Samtidigt kan teknikutvecklingen mot förarlösa fordon ge färre olyckor i absoluta tal 

men andelen allvarliga olyckor, med fler inblandade ökar. En person uttrycker:  

”Teknisk utveckling leder förhoppningsvis till säkrare system som leder till 

färre olyckor men med större komplexitet och fler skadade.”  

Också ökat resande med kollektivtrafik ger fler personer drabbas och ska tas hand om på 

skadeplatsen som en person framhåller: 
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”Personantalet ökar (t.ex. på ett flygplan eller tåg), vilket leder till fler 

personer att ta om hand.” 

Osäkerheten är stor om hur transporter kommer att gå till framöver både när det gäller tunga 

transporter och människor, och därmed osäkerheten om vilka risker som följer med nya 

transportsätt. Obemannade flygande farkoster (UAV) i olika former och kapaciteter nämns 

som möjlighet att bära både människor och material. 

 

4.2.3 Klimat och väder 

Också klimatförändringar som skapar extrema vädersituationer som i sin tur skapar 

översvämningar, stormar respektive vattenbrist angavs.  

Mängdolyckor t.ex. till följd av storm, regn … . … Samhällets och 

medborgares beredskap är mycket liten för detta, samtidigt som vi ser att de 

ökar. 

Här förutses både ökande frekvens av vädergenererade händelser liksom att händelserna som 

inträffar blir mer extrema och kommer att kräva snabba och effektiva responser. Exempel ges 

angående skogsbränder: 

”*Fler (då torrperioder kan bli längre, vid extremväder ökar sannolikheten 

för att de ska inträffa) *Större (som följd av nedanstående – när intensiteten 

ökar och komplexiteten i släck- och bemanningsinsatserna ökar, hinner de 

växa sig större), * Intensivare (inte bara sannolikheten för, utan även 

utvecklingen av dessa ökar vid extrema värden). Något som skulle kunna 

hålla detta i schack är ökad kunskap i området, (?+), (tekniska och 

förutseende (prognosticerande?) samt kortare responstider (stoppa innan 

de hunnit växa till sig).” 

En komplicerande faktor är i vilken utsträckning man kommer att få använda vatten för 

släckning av exempelvis naturbränder och hur man annars ska göra. 

 ”Klimatförändringar/ex torka? Vatten? Får vi använda vatten? Hur 

mycket?” 

4.2.4 Terror, hot, skadegörelse 

Ökande segregation, sociala, kulturella och religiösa klyftor leder till segregerade 

bostadsområden och mer slutna samhällen både geografiskt och socialt. Det angavs som 

grund för spänningar, konflikter, hot och skadegörelse framöver:  

”Bränder som verktyg för skadegörelse till följd av ökad social oro och 

vidgade klyftor + Fler objekt än containrar kan nyttjas för det + Mer 

hotfulla situationer som oftare får tragiska utfall mot/hos vår personal…” 

Särskilt identifieras unga som särskilt sårbara och i behov att samhället möter upp med 

utbildning, arbetstillfällen och aktivt integrationsarbete. Desinformation kan både påverka och 

underblåsa att grupper sluter sig och spänningar i samhället.  
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När det gäller antagonistiska hot och terror uppfattar man sig oförberedda och att ju 

allvarligare hot ju svårare (omöjligare) att förbereda sig. Åsikterna gick isär här om hur 

beredskapen såg ut beroende på om man hänvisade till danska eller svenska förhållanden. 

 Mardrömsscenariot sågs som fler hotfulla situationer och utfall mot personal och samtidigt 

ökande likgiltighet och brist på respekt för räddningsinsatser.  

 

4.2.5 Glesbygd, sjukdom, åldrande, miljöhot 

Enstaka kommentarer gällde också en allt glesare glesbygd där man pekade på en glesbygd 

med äldre befolkning, långa avstånd och glesare resurser med risk för lång tid insatstid: 

Det är en utmaning att bemanna beredskap då kransorter tappar 

arbetstillfällen, men också att få acceptans från dess arbetsgivare 

Därutöver kom enstaka kommentarer kring risker för nya globalt spridda sjukdomar som 

exempelvis Zika-virus samt miljöolyckor och utsläpp. 

 

4.2.6 Samhällets förmåga och beredskap 

Angående alla utpekade områden finns frågor och en tydlig oro för hur samhällets resurser 

ska klara att möta nya förutsättningar. Det baseras både på att man ser ökande och förändrade 

behov av insatser mot en befolkning som är mer sårbar, splittrad och okunnig där grupper allt 

mer saknar förtroende för blåljuspersonal och är mer likgiltiga för olyckor som drabbar andra. 

Utifrån det blir samhällsstörningar både större och värre.  

Också samhällets och politikens syn på räddning och räddningspersonal förändras, bland 

annat genom ökat fokus på ekonomi och effektivisering men också minskat förtroende hos 

vissa grupper, som landsbygdsboende som uttrycker att man upplever att samhället överger 

medborgarna.  

Man ser därmed behov av att nya kunskaper och sätt att arbeta där samhällskunskaper, 

ekonomi och politik och språk blir viktiga, liksom samverkan med andra och därmed nya 

ledningsutmaningar. Också utbildningar behöver anpassas till nya krav. 

Det finns en oro för att man inte hinner med att anpassa till nya förutsättningar, när det gäller 

kunskaper om nya material och metoder, lagstiftning och regelverk, samverkan med andra, 

ledningssystem och kompetens eller den politiska uppbackning som behövs. Medborgare och 

beslutsfattare i samhället uppfattas som alltför okunniga och naiva för att inse behovet av 

förändring och anpassning till förändrade förutsättningar. Expertkunskaper uppfattas som 

alltför fragmenterade. Det tar för lång tid att vakna och att reagera. En person sammanfattade 

det som att: 

”Svenska startsträckan/ insikten är lång att inse att saker händer/inträffar vilket 

också påverkar beslut och agerande.”  

Viktigt för framtidens skadeplatser var också att oron för att samhället inte hinner, eller har 

resurser för att bygga bort faror ens om de kan förutses. Det kan gälla exempelvis riskerna i 

fuskbyggena från Miljonprogrammet där allt mer sårbara grupper av befolkningen finns eller 

kombinationen av nya kraftfulla fordon i högre hastigheter på smala, illa underhållna vägar 

som är hårt belastade. Det skapar också ökade risker vid räddningsinsatser.  
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4.2.7 En förändrad kommunal räddningstjänst 

Utifrån ovanstående anger man också att räddningstjänstens uppdrag kommer att 

förändras/påverkas liksom synen på räddningstjänst och identiteten som brandman. Både 

politiska och medborgarkrav kommer att öka samtidigt som kravet på resurssnålhet och 

kostnadseffektivitet också ökar. Samtidigt finns en oro för att räddningstjänstens roll i 

samhället urholkas där brandpersonal kommer att ses med misstänksamhet från vissa grupper.  

En person uttryckte det: 

”Dina åtgärder betyder ingenting, dina beslut saknar betydelse, ditt uppträdande på 

skadeplatsen tas inte på allvar och medborgarna saknar förtroende för dig, din 

personal och din organisation.” 

Kopplat till framtida olyckor och skadeplatser finns därför behov av förändrad 

räddningstjänst, både till hur man arbetar, vad man arbetar med, vilken kompetens man har 

och hur relationerna till medborgarna ser ut. I flera fall frågar man sig om utbildningen och 

utbildningsinnehållet är det rätta?  

”Vad utbildar vi till? … inom räddning – eller professorsutbildning” 

”Alla områden kräver komplexare kompetens” 

Det blir också en allt större utmaning att ha tillräckliga resurser i glesbygd och utanför 

tätorterna, att komma snabbt på plats och att kunna skala upp, samverka, ha besluts- och 

ledningsfunktioner som kan hantera frågor om lokal närvaro och centrala resurser och beslut. 

Det betonas att de framtida utmaningarna i allra högsta grad också innebär 

ledarskapsutmaningar. Flexibilitet och snabbhet blir centrala för respons liksom ökat 

risktänkande kring både olyckor och insatser.  

 

4.2.8 Största svagheter/Hot 

De största svagheterna och hoten ser man från den egna räddningstjänstens behov av 

förändring i form av utveckling som i stället kan gå i riktning mot teknikanvändning på 

bekostnad av yrkeserfarenhet, så som man uppfattar det. Man pekar också på att hela rollen 

för räddningstjänsten förändras med minskande vardagsolyckor och mer krav på 

granskningsbart arbete samtidigt som utbildningarna är för korta och i viss mån inadekvata för 

att ge den kompetens som behövs. Det finns också risker framöver för fördröjda beslut 

beroende på att det saknas 24/7 beredskap för vissa funktioner som endast finns på kontorstid, 

och för motstridiga intressen beroende på mycket olika lägesbilder mellan på lokal nivå och 

nationell nivå.  

 

4.2.9 Största styrka/möjligheter för framtiden 

Resurser för framtiden ses i teknikutveckling med mer kompetenta och resursrika verktyg och 

fordon, men också den medicinska utvecklingen där man hoppas att många av sjukdomar och 

krämpor som följer med åldrande kan lindras eller botas. Vidare lyfts den ökande förmågan 

att ge en god respons via en samlad samhällsrespons räddningstjänst/Polis/Prehospital vård 

fram. För detta ses avtalen mellan räddningstjänst och landsting om s.k. IVPA-insatser som 

viktiga. Räddningstjänsterna kan också bidra dels med mycket folk på kort tid och med en 

ledningsorganisation som fungerar för samverkan. 
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5. Analys 
Analysen består av två kapitel där det första, kapitel 5 sammanfattar de temans som 

framkommit och största hoten/svagheterna och styrkorna/möjligheterna för framtiden. 

Studiens resultat jämförs med två andra studier på området och förutsättningarna för att 

hantera framtidens skadeplats och dess utmaningar diskuteras utifrån dagens verktyg för det 

och morgondagens behov. I kapitel 6 presenteras några forsknings/utvecklingsperspektiv som 

bejakar komplexitet och nio aspekter av organisering diskuteras kort utifrån hur de bättre 

skulle kunna tillgodose behov av att hantera komplexitet.  

 

5.1 Typhändelser på framtidens skadeplats - teman 
Typhändelser var de tillfrågade ganska samstämmiga om att peka ut där sju teman togs upp:  

1. Brand i nya byggnader med nya material och mycket människor med ökande sociala 

spänningar emellan som utlöser händelsekedjor. 

2. Trafikhändelser med nya fordon, material, mer vårdslösa förare på vägnät som inte är 

anpassat – men också färre mängdolyckor som mindre kollisioner och avkörningar 

utifrån t.ex. självkörande bilar men i stället fler skadade i de olyckorna som sker.  

3. Väderhändelser som allt mer extrema väder som orsakar torka och brandrisk eller 

översvämningar 

4. Terror, hot av olika slag och skadegörelse som kan komma från ökande segregation i 

samhället med ökande sociala spänningar. Där är riktade insatser för ungas utbildning 

och arbete av betydelse.  

5. Glesbygd, sjukdom och åldrande där man hoppas på att nya medicinska och tekniska 

hjälpmedel ska ha betydelse men också nya sjukdomar som sprids via det globala 

resandet. 

6. Samhällets förmåga och beredskap. Centralt var frågan om räddningstjänsten förmår 

ställa om för att möta nya typer av händelser, nya och mer komplexa uppdrag med 

krav på delvis annorlunda utbildning, nya attityder till räddningstjänsten både hos 

allmänheten och anställda. Dit hör också frågan om de strukturer som är viktiga för att 

räddningstjänsten ska kunna göra sitt arbete hinner ställa om för att möta allt snabbare 

förändringar. Det gäller både politiska strukturer och ledningsstrukturer i samhället.  

7. En förändrad kommunal räddningstjänst där man ser behov av förändringar och 

utveckling både till hur man arbetar, t.ex. att samverka, vad man arbetar med, vilken 

kompetens man har och hur relationerna till medborgarna ser ut. Kontraktsstyrd 

samverkan skulle öka och samverkansförmågan som finns i kommunal räddningstjänst 

skulle tas till vara, tekniklösningar och bättre teknikstöd för både insatser och beslut.  

De främsta hoten framöver såg man just i att räddningstjänsten inte förmår utveckla sin 

verksamhet och sina roller så mycket som behövs och att man möter hotfulla situationer där 

insatsen inte respekteras.  

De främsta styrkorna och möjligheterna angav man i kompetenta och resursrika verktyg och 

fordon, men också i den medicinska utvecklingen och i räddningstjänstens lednings- och 

organisationsresurser för sammanhållna larmkedjor.  
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5.2 Resultat i enlighet med andra framtidsstudier 
Utgångspunkten för fokusgruppen var de konsekvenser av megatrender som identifierats och 

utgjort grund för enkla framtidsscenarier i Prytz et al.68. De i sin tur bygger på tidigare 

framtidsstudier som Framtidskommissionens rapport69, Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB)70 och rapporten 2030 - En räddningstjänst i tiden71 . Det var en del av 

referenskunskaper som kommunicerades in i en konsultrapport Framtidens räddningstjänst72 

som var ett beställningsverk från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Dessa 

rapporter, inklusive konsultrapporten har också kommunicerats till räddningstjänsterna på 

olika sätt. Därmed kan man säga att det rådde hög konsensus om ingångsvärdena för 

fokusgruppen. Ändå är konsultrapporten intressant att jämföra med eftersom den hade ett 

bredare anslag, samtidigt som det är viktigt att framhålla att den till stor del byggde på samma 

källor. En studie med beredskapssamordnare i landstingen73 hade liknande frågeställningar 

men från ett vårdperspektiv och grundat på delvis andra källor, och är därför också intressant 

att jämföra med. 

Såväl fokusgruppen som i de både studierna som jämförts med förutsågs en omfattande 

teknikutveckling för både kommunikation och transporter. Men konsekvenserna av dem 

bedöms olika. Resultatet av fokusgruppen och i konsultrapporten skiljer sig från studien med 

beredskapssamordnare74. Det gäller exempelvis typ av olyckor och allvarlighetsgrad. Här såg 

fokusgruppen stora och omfattande förändringar där många av dagens mindre olyckor skulle 

komma att försvinna medan de olyckor som skedde skulle bli större, omfatta fler människor 

och bli mer komplicerade. Räddningsledarlärarna i fokusgruppen gav exempel med bränder i 

byggnader där man använt nya sätt att bygga, där det var osäkert om och hur man skulle 

utrymma och att det skulle vara fler och nya material som man inte kände till hur de skulle 

reagera vid brand. Ungefär samma förändringar utpekas i Konsultrapporten.  

Utifrån ett förändrat skadeplatspanorama utpekade fokusgruppen och Konsultrapporten vidare 

en mängd behov av konkreta förändringar och nya förmågor hos räddningspersonal för att 

kunna möta och hantera framtida räddningsbehov men pekade också på att för att det ska vara 

möjligt krävs andra förändringar som exempelvis värderingsförändringar hos medborgare och 

politiska beslut i kommunerna. I fokusgruppen framhöll man att det finns en stor utmaning i 

trögheten i samhällets beslutsprocesser och undrade om det var möjligt att hinna göra de 

förändringar som behövs. Man frågade sig hur de politiska beslutsprocesserna kommer att 

klara det och uttryckte en viss oro för hur den anpassningen ska hinna ske.  

Beredskapssamordnarna75 trodde inte att olyckspanoramat skulle förändras så mycket 

framöver utan också fortsättningsvis bestå av mindre olyckor, bräder i bostäder och 

                                                           
68 Prytz et.al. 2016.  
69 Framtidskommissionen 2013. 
70 Jansson, B., Jacobsson, K. och Wahlberg, M. (2012). Samhället år 2032 - Fem utmanande framtidsscenarier 
för samhällsskydd och beredskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB398. 
71 Klasson, H. (2012). 2030 – En räddningstjänst i tiden. Storstockholms brandförsvar, Räddningstjänsten 
Storgöteborg, Räddningstjänsten Syd.  Dnr 3001. 2012.03675 
72 Florén et. al. 2016.  
73 Bengtsson et.al. 2016 
74 Bengtsson et.al. 2016 
75 Bengtsson et.al 2016. 
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trafikolyckor. Man angav olyckor i hemmet på ungefär samma nivå som nu. Men man trodde 

inte heller att dagens problem skulle vara lösta utan att samma problem som finns idag som 

resursbrist, personalbrist och kompetensbrist skulle kvarstå framöver. Inte heller 

brandpersonal som medverkade i en enkät i Konsultrapporten såg så omfattande förändringar 

eller behov av förändring i den egna verksamheten jämfört med räddningschefer och 

länsstyrelsens tjänstemän som såg stora förändringar och därmed stora behov av utveckling.  

Den här skillnaden mellan fokusgruppens och högre tjänstemäns uppfattning å ena sidan och 

beredskapssamordnarnas och brandpersonalens antagande om att det inte skulle bli så stora 

förändringar skulle kunna bero på den utblickspunkt och position man har i respektive 

organisation76, dels utifrån att man inte upplever att man har inflytande över en förändrad 

verksamhet och därför helst inte ser sådan77, så kallat förändringsmotstånd. Ju högre upp i 

organisationen ju mer överblick har man så att man kan se vad förändringar skulle kunna 

innebära för organisationen och ju mer upplever man att man kan påverka dessa 

förändringar78. Också andra skäl till skillnaderna, som olika professionsperspektiv kan spela 

in för skillnaderna.  

I både fokusgruppen och konsultrapporten framhöll man också förändrade människor och nya 

sociala mönster framöver. I konsultrapporten pekas på nya mönster i form av narcissistiskt 

självinriktade människor som varken förstår eller respekterar andra men som impulsivt kan 

göra stora insatser för att känna sig betydelsefulla79. Många tröttnar dock om inte resultaten av 

insatsen är påtagliga och snabba. Nya attityder och ökande sociala klyftor med nya sociala 

mönster och mer impulsiva människor med mindre empati framhölls också av både 

beredskapssamordnare och av fokusgruppen. I alla tre rapporterna angavs oro för ökande 

hotbilder utifrån terror, ett våldsammare samhälle med ökande social oro och med ökande 

användning av vapen. För fokusgruppen var detta ett mycket oroande scenario. Man ansåg att 

ingen organisation ensam kan möta de förändringar som behövs. Här behöver hela samhället 

gå i takt – och en ganska snabb sådan för att hinna med.  

 

5.3 Komplexitet  
Kännetecknande för de scenarier som målas upp är att flera olika förändringar sker och 

påverkar varandra: Teknikutveckling, mer impulsiva eller hänsynslösa människor och mer 

bruk av vapen. Nya material och svårare olyckor men samma personalbrist eller allvarliga 

parallella olyckor med långsamma beslutsvägar, personalbrist och mer hänsynslösa 

människor. I de exempel och scenarier som tas upp av fokusgruppen betonar respondenterna 

såväl i den här studien som i de två jämförda studierna att man ser mer komplicerade 

olyckspanoraman fram över; fler skadade, nya och okända material, oklara ansvarsområden, 

större klyftor mellan människor och större behov av samverkan. Man kan både tala om en 

ökande komplexitetsgrad80 och kombinationer som interaktionseffekter och olika typer av 

samverkansbehov och förmåga på såväl systemnivå som operativ nivå. Det kan också 

                                                           
76 Stanley et.al. 2005. 
77 Rubenowitz, S. (2005). Tredje upplagan. Organisationspsykologi och ledarskap. Lund: Studentlitteratur 
78 Ibid. 
79 Florén et. al. 2016. 
80 Hollnagel, E. (n.d). Coping with complexity: past, present and future. Cognition Technology & Work, 14(3), 
199-205. 
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innebära att problem består av många olika delar, spiller över och skapar nya problem 

(cascading) eller finns inbäddade i t.ex. övergripande sociala 81system, kulturer eller 

processer. Någon betonar: 

”Går inte att lösa enbart som organisationsproblem, teknikproblem eller ett 

psykologiproblem. Man måste lösa det med hjälp av flera olika parametrar eller 

infallsvinklar.” 

Det blir också tydligt att såväl händelserna liksom uppgiften att ge respons blir allt mer 

gränsöverskridande, berör fler aktörer som i sig är inne i en pågående trend av hybridisering82. 

En person ger exempel på hur en trafikolycka med tungt fordon och värdefull last som läcker 

diesel i ett vattenskyddsområde kräver en svärm av olika lösningar baserade på olika aktörers 

samverkan, som idag inte alltid samverkar så bra: Räddningstjänst, ambulans, Polis, 

Trafikverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, försäkringsbolag, eventuellt utländska åkerier 

och försäkringsbolag.  

”Allting blir försenat av att ingen vill ta dit resurser när det är oklart vem som 

ska betala. Bärgning blir försenad och det krävs större ingrepp på ex. trafik” 

Samtidigt kan beslut vara inbäddat i andras mer övergripande beslut. 

Ett belysande exempel är hur lagen om offentlig upphandling (LOU) mest av allt framstod 

som ett hinder för snabb respons när det gällde att handla upp flyktingboenden under 

flyktingkrisen 201583. LOU är inte gjort för snabb hantering utan för en stegvis men rättssäker 

process.  

Och häri ligger problemet: Å ena sidan är varken organisationerna, arbetsformerna eller 

regelverken i dag byggda för att hantera komplexitet.  Å andra sidan är komplexitet i olika 

former en tydligt identifierad aspekt av framtidens skadeplats.  

 

5.4 Dagens organisering och morgondagens behov 
Dagens myndigheter och blåljusaktörer är byggda för att en enskild aktör i enlighet med ett 

regelverk ska hantera en identifierad huvuduppgift84. Att exempelvis ha en ledare för en insats 

i taget eller i en kedja där man avlöser varandra som kuggar i ett urverk är en vanlig 

tankemodell inom räddning, vård samt en mängd andra verksamheter. Tanken om en i taget, i 

tur och ordning bygger på modernismens tankar från det tidiga 1900-talet85om hur effektiv 

industriproduktion skulle skapas med hjälp av funktionsdelning, kontrollspann och scientific 

management. Många lednings- och styrningsmetoder som målstyrning bygger helt på dessa 

                                                           
81 Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. American 
Journal of Sociology. Volume 91, Issue 3 (Nov., 1985), 481-510. 
82 Wijkström, 2011. 
83 Nikula, G, & Österlund, F (2016) På andra sidan myntet : En kvalitativ studie om offentlig upphandling under 
flyktingkrisen 2015. Examensarbete vid Linköpings universitet. 
84 Se ex regleringsbrev och lagstiftning (Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778). Samverkan finns dock 
inskriven i föreskrifterna för hur lagen ska tolkas (SFS 2003:779) och de enskilda aktörernas program för hur 
lagen ska uppfyllas. 
85 Sköldberg, K. (1990) Administrationens poetiska logik. Stilar och stilförändringar i konsten att organisera. 
Lund: Studentlitteratur. 
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ideal86 och förutsätter en tydlig beslutshierarki, där det är klart vem som får fatta vilka beslut 

och hur uppgifter särskiljs från varandra och vilken kompetens som krävs för att hantera 

dem87. Man kan likna det vid ett operationsteam där var och vet exakt vilken uppgift man 

har88. Likaså är det viktigt vilka som ingår i organisationen och är ”in the know” och vilka 

som inte gör det och ska hållas utanför. Också här är operationsteamet ett bra exempel som 

också visar hur rimligt vi uppfattar det att vissa professioner ska skyddas. Vi vill inte att 

ekonomer ska transplanera njurar. Däremot har vi inga svårigheter att acceptera kirurger som 

organisatoriska ledare med effektivitetskrav.  

Redan idag visar dock försök att samverka mellan organisationer med olika beslutsformer och 

hierarkier att det blir svårt att identifiera vem som ska samverka med vem89 och hur beslut ska 

fattas. Ju fler aktörer det gäller och ju mer olikartade de är, ju svårare blir det90.  

Bristen på ledningsmodeller för tjänsteproduktion, t.ex. samverkansledning pekas också ut av 

fokusgruppen, liksom att kunskaper är för smala och utbildningarna för korta. Viktiga inslag 

på detta område uppfattas saknas. Det betonas att det inte är ett problem eller en fråga i taget 

som uppstår och måste lösas utan flera som hänger samman eller som är inbäddade i ett 

sammanhang där den ena frågans lösning är beroende av andra, och den ena aktörens 

agerande beror av andra. Det finns också en osäkerhet om samhället förfogar över verktyg 

som beslutssystem och utvecklingsformer nog för att i tid kunna möta sådana komplexa 

behov.  

När det gäller modeller och metodik är de sällan är gjorda för att hantera komplexa 

sammanhang utan bygger på att ett begränsat antal variabler finns med91. Det gäller 

exempelvis planering och styrning med hjälp av mål som helst ska vara så specifika och 

otvetydiga som möjligt. Det bygger på en stabil omvärld där spelreglerna inte förändras och 

där insatsen och dess utfall kan bedömas i ljuset av att inget annat förändras samt att det är 

givet vems mål det är som ska gälla. Klassiska ledarskapsmodeller bygger som mest på tre 

olika dimensioner92 och effektivitetsvärdering bygger på samma sätt på ett mindre antal 

urskiljbara variabler, vanligen insatstid, och kostnad93. Ovan visas att det varken är klart vems 

spelregler som gäller när, hur länge, i vilka sammanhang och vems effektivitet det är som ska 

beräknas. 

De utvecklingsverktyg för organisationer som främst används idag av offentliga 

organisationer är just inriktade på styrning utifrån mål och effektivisering i termer av 

kostnadseffektivitet utifrån ideal inom social ekonomi och New Public Management94. Många 

                                                           
86 Drucker, P. (1954). The Practice of Management, Harper, New York.  
87 Stenberg, R. (2000). Organisationslogik I samverkan – kosten att organisera samverkan i en imaginär 
organisation av offentliga aktörer. Doktorsavhandling. Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.  
88 Alvesson, M & Sveningsson, S (2007). 2 uppl. Organisationer, ledning och processer. Lund: Studentlitteratur. 
89 Stenberg, 2000. 
90 Andersson, L. (2010). När strävan efter samsyn blir en kamp – Meningsskapande och meningsgivande i 
mångtydiga sammanhang. Doktorsavhandling. Linköping Studies in Art and Science No. 508. 
91 Tengblad, S. & Oudhuis, M. (2015). Organisatorisk resiliens – Vad är det som gör företag och organisationer 
livskraftiga? Lund: Studentlitteratur. 
92 Forslund 2009. 
93 Se bra exempel SKL:s öppna jämförelser. 
94 Gawell, M., Johannisson, B. & Lundqvist, M. (2009). Samhällets entreprenörer. En forskarantologi om 
samhällsentreprenörskap. KK-stiftelsen.  
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gånger är modellerna man arbetar med utvecklade för privat näringsliv och industri95 inte 

offentliga myndigheter annorlunda mål och lagstiftning om demokratiska former, 

rättssäkerhet och legitimitet96.  

 En sådan modell är Lean produktionsfilosofi97 som skapats för japansk bilindustri med 

standardiserad produktion i långa serier där idealet är att enbart fokusera på kärnvärden och 

standardisera alla moment i produktionen som är möjliga. Att leana verksamheten var varit 

mycket populärt bland svenska myndigheter som Migrationsverket, Polisen och inom vård 

med mycket omdiskuterade resultat98. Utifrån samverkansperspektiv kan Lean snarare 

motverka effektivitet eftersom det skapas transaktionskostnader för hantering av verksamheter 

som inte ses som kärnverksamhet eller där det är oklart vem som ska hantera det99, om man 

alls ska hantera det – alltså exakt den typ av problemställningar fokusgruppen framhåller som 

ökande framöver.  

Vad som inte används i någon större omfattning för utveckling av offentliga organisationer är 

de senaste 40 årens organisationsforskning som i Sverige främst inriktats mot industri. Såväl 

de stora utvecklingsprogrammen och trenden kring motivation, delaktighet och inflytande 

som pågick i industrin under 70- och 80-talen100 gick ganska spårlöst förbi offentligheten 

liksom trender som lärande organisationer101, gränslös organisering102, tekniskt och senare 

socialt präglat entreprenörskap103och innovationer104, projektorganisering105 och 

praktikgemenskaper106, hållbart företagande107 och resiliens108. Mycket av den forskningen 

utmanar tanken om stabila slutna system, förutsägbarhet, logiska beslutsprocesser, prydliga 

orsak-verkanskedjor och människan som kugge i maskineriet 109och framhäver i stället 

                                                           
95 Egen erfarenhet av hur revisorer presenterat målstyrningsmodeller för räddningstjänster att använda sig av 
som tagits för industri under 1970-80-talen  
96 Pierre, J. (2011). Cost-efficiency and public interest in inter-local partnerships. Urban research & Practice. 

Vol. 4. No: 1. 
97 Womack, J.P. & Jones, D.T. (1996). Lean Thinking. Simon & Schuster Ltd: London. 
98 Landsbergis, P.A., Cahill, J. & Schnall, P. (1999). The Impact of Lean Production and Related New Systems of 
Work Organization on Worker Health. Journal of Occupational Health Psychology. 1999. Vol. 4, No 2, pp 108-
130. 
Reichhart A. & Holweg (2007). Lean distribution: concepts, contributions, conflicts. International Journal of 
Production Research. Vol:45. No 16. Pp 3699 -3722. 
99 Carter, B., Danford, A., Howcroft, D., Richardson, H., Smith, A. & Taylor, P. (2011). Lean and mean in the civil 
service: the case of processing in HMRC, Public Money & Management, 31:2, 115-122.  
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organization of the process of change: An evaluation of the Swedish working life fund. Amsterdam: Benjamins.   
101 Hellgren, B. & Löwstedt, J. (1997). Tankens företag: kognitiva kartor och meningsskapande processer i 
organisationer. Stockholm: Nerenius & Santérus 
102 Hedberg, B. (1994). Imaginära organisationer. Malmö : Liber-Hermod, 1994. 
103 Gartner, W. B. (1988). Who is an Entrepreneur? Is the Wrong Question. American Journal Of Small Business, 
12(4), 11-32. 
104 Tell, F. (2011). Knowledge integration and innovation : A survey of the field. In Knowledge Integration and 
Innovation : Critical Challenges Facing International Technology-based Firms. Oxford University Press. 
105 Jonas, S., & Jonas, S. (2012). Classics in project management: revisiting the past, creating the future. 
International Journal Of Managing Projects In Business, (4), 559. 
106 Lindkvist, L. (2005). Knowledge Communities and Knowledge Collectivities: A Typology of Knowledge Work 
in Groups. Journal Of Management Studies, (6), 1189. 
107 Jobber & Ellis-Chadwick, 2012. 
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flexibel respons på ökande oförutsägbarhet, samverkan över gränserna, meningsfulla 

gemenskaper, kunskapsintegration, människa-teknikintegration och borde därmed vara 

relevant för de problemställningar som fokusgruppen lyft fram. 

 Hur det kommer sig att organisationsforskning inte gjort mer avtryck inom offentlig sektor i 

allmänhet och responsorganisationer i synnerhet ingår inte i syftet här. Men det är centralt att 

lyfta fram att såväl fokusgruppen som resultaten av de andra två jämförda studierna pekar på 

behov av kunskaper, utbildningar, arbetsformer och organisatorisk utveckling för att 

organisationerna ska stå rustade för framtidens skadeplats som dagens organisations- och 

utvecklingsmodeller inte tillhandahåller.   

Också internationell forskning börjar peka på frånvaro av nytänkande inom 

organisationsforskningen och hävdar att exempelvis managementforskning och 

managementpraktik har gått skilda vägar de senaste 50 åren och att det saknas både intresse 

och kunskap för dagens organisationsfrågor110. ” …current management theories have failded 

to keep pace with changes in the size, complexity, and influence of modern organizations”111.    

Det finnas alltså skäl att undersöka vad ett skifte i perspektiv ger, där komplexitet - inte 

förenkling, är en utgångspunkt för förståelse, beslut, planering, metodik och handling. 

Effektiviteten i helheten kan exempelvis vägas samman utifrån flera effektivitetsparametrar 

som insatstid, träffsäkerhet i responsen, rätt lagstöd, legitimitet hos de drabbade och de som 

räddar, långsiktighet, geografisk utbredning, för att nämna några variabler som dessutom 

påverkar varandra112.  

Snabba och ytterst legitima ”kavalleriinsatser”113 av professionella räddare vid drunkning som 

är betydligt mer kostsamma på lång sikt än att lära ut självskydd skulle kunna kompletteras 

med stärkt incitament och kontroll för att lära barn simma, lära ut kunskap om 

olycksförebyggande som kan hålla nere antalet drunkningstillbud. Planer, analyser och 

lösningar måste bygga på helhetstänkande, sätta händelser i sammanhang och förstå 

interaktionsprocesser och systemberoenden.  

6. Organisering för komplexitet på framtidens skadeplats 
Nedan presenteras några forsknings/utvecklingsperspektiv på planering och organisering som 

bejakar komplexitet. Gemensamt är att de framhåller organisationer som öppna system som 

interagerar med och anpassar sig till en komplex omvärld och att de framhåller verksamheter 

och processer som gränsöverskridande. De medger därmed en bredare bild av räddningstjänst 

med olika synsätt på produktion av räddning som produktion av varor, som produktion av 

service och tjänster eller som kunskapsproduktion. Utifrån dessa identifieras och diskuteras 

kort konkreta områden för organisationsutveckling av central betydelse för hantering av 

komplexitet. Inom dessa förespråkas arbetsmetoder som betonar flexibel och innovativ 

organisering mer än enskild organisation, samverkan mer än insatskedjor, gemensamma 

                                                           
110 Suddaby, R., Hardy, C., & Huy, Q. N. (2011). WHERE ARE THE NEW THEORIES OF ORGANIZATION?. Academy 
Of Management Review, 36(2), 236-246.  
111 Dagens managementteorier har inte klarat att följa med i när det gäller förändringar av dagens 
organisationers omfattning, komplexitet och betydelse. Suddaby, R., Hardy, C., & Huy, Q. N. (2011). WHERE 
ARE THE NEW THEORIES OF ORGANIZATION?. Academy Of Management Review, 36(2), p 237. 
112 Stenberg et.al. 2012. 
113 Waught Jr, W. L. & Streib, G. (2006). Collaboration and Leadership for Effective Emergency Management. 
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målbilder som syftar både till kostnadseffektivitet och värdeeffektivitet114 och koordinerade 

beslut utifrån helhetstänkande.  

6.1 Komplexiteten på framtidens skadeplats 
Komplexitet har en mängd definitioner eftersom det finns en ny definition inom nästan varje 

område, från zoologins lära om varför termiter flyttar till komplexa system med drömmen om 

det allomfattande systemet för allting115. Det kan ses som en synonym för oöverskådlighet 

eller en operationalisering av svårigheter att mäta något116. Det mesta är komplext om man 

studerar det tillräckligt närgånget. Här får utgångspunkten vara den latinska betydelsen av 

ordet: d.v.s. sammansatt, sammanflätad117 i kombination med motsatsen till enkel 

(simplicitet). 

Forskare kritiserar dock ambitionen att hantera komplexitet genom att förenkla för långt vilket 

i stället skapat nya oförutsedda svårigheter i t.ex. tekniska system118 eller säkerhetsrutiner119. 

Inom resiliensforskning har förståelsen av komplexitet gått från att vara något för datorer att 

hantera till att vara allas angelägenhet och där den mänskliga förmågan att hantera 

komplexitet är centralt120. Här visar Rankin121 betydelsen av mänsklig förmåga till anpassning 

för att hantera allt mer komplexa system men också hur det i sig skapar nya sårbarheter som i 

sin tur ska hanteras. Andra122 visar på betydelsen av resiliens för exempelvis livskraftigt 

företagande. 

Utifrån ett hållbarhetsperspektiv presenterar Stirling123  en genomgång av studier av risk inom 

olika områden i en osäkerhetsmatris. Han hävdar att reducering och förenkling till enkla 

beslutsunderlag eller riskmodeller i sig just skapar risk för att man missar de väsentliga 

riskerna. Han förespråkar interaktiva metoder och att oväntade samt att pluralistiska 

tolkningar och alternativ ska framhållas i stället för att på traditionellt maner undertryckas i 

syfte att kunna ge praktikern ett enda tydligt (men många gånger egentligen bara ett av flera 

möjliga) svar. Stirling hävdar vidare att man måste gå bortom den uppenbara risken och 

identifiera det osäkra, tvetydiga och okända och både fundera i termer av tänkbara händelser 

och sannolikheten för att de inträffar samt värdera innebörden i sådana händelser. Det, anser 

han talar för kombinationsstudier där man kombinerar olika metoder som scenariometoder, 

fokusgrupper och aktionsforskning för att få fram rikare resultat.  

 

                                                           
114 Engström, J. (2014). Patient involvement in service innovation in health care. Diss. Business administration. 
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Också nyare riskforskning är kritisk till alltför förenklade modeller som gått ut på att ”täppa 

till säkerhetshål”. Kritiker hävdar att sådana aktiviteter i sig kan skapa nya risker genom att 

delar i system som rubbas har en tendens att få oförutsedda effekter i andra delar av 

systemet124 samt att förmågan att motstå eller anpassa sig till faran har betydelse125. När det 

gäller klimatkatastrofer anger exempelvis Füssel126 att risker uppstår i mötet mellan fysiska 

förhållanden (hazards) och sociala faktorer (vulnerabilities) och platsens/befolkningens 

förmåga till anpassning och motståndskraft (resiliens), på samma sätt som nyare perspektiv 

inom klimatkatastrof-forskning anger. Det är inte översvämningen som är en katastrof utan 

innebörden i den som gör det till en katastrof eller inte127.  

Utifrån organisatoriska process- och lärandeperspektiv är komplexitet en av 

ingångsvariablerna eftersom organisation och sociala förhållanden redan uppfattats som 

komplexa och besvärliga att mäta och snarare har inriktat sig på att beskriva och förstå och 

hantera komplexitetens konsekvenser128. Det gäller också hur olika produktionsformer kan 

förstås och hanteras samt vilka konsekvenser de får. Vidare gäller det komplexitet i samband 

med exempelvis olika typer av gränsöverskridanden som exempelvis hybridisering mellan 

civilsamhälle och övriga samhällssektorer129., samverkansformer130 och samproduktion av 

tjänster131 och service. Eppel skriver 132 att en ökande grad av, och förståelse för, komplexitet 

i sociala och samhälleliga sammanhang ändå gjort att behovet av komplexitetsbaserade teorier 

ökat.  

 

6.2 Förslag till organisatoriska utvecklingsområden 
Nedan diskuteras kort nio olika organisatoriska utvecklingsområden där vägvalen mellan 

olika alternativ kan kopplas till att de kommer att ha betydelse för hantering av komplexitet: 

Effektivitet, Flexibel organisering över samhällssektorerna, produktionsstrategi, 

samproduktion, samverkan, förtroende, styrning, beslut och beslutsstöd samt ledarskap. 

Beroende på vilka strategier som väljs inom dessa områden kan organisationen bli mer sårbar 

för komplexitet eller mer robust. Aspekter som gör dem mer robusta är att de utgår från 

tanken om dagens organisationer som öppna system med komplexa målbilder och en 

mångfald aktörer samt att organisationer och organisering har behov av snabb adaption, 

kunskapsintegration och innovation133. Här nedan ges korta förslag som kräver fördjupning 
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för att kunna omsättas i praktiken men också är kunskapsområden där det redan finns en hel 

del kunskap och erfarenheter genererade för den intresserade att ta del av.  

Effektivitet  

En viktig aspekt av effektiv räddning på framtidens skadeplats är effektivitet som dock nästan 

uteslutande diskuteras i termer av kostnadseffektivitet idag134. Inom organisationsforskning 

räknar man med betydligt fler former av effektivitet att beakta som utfallseffektivitet, 

legitimitet, genomslagskraft, säkerhet och hälsa för att nämna några135 För serviceproduktion 

särskilt i komplexa sammanhang med olika aktörer måste man se till kostnadseffektivitet i 

monetära termer men också effektivitet som värde för mottagaren/brukaren/medborgaren136.  

en central men mångfunktionell effektivitetsparameter som måste relateras till både objektiva 

och mätbara värden angående exempelvis hälsa eller säkerhet eller upplevda värden som 

välbefinnande, trygghet för att nämna några.    

Flexibel organisering  

En viktig del av den kommunala räddningstjänstens uppdrag är och blir att inventera risker 

och vilka aktörer, resurser och förhållanden det finns både för att skapa trygghet och 

räddning. Det gäller också att förstå olika aktörers förutsättningar, sektorslogik och vad som 

motiverar och driver olika aktörer. Man behöver också tänka igenom hur man ska mobilisera 

dem, vilken struktur och ledningsstruktur som passar liksom hur man ska kommunicera och 

öva tillsammans. Framgångsfaktor här är både kontinuitet och att medvetet bygga upp ett 

socialt kapital i form av relationer till, och kunskaper om funktioner och aktörer på olika 

nivåer137, och att snabbt kunna mobilisera lämpliga aktörer och ge en insats ett mål och en 

tydlig struktur. 

Produktionsstrategi    

Flexibel organisering är inte förenligt med Lean produktionsstrategi, åtminstone i sin helhet138 

eftersom Lean är en strategi för förutsägbar produktion där metoder och resultat kan 

standardiseras. Leankonceptet bygger också på omsorg om att endast ägna sig åt sin egen 

kärnverksamhet vilket knappast gynnar gränsöverskridande innovation eller utveckling av 

samverkan. Möjligen kan kombinationer av olika produktionsmetoder som anpassas till 

behoven ge ökad robusthet som exempelvis Leagile strategi139 som kombinerar Lean och Agil 

strategi antingen genom att organisationen slår över mellan olika tillstånd och strategier, lite i 

termer av insatsorganisation och förvaltningsorganisation eller som parallella spår. Man skulle 

kunna tänka sig att återkommande och standardiserbara metoder används för förutsägbar 

produktion, exempelvis brandsyn, men kan ändras till Agil strategi där man arbetar 

situationsanpassat och flexibelt på en olycksplats. Man kan också dela upp olika 

                                                           
134 Se Klasson 2012, Prytz et.al. 2016. 
135 Stenberg et.al. 2012. Här nämns 10 olika former av effektivitet. 
136 Arrow, K.J. (1963). Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care.  The American Economic Review 
53, pp 941-973. 
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137 Stenberg, R. (2013b) Organisering för trygghet i samhällets tjänst - En fallstudie av Södertörns 
brandförsvarsförbund. CARER Rapport 2013:8, Linköping University Electronic Press, Sweden 
138 Stenberg 2013.  
139 Towill, D. & Christopher, M. (2002) The Supply Chain Strategy Conundrum: To be Lean or Agile or to be Lean 
and Agile? In International Journal of Logistics: Research and Application, Vol. 5, No. 3, pp. 299-309. 
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produktionssätt för olika grupper med olika uppgifter, exempelvis förebyggande arbete som 

kan förutses betydligt mer än reaktion och respons på händelse.  

Samproduktion  

Forskning inom vård och serviceproduktion140 visar att den som ska konsumera eller dra nytta 

av en tjänst också kan vara en viktig medproducent av samma tjänst. Tankemodellen kan både 

hämtas från hur patienten medverkar till bra vård av sig själv genom aktivt samarbete med 

läkaren (som uppmuntrar patienten att vara aktiv) eller från fotboll där 

åskådaren/konsumenten är en viktig del av tjänsten som köps. En match för tomma läktare vill 

ingen ha. Åskådarna är viktiga för helhetsupplevelsen av fotboll. Samproduktion kan 

utvecklas både när det gäller förebyggande brandskydd, trafiksäkerhet, självräddning och för 

olika samverkanformer mellan olika blåljusorganisationer eller med frivilliga om att larmas ut 

för förstainsatser på olycksplatser141. 

Samverkan  

Samverkan blir nödvändig och därmed metodik och arbetsmodeller för det. Berlin och 

Carlström142 förespråkar tydliga roller och tillämpning av närhetsprincipen för prestigelös och 

smidig samverkan på olycksplatsen och anger tydligt att det är helt beroende av ledningsstöd 

för det. Det kräver att man ser samverkan som en helhet mer än den traditionella kedjan av 

insatser där var och en gör sin insats i tur och ordning eller parallellt. Om man vill få 

samverkan att fungera måste den också övas.  

Förtroende 

Förtroende i samverkande och koordinerad handling där det inte finns tid att lära känna 

varandra kan vara av avgörande vikt143.  På en komplex skadeplats kan förutsättas att 

förtroende inom det egna teamet är något man har med sig medan man kan möta händelser 

och aktörer man aldrig tidigare mött där s.k. ”swift trust144” för att andra gör sitt jobb är 

viktig. Innebörden är att man agerar som om man redan har förtroende för andra i deras 

professionella roll. Gemensamma inriktningsmål är då viktiga visar exempelvis erfarenheten 

från Skogsbranden i Västmanland145. Samtidigt är förtroendet skört och beroende av att man 

uppfattar det vara av ömsesidig betydelse. Ju tidigare i processen interaktionen inleds ju 

mindre insatser krävs för att skapa ett ömsesidigt förtroende146. Det talar för att 

samverkansövningar och gemensam utbildning inte bara övar och utbildar parter i att göra sin 
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14th international conference on Information Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM), Albi, 
France. 
142 Berlin, J. Carlström, E (2009). Samverkan på olycksplatsen. Om organisatoriska barriäreffekter. Trollhättan: 
University West. 
 
144 Meyerson, D., Weick, K. E., & Kramer, R. M. (1996). Swift trust and temporary groups. In Thousand Oaks, CA: 
Sage 
Wildman, J. L., Shuffler, M. L., Lazzara, E. H., Fiore, S. M.,Shawn Burke, C., Salas, E. & Garven, S. (2012). Trust 
Development in Swift Starting Action Teams. Group & Organization Management. Vol 37, Issue 2, pp. 137–170.  
145 Köhler och Sundius, 2017. 
146 Swärd, A. (2016). Trust, Reciprocity and Action: The Development of Trust in Temporary Inter-organizational 
Relations. Organization Studies. Vol. 37 (12) 1841-1860. 
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del av det gemensamma arbetet utan också bygger förtroende viktigt för gemensamma 

resultat. 

Styrning 

Klassisk målstyrning är baserad på en målhierarki av statiska mål som kan följas upp147, inte 

flera konkurrerande eller motstridiga mål som dessutom kan ändra karaktär på vägen, vilket 

kan bli vanligt på framtidens skadeplats. Därmed fungerar inte klassisk målstyrning fullt ut 

utom för mycket begränsade mål i verksamheten. För verksamheten i stort behövs vad som 

kan kallas resilient styrning via inriktningsmål148 som mer anger en tydlig roll- eller 

ansvarsfördelning än exakt vad som ska göras. 

Beslut och beslutsstöd 

När det gäller komplexitet och osäkerhet föreslår Hall et.al.149 robusta beslutsunderlag som är 

tillräckligt bra, dvs. mer rätt än fel och fokuserar på det väsentliga. Det innebär också att viss 

lagstiftning bör ses över för att ge tillräckligt handlingsutrymme i krislägen. Exempelvis 

ställde lagen om upphandling till stora svårigheter för kommuner som behövde få fram 

flyktingboenden kvickt under flyktingkrisen 2015150.  Vidare föreslås beslutsprocesser som 

framskrider iterativt där man systematiskt betar av områden och prioriterar samt 

omprioriterar151.  

Ledarskap  

Angående ledarskap för komplexitet och osäkerhet bör Agilt ledarskap nämnas som just syftar 

till att skapa en snabb och flexibel respons på osäkerhet och komplexitet i omvärlden152. Det 

sker genom att beslut och anpassning tas så nära behovet som möjligt. I stora drag är 

ledarskapets roll är att underlätta och uppmuntra egna beslut och initiativ genom att delegera, 

undanröja hinder och uppmuntra självorganisering och avstå från överdriven kontroll och 

detaljstyrning. Idealet som uttrycks i ett antal principer153 påminner starkt om definitionen av 

coaching154. Vidare ska det finnas en delad målbild inom organisationen om vad som är 

väsentligt, vilket gör att alla styr åt rätt håll på egen hand. Tankarna är nästan identiska med 

1980-talets styrning med hjälp av en gemensam kultur som ska guida alla rätt155. Skillnaderna 

är att här är kulturen utbytt mot information och kommunikation.  
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7. Slutsatser 
Studiens första syfte var att beskriva föreställningar, förväntningar och farhågor när det gäller 

framtidens skadeplats. Studien visar att de tillfrågade var ganska samstämmiga om framtida 

typhändelser: Man pekade på utveckling av kommunikation, teknik och nya material som 

kommer att påverka exempelvis bränder och trafikhändelser. Det gällde bränder i nya 

byggnader med nya material och trafikhändelser med nya fordon och material, mer vårdslösa 

förare på ett vägnät som inte är anpassat – men också färre små olyckor utifrån t.ex. 

självkörande bilar men i stället fler skadade i olyckorna. Man förutsåg också ökande sociala 

spänningar som utlöser händelsekedjor och ökade inslag av hot samt en förändrade attityder 

till exempelvis räddningspersonal. Vidare angavs väderhändelser som allt mer extrema väder 

som orsakar torka och brandrisk eller översvämningar och slutligen terrorhot av olika slag.  

En jämförelse med en brandpersonal i en konsultstudie och en vårdstudie riktade mot 

framtidens skadeplats hade delvis annan uppfattning och trodde inte skadepanoramat skulle 

förändras – men inte heller att man skulle ha löst de svårigheter man brottas med i dag. Den 

oron för att varken aktörer inom räddning eller vård eller myndigheter i allmänhet ska hinna 

anpassa sig till nya förutsättningar var gemensam både för fokusgruppen och de jämförda 

studierna.  

Studiens andra syfte gällde att identifiera centrala frågor, diskutera och problematisera dem. 

Komplexiteten i förutsättningarna för det framtida uppdraget framhävdes genomgående. Det 

gällde hur problem består av många olika delar eller spiller över och skapar nya problem eller 

om kombinationer av nya material, i nya sociala situationer och förändrade miljöer som 

komplicerar räddning och gör det oklart vem som ansvarar för vad. Det är inte ett problem 

eller en fråga i taget som uppstår och måste lösas utan flera som hänger samman eller som är 

inbäddade i ett sammanhang där den ena frågans lösning är beroende av andra, och den ena 

aktörens agerande beror av andra.  

Här betonades tydligt oron för om samhället och räddningstjänsten förmår utvecklas för att 

möta nya typer av händelser, nya och mer komplexa uppdrag med krav på delvis annorlunda 

utbildning och nya attityder till räddningstjänsten både hos allmänheten och anställda. En 

slutsats är att komplexitet i olika former är en tydligt identifierad aspekt av framtidens 

skadeplatser. 

Fokusgruppen ansåg att samtidigt som det fanns goda resurser inom kommunal 

räddningstjänst för att hantera och leda samverkande insatser så finns också behov av 

utbildningar och ledningsmodeller för exempelvis samverkansledning. Här ger dagens 

organisations-, styrnings- och ledningsmodeller som används för utveckling av 

räddningstjänstens effektivitet inte mycket stöd eftersom de till stor del är utvecklade för, och 

hämtade från industriell produktion av exempelvis japanska bilar under 1900-talet. De är inte 

gjorda för att hantera komplexa sammanhang utan bygger på att det är en hierarkisk pyramid 

som ska styras, ett begränsat antal variabler finns med och bygger på en stabil omvärld där 

spelreglerna inte förändras.  

Ovan visas farhågor för att det varken är klart vems spelregler som gäller när, hur länge, i 

vilka sammanhang och vems effektivitet det är som ska beräknas. Redan idag visar 
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svårigheterna att skapa fungerande samverkan som går bortom den egna organisationen på att 

dagens modeller inte räcker till och dessutom finns inbäddade i regelverk och andra aspekter 

som gör det svårt att hantera komplexitet som går utöver rutinen – alltså exakt den typ av 

behov fokusgruppen framhåller som ökande framöver.  

Det tredje syftet gällde att ge förslag till kunskaps- och utvecklingsperspektiv på området och 

lyfta fram förslag till organisatoriska utvecklingsområden. Perspektiv som väl förmår fånga 

och hantera komplexitet – eller där komplexitet är en förutsättning gäller 

hållbarhetsperspektiv, resiliensperspektiv och modernare riskforskning samt organisatoriska 

process- och lärandeperspektiv. Alla fyra perspektiven är breda och innehåller flera 

teoribildningar. Gemensamt är att de framhåller organisationer som öppna system som 

interagerar med och anpassar sig till en komplex omvärld och att kunskaper inom dessa 

områden kan användas för att organisera effektiv räddning på framtidens skadeplats. De 

medger också olika synsätt på räddningstjänst som produktion av varor, som produktion av 

service och tjänster eller kunskapsproduktion. 

Utifrån det föreslås nio tänkbara organisatoriska utvecklingsområden som också bygger på 

bredare synsätt på räddningstjänst. Det gäller exempelvis förnyade synsätt på effektivitet som 

omfattar effektivitetsmått för tjänste- och serviceproduktion, organisationsformer för 

samverkan över sektors- och organisationsgränser byggd på kunskap, flexibla 

produktionsformer och samproduktion av exempelvis service och Agilt ledarskap samt 

stegvisa beslutsformer vid hög grad av osäkerhet. Dessa områden är också egna 

kunskapsområden där det redan finns en hel del kunskap och erfarenheter genererade.   

 

7.1 Diskussion kring vidare utveckling och forskning på området  
Vidare forskning behövs angående i stort sett samtliga slutsatser i studien liksom inom de 

perspektiv och utvecklingsområden som nämns. Räddningstjänst är ett tekniktungt område där 

det har varit naturligt att luta sig mot organisations- och utvecklingsansatser från industri. 

Samtidigt är det uppenbart att modeller för bilproduktion på 1900-talet inte räcker till för 

tjänste- och serviceutveckling anpassad till 2030. Det behövs ny teknik men det räcker inte att 

”kasta teknik på problem” i form av personalbrist till följd av kompetensflykt, ökande grad av 

hot och våld, vapen, sociala spänningar, många problemägare med olika agendor och kulturer, 

långsamma beslutsvägar, oklara ansvarsområden, svårigheter att samverka.  

Det krävs fördjupade kunskaper om hur samhället fungerar, gemensamma mål och samverkan 

med andra samhällsaktörer vilket i sin tur kräver uppdatering och förnyelse av regler, rutiner, 

ibland lagstiftning. Samverkan har varit både ambition och föremål för forskning de senaste 

20 åren utan att någon verkar ha funderat över om det verkligen är rimligt att använda 

organisationsformer och modeller utvecklade för konkurrens 1960 som medel för samverkan. 

Här behövs översikter och evidensprövning av vilka samverkansformer som fungerar var och 

hur samt för vad. Av detta följer också behov att omvärdera räddningstjänst från att ses som 

en enkom varuproducerande aktör med industriella produktionsmetoder som ideal, till att se 

räddningstjänst som producent av tjänster, service och kunskap med andra ideal och andra 

metoder där samverkansformer och gränsöverskridanden mellan olika samhällsfunktioner är 

centralt 
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Inte heller står det klart varför decennier av organisationsforskning kring kunskapsutveckling, 

gränsöverskridande organisationer, effektivitet, motivation inte fått genomslag inom offentlig 

sektor till skillnad mot hur teknikutvecklingsföretagen tagit till sig och vidareutvecklat 

modeller för effektiv projektverksamhet, coachande ledarskap, innovation och 

entreprenörskap.  

Vad än orsaken är, är redskap för att möta den komplexitet som förutses på framtidens 

skadeplats mycket angelägna. Sådana redskap omfattar tankemodeller, strategier, metodik, 

mätmetoder och utvärderingsredskap som klarar att hantera pluralism, flexibilitet och 

gränsöverskridande produktion. De kan vara baserade på teoribildningar som tidigare nämnda 

resiliens, hållbarhet, risk och organisering. 

Det behövs också forskning om välfärd och offentlig sektors utveckling på området trygghet, 

säkerhet och räddning som baseras i förståelsen av ett komplext samhälle med stora 

interorganisatoriska beroenden och hybridisering där medborgaren är en central aktör. Ett 

sådant område att utforska är civilsamhällets roll för räddning liksom samproduktion av 

service med olika aktörer; privata, frivilliga och hushåll, svenska internationella, lokala och 

nationella.     
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Bilaga A 

Forskning för lärande – utbildningsdag på MSB 23 oktober 2015 
 

 

1. Vad och var är framtidens skadeplats? 

 Utmaningen är att ge likvärdig service till alla i samhället. Tror framförallt vissa delar i städer 

med lägre socialgrupper. 

 En skadeplats där behovet av ett snabbt ingripande blir än mer viktigare än idag, lokaliserat till 

städerna där förväntningarna på räddningstjänst m fl är oerhört höga. 

 I allt större utsträckning i städer och miljöer med många personer. 

 Fler olyckor i städerna då städerna växer. Svårare att ge glesbygden samma resurser som 

städerna. Större och fler naturkatastrofer som vi inte ”kan” hantera lika bra. 

 Fler händelser som startas avsiktligt – terrorattentat, anlagda bränder. Naturolyckor. 

Kedjehändelser – spridningseffekter geografiskt. Social oro, motsättningar. Cyberattacker -> 

IT-system -> ”slå ut” larmsystem, GPS etc. 

 Samhället. 

 I socialt utsatta områden. I demografiskt snedfördelade områden. 

 Hemmet. Inne/utemiljön. 

 Samma platser som idag, öppet samhälle sårbart – värt att skydda öppenheten då det finns en 

styrka i denna. 

 

2. Vem och vad skadas? 

 Tror inte det skiljer sig, men utmaningen är mångfald – med kulturella skillnader som vi måste 

kunna förstå och hantera (som språk, religion mm). Simkunnighet. 

 Vem som helst var som helst självklart beroende på utveckling, automatiska bilar vilket 

eliminerar den mänskliga faktorn i trafiken. 

 Människan, egendom och miljö. 

 Fler skadade, större påverkan på samhälle och infrastruktur då fler system är mer slimmade 

utan redundans. 

 Fler äldre – olyckor i hemmen. Vissa målgrupper – utifrån utanförskap/segregering. Vissa 

samhällsfunktioner – slås ut strategiskt. 

 I efterperspektivet de utan sociala skyddsnät. 

 Människor och samhällsviktig verksamhet. 

 De särskilt utsatta kopplat till ålder, kultur, kön, Status. 

 Människor. Viktiga samhällsfunktioner. Miljö. 

 Ingen större skillnad mot idag, fler attentat/angrepp på det öppna samhället. 

 Barn: trspolycksfall/fritidsmiljöer/hemmiljö. Vuxna: trspolycksfall. Äldre: hemmiljö. 

 

3. Hur påverkas olyckorna som vi har idag? 

 Färre skall göra mer med färre medel, fokus städer och viss områden med mycket folk. 

 Miljöolyckor alltmer extrema m fl, forskning och kompetens krävs för att följa med i 

utvecklingen. 

 Säkerhetssystem och konstruktion i fordon och byggnader kan försvåra räddning 

(säkerhetsdörrar på byggnader alt automatiska drivmedel). 

 Mer komplexa med fokus på omgivande miljö. Olyckorna kommer att drabba bredare och det 

krävs mer för att lösa olyckorna. 

 Större och mer komplexa – olika händelser hänger ihop.  

 Större och svårare att hantera. 
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 Mer komplexa insatser, mindre ”enkla” insatser. 

 Av snabbheten i förändringar. Av sämre utnyttjade resurser. Av ej socialt anpassade 

förebyggande åtgärder. 

 De blir mer komplexa. Fler människor inblandade. Flera funktioner inblandade. 

 Om rtj vågar förändras med samhället blir insatserna effektivare. 

 Mer komplexitet. Den enskilda människan drabbas hårdare när denne inte får den hjälp den 

behöver. 

 

4. Vad behövs för effektiv räddning? 

 Om färre skall göra saker i det inledande skedet måste nya metoder och tekniker tas framför 

att kunna hantera en olycka ensam inledningsvis. 

 Effektiv forskning. 

 Kommunikation och effektiv samverkan mellan olika aktörer. Kunskap inom sitt fackområde 

(utbildning) och ÖVNING! 

 Bredare kunskap/mer utbildning/kännedom och kompetens i att möta alla typer av individer. 

Nya effektiva verktyg. 

 Övning, utbildning, samverkan, ny teknik/idéer som gör arbetet effektivare. 

 Utbilda enskilda – klara sig själv, inledningsvis rädda andra. Klara sig själv 72 timmar innan 

du får hjälp, dags att tydliggöra vad som förväntas av individen och vad samhället förväntar 

sig av individen. HLR och annat. AGERA! 

 Samverkan, kommunikation och utbildning/kunskap/ökad grundkunskap. 

 Effektiva förebyggande åtgärder baserade på kontextuella riskanalyser. 

 Utbilda allmänheten om orsaker. Utbilda nyckelpositioner i våra kommuner som vaktmästare 

osv. 

 Rätt person – rätt tid – rätt plats – rätt utrustning och utbildning. Granskning av rtjs 

verksamhet idag som kan påtvinga förändring. 

 En fungerande larmorganisation, SOS inkluderat. Släppa ekonomiska prestigefrågor och 

prioritera individens behov före de ekonomiska frågorna. 
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