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Sammanfattning 

Uppsatsen syftar till att undersöka den svenska Polisens och räddningstjänstverksamhetens syn på 

skadeplatsen idag och i framtiden. Av särskilt intresse är då hur samverkan sker. För att analysera 

detta används teorier kring bland annat nätverksstyrning för att kunna definiera framgångsfaktorer 

och utgångspunkter men också utmaningar och hinder för bedrivandet av samverkan på och kring 

skadeplatsen idag och i framtiden. Skadeplatsen har valts som utgångspunkt med hänsyn tagen till att 

det är här som en stor del av samverkan sker i vardagen, såväl på lokal som regional nivå. Uppsatsen 

har genomförts på uppdrag av Katastrofmedicinskt centrum i Linköping och utgör ett tillägg till en 

tidigare genomförd intervjustudie med landstingens beredskapssamordnare med samma syfte. 

Intervjuerna ger en mer sammantagen bild av hur samverkan sker på och kring skadeplats och då 

specifikt vilka typer av nätverk som bildas och hur dessa kan tänkas komma att se ut i framtiden 

utifrån de intervjuades professionella uppfattningar. Genom att analysera aktörernas uppgifter och 

beröringspunkter utifrån teorier om nätverksstyrning påvisas vissa problem i de övergripande 

nationella styrningarna, vilket begränsar aktörernas samverkansförmåga. Den övergripande slutsatsen 

är, givet teorin, att en ökad förståelse för nätverksstyrning är en nödvändighet för formandet och 

bibehållandet av effektiva nätverk idag och i framtiden, på och kring skadeplatsen.  

 

Nyckelord:  

Nätverksstyrning, socialt kapital, flernivåstyrning, implementering, skadeplats, samverkan, 

samordning, krisberedskap  

 

  



 3 

Abstract 

This study was executed with the intent to examine the Swedish Police force`s and Emergency 

service´s view of the incident site of today and tomorrow with a special interest taken in the manner 

of how cooperation between agencies is conducted. To analyse this, theories regarding network 

governance were used to be able to define factors for success but also challenges and obstacles for 

this cooperation in the context of the incident site. The incident site was chosen as a starting point as 

this is where most of the everyday cooperation usually takes place, on a local as well as a regional 

level of cooperation. The study was conducted on request by the Centre for Teaching and Research 

in Disaster medicine and Traumatology (KMC) in Linköping and constitutes an addition to a 

previously conducted interview study with healthcare readiness coordinators from the Swedish 

counties, using a similar scope. The interviews provide a more focused picture of how cooperation is 

conducted in regard of the incident site, what kind of networks that are established and in which 

constellations these might be formed in the future in the professional view of the interviewees. By 

analysing the actors´ different tasks and common aspects from a theoretical view based in network 

governance, problems in the overall national governance have been identified which has a negative 

effect on the actors´ cooperative ability. The overall conclusion, given the theoretical framework, is 

that an enhanced understanding of network governance is somewhat of a necessity for the making 

and maintaining of efficient networks concerned with the incident site of today as well as in the future.  

 

Key words:  

Network governance, social capital, multi-level governance, implementation, incident site, 

cooperation, coordination, emergency preparedness 
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FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPPSFÖRKLARING 

Här beskrivs kortfattat i ett inledande skede centrala begrepp vilka sedan beskrivs mer ingående 

löpande i uppsatsen.  

 

Allvarlig händelse Begrepp inom sjukvården innebärande att behoven överskrider 

resurserna varför resurserna leds på ett särskilt sätt genom Särskild 

Sjukvårdsledning 

IVPA I väntan på ambulans 

KMC Katastrofmedicinskt centrum 

LEH   Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap 

LSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

MSB   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

ISF   Inriktnings- och samordningsfunktion 

Responsaktörer Med detta begrepp menas i uppsatsen aktörer som ingår i 

skadeplatsarbetet och responderar på larm rörande skadeplatshändelser 

Samhällsstörning Företeelse eller händelse som hotar och skadar det som ska skyddas i 

samhället 

SoS   Socialstyrelsen 

Särskild händelse Begrepp som används inom Polisen för att beskriva en händelse som är så 

pass allvarlig eller omfattande att den hanteras genom att avdela resurser 

som leds separat för lösandet av uppgifter kopplade till den specifika 

händelsen 

TiB Tjänsteman i beredskap 
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1. INLEDNING 

Vem leder vad i en kris, med vilka mandat och därtill medföljande ansvar?1 Det är en fråga som är 

fundamental för att skapa såväl förståelse som kunskap om det svenska krishanteringssystemet.  

 

Uppsatsen utgår till stor del från en intervjustudie2  som behandlade landstingens syn på utvecklingen 

av skadeplatsarbetet och genomfördes vid Katastrofmedicinskt centrum (KMC) 2016.3 Studien 

visade på, av landstingens beredskapssamordnare, uppfattade brister rörande bland annat central 

samordning av såväl planer som resurser på regional och nationell nivå.4 Denna uppfattning delades 

av en majoritet av beredskapssamordnarna på landstingsnivå. I sammanhanget kan detta översättas 

till övergripande regional nivå, innebärande en central styrmekanism med mandat inom angivet 

geografiskt område, med uppgiften att samordna verksamheten hos ett flertal aktörer i organisationen 

inom det geografiska området. Till detta tillkommer även samverkan med motsvarande och även 

andra aktörer såväl inom som utom det egna geografiska ansvarsområdet.  

 

Ett tänkt utfall av denna uppsats är att samverkan och samordning framstår som komplicerad på högre 

nivå än lokal för såväl Polis som räddningstjänst, detta i likhet med de resultat som har framkommit 

i forskningsrapporten rörande landstingen. Den fastställda metodiken för samverkan i enlighet med 

MSB:s Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar5 uppfattas fungera 

väl upp till regional nivå. Därefter blir det alltmer komplext, särskilt med anledning av att 

nätverksstyrningen inte fungerar fullt ut på regional och framför allt inte på nationell nivå. Detta beror 

i första hand på grund av bristande gemensamma ramar, bristande gemensam nomenklatur och ett 

ofullständigt nyttjande av samordnande myndigheters mandat. Detta bidrar till att nätverken inte 

konsolideras på samma sätt som på den faktiska skadeplatsen där incitamenten för samverkan 

uppfattas som naturliga och därför större.6 

 

Detta är inte bara intressant ur aktörernas egna perspektiv utan är också av intresse att utforska inom 

ramen för den statsvetenskapliga forskningsdisciplinen. I ett alltmer komplext samhälle, där frågor 

                                                
1 ´t Hart, Paul, Understanding Public Leadership, (Palgrave, London, 2014), s.143 
2 Bengtsson, Kristofer, Jonson, Carl-Oscar, Prytz, Erik, Framtidens skadeplats – intervjuer med landstingens 
beredskapssamordnare, (Linköpings universitet/CARER, rapportserie Framtidens skadeplats, rapport 19, 2016) 
3 Studien genomfördes som ett delmoment i ett större forskningsprojekt benämnt ”Effektiva räddningsinsatser på 
framtida skadeplats” som Linköpings universitet (LiU) och KMC gemensamt bedriver på uppdrag av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). Arbetet med studien bidrog till att väcka intresset för att utforska motsvarande 
syn hos Polisen och räddningstjänstverksamheten. 
4 Bengtsson, K, et.al, 2016, s.46 
5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid 
samhällsstörningar, (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Karlstad, 2014) 
6 Bengtsson, K, et.al, 2016, s.21–23, 26, 32, 46 
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om regionalisering, centralisering kontra decentralisering och viljan att ha ett öppet samhälle som 

ändå kan skydda medborgarna är möjligheten till det sistnämnda av stor vikt. Av denna anledning ses 

uppsatsämnet vara av intresse även ur en statsvetenskaplig aspekt då möjligheten att erbjuda vård och 

skydd av medborgarna är grundläggande, för att tilltron till de demokratiska institutionerna och 

myndigheterna fortsatt ska vara stark och därmed ses som fortsatt legitima.  

 

1.1 Syfte 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att analysera polisens och räddningstjänstens syn på 

samverkan och samordning inom ramen för begreppet skadeplats.7 

 

Syftet uppnås genom en intervjustudie8 där regionala företrädare/befattningshavare vid Polisen och 

räddningstjänsterna intervjuas om dagens och framtidens skadeplats utifrån mandat och profession 

inom ramen för detta område. Intervjuerna behandlar framgångsfaktorer och hinder för samverkan 

mellan de involverade aktörerna i dagsläget, (på främst regional och nationell nivå) inom ramen för 

den svenska modellen för krishantering.  

 

Visst underlag hämtas också ur aktuella styrdokument, planer och forskningsinlägg vilka berör 

området. Ett exempel på ett sådant dokument är den ovan nämnda publikationen från MSB 

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.9 Sammantaget kommer 

det valda tillvägagångssättet med textanalys och intervjuer att skapa en kompletterande verkan. 

Avsikten är att skapa underlag för att analysera hur olika nätverk formas eller brister och därmed 

påverkar möjligheten till att effektivt leda och genomföra räddningsinsatser på skadeplats, idag och i 

framtiden.  

 

För att nå rätt målgrupp inom räddningstjänstverksamheten avses både företrädare för ansvarig 

myndighet (MSB) och från räddningstjänster (företrädesvis förbund) att inkluderas i intervjuarbetet. 

Uppslaget till forskningsområdet är utifrån den tidigare nämnda intervjustudien med landstingens 

beredskapssamordnare (regional nivå) och däri framkomna resultat.  

 

Det ska också nämnas att denna uppsats inte är tänkt att vara av normativ natur utan ska istället, som 

syftet antyder, vara en analys av hur skadeplatsen uppfattas av företrädare från de organisationer som 

dagligen arbetar på den och hur de tror att skadeplatsen kan komma att förändras. Förändringarna i 

                                                
7 Skadeplatsen etableras då professionella aktörer organiserar sig på platsen för en inträffad olycka eller händelse. Mer 
om skadeplatsen i kapitel 2.  
8 Uppsatsen är kvalitativ med en induktiv ansats. Mer om metoden i kapitel 4.  
9 MSB, 2014 
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framtiden i sin tur leder till möjliga nya krav, och tanken är därför att belysa vad representanterna 

från de olika aktörerna ser som möjliga framtida krav och hur de kan bemötas, såväl inom den egna 

organisationen som i samarbete med andra.  

 

1.2 Problemformulering 

Med bakgrund i den studie som nämndes i inledningen, rörande landstingens uppfattning om den 

framtida skadeplatsen, har frågor väckts kring samverkan på regional och nationell nivå. Utifrån 

rapporten kan det antas att samverkan fungerar väl på skadeplatsen men att den blir problematisk på 

regional och nationell nivå, rörande såväl samordning av de egna resurserna som samverkan och 

samordning med andra aktörer. Svårigheterna uppstår trots den framtagna och allt mer spridda 

publikationen från MSB. Den övergripande frågeställningen är därför: vad uppfattar företrädarna 

från Polisen och räddningstjänsterna att skadeplatsen är idag och vilka nätverk ingår de i för att 

hantera denna? 

 

Med samverkan menas i uppsatsen etablerandet av samband inom och mellan organisationer och 

organisationsenheter vilka sedan delger och delar information syftande till att skapa en samlad 

lägesbild samt upprätta en gemensam målbild. Samordningen innebär härmed en koordinering av de 

olika aktörernas insatser och resursanvändning för att på bästa sätt kunna sträva mot lösandet av den 

gemensamt uppsatta målbilden. Effektiviteten i detta kan mätas på flera olika sätt, bland annat olika 

indikatorer för stabsarbete10 samt omhändertagande på skadeplatsen inom respektive organisations 

sektorsansvar.11 

 

För att undersöka området avses följande specifika och empiriskt inriktade frågeställningar användas: 

1. Vad uppfattar befattningshavarna12 inom kommunal räddningstjänst och den statliga 

polismyndigheten att skadeplatsen utgörs av idag och hur förväntas den kunna se ut i 

framtiden?  

2. Vilka aktörer samverkar på och kring skadeplats och hur formar de olika nätverk?  

3. Vilken typ av resurs- och ansvarsfördelning skapas i nätverken? 

                                                
10 Med stab menas en eller flera personer vilka utgör ett ledningsstöd åt en chef och utökar därmed chefens 
ledningsförmåga. Nilsson, Heléne, Kristiansson, Tomas, Katastrofmedicinsk beredskap – att leda sjukvård på ett 
särskilt sätt, (Studentlitteratur AB, Lund, 2014), s.53 
11 Exempel på sådana indikatorer finns återgivna i Socialstyrelsens rapport från en större övning involverande ett flertal 
landsting vilken genomfördes under våren 2016. Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera en 
allvarlig händelse med många skadade – Erfarenheter och lärdomar av Övning TYKO, (Socialstyrelsen, Stockholm, 
2016a) 
12 Med befattningshavare menas den person i en viss roll med uppdrag att i föreliggande fall leda, samverka och 
samordna verksamhet inom ramen för samhällsskydd och krisberedskap.  



 10 

4. Finns det friktioner och komplikationer13 som hindrar samverkan och samordning mellan 

olika aktörer inom det svenska krishanteringssystemet enligt intervjupersonerna och i sådana 

fall varför?  

 

1.3 Avgränsningar  

Arbetets avgränsningar kretsar kring begreppet skadeplats som utgör en bas för att applicera 

ytterligare begrepp som samverkan, samordning och ledning. Arbetet avgränsas också till att främst 

fokusera på den antagna användningen av nätverksstyrning och berör främst regional och nationell 

nivå vilket vidare antas vara formgivande för verksamheten på lokal nivå i viss utsträckning. 

Uppsatsen behandlar hälso- och sjukvårdens perspektiv som en kompletterande faktor rörande 

ledningsförmågan hos de två huvudsakliga aktörerna i uppsatsen, Polisen och räddningstjänsterna, 

men också för att skapa en mer heltäckande bild på vilken teorier om nätverksstyrning kan appliceras. 

Tidsmässigt utgörs avgränsningarna av såväl nutid som de kommande tio till femton åren14, med 

grund tagen i den nära historien, cirka fem år tillbaka i tiden. Att studera framtiden genom att ställa 

prognoser är något som är svårt att göra med någon form av exakthet, istället handlar det i mångt och 

mycket om att arbeta med olika typer av scenarion. Utifrån dagens situation och en kort tillbakablick 

kan alltså olika scenarion byggas som möjliga eller troliga utfall.15  

 

En ytterligare avgränsning görs i samband med valet av utgångspunkt, denna utgörs i första hand av 

skadeplatsen vilken redogörs för mer ingående i kapitel 2. De olika typer av olycks- och 

skadehändelser som ingår i begreppet kommer i första hand inte att röra de kanske vanligaste 

olyckshändelsetyperna (fall- och drunkningsolyckor) utan fokus ligger mer på brand- och 

trafikrelaterade olyckor samt andra mer omfattande händelser. Denna avgränsning görs i syfte att 

fokusera på händelser som kräver en högre grad av samverkan mellan och inom flera olika aktörer, 

vilket står i fokus för analysen. 

 

                                                
13 Med friktioner och komplikationer menas här strukturellt, organisatoriskt eller kulturellt betingade faktorer vilka 
hindrar aktörer från att på ett eller annat sätt kunna medverka i nätverket eller som hindrar nätverket i stort att utgöra ett 
forum för diskussion och samarbete. 
14 Detta för att i tillämpliga delar kunna gå i linje med projektet ”Effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats” 
och den tidigare studien med landstingens beredskapssamordnare där den bortre gränsen sattes till 2031 med ledning av 
tidigare MSB-studie om utvecklingen i olika framtida scenarion. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 
Samhället år 2032 – Fem utmanande framtidsscenarier för samhällsskydd och beredskap, (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, Karlstad, 2012) 
15 Jonsson, Oscar, Hur kan man studera framtiden?, (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, PM, MSB-
diarienummer: 2009:8495), s.4 
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1.4 Disposition 

Uppsatsen är indelad i åtta kapitel där det första kapitlet utgörs av inledning, syfte, frågeställningar 

och avgränsningar. Det andra kapitlet utgörs av en bakgrundsbeskrivning till det valda området och 

strävar efter att skapa en kontext för läsaren. I detta kapitel inryms även en kort beskrivning av 

forskningsläget. I det tredje kapitlet redogörs för vald teori och på vilket sätt denna är tänkt att 

appliceras på studieobjekten genom en påbörjad operationalisering. Kapitel fyra berör metod och 

urval. Efter detta kommer kapitel fem som återkopplar till beskrivningen av nätverket inom ramen 

för skadeplatsarbetet genom att ge en kort beskrivning av intervjupersonernas myndighet eller 

organisation och deras uppgifter och arbetssätt. Detta följs sedan av det sjätte kapitlet som är 

uppsatsens huvuddel: redogörelsen för intervjuresultaten. Resultaten analyseras och diskuteras sedan 

i kapitel sju och i kapitel åtta avslutas uppsatsen med en sammanfattning där det även ges förslag på 

fortsatt forskning.  

 

Efter uppsatsen följer referenslista samt tre bilagor. Bilaga ett visar på de tematiska frågor som har 

varit utgångspunkt för intervjuerna, bilaga två är den information som intervjupersonerna har fått ta 

del av och bilaga tre är en redovisning av de insamlade intervjuresultaten. 
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2. BAKGRUND 

I det här kapitlet är avsikten att presentera och redogöra för bakgrundsfaktorerna till arbetet, det vill 

säga skadeplatsen och de fenomen som ligger till grund för de gjorda problemformuleringarna. 

Kapitlet kommer att fungera som en första bakgrundsbeskrivning för att skapa en överblick över det 

område som har valts att studeras, dels gällande skadeplatsbegreppet men också det svenska 

krishanteringssystemet i stort. Polisens och räddningstjänstens huvudsakliga uppgifter och 

förhållningsregler redogörs sedan för i kapitel fem.16  

 

2.1 Forskningsläge  

Området som har valts för detta arbete är ett tämligen brett forskningsfält som inkluderar och berör 

flera olika forskningsdiscipliner, såsom medicin, stats- och samhällsvetenskap, sociologi med mera. 

Följaktligen är det ett tämligen tvärvetenskapligt område, men i föreliggande arbete är det framför 

allt de stats- och samhällsvetenskapliga perspektiven som kommer att beröras. Även inom detta 

specifika fält finns det en mängd olika forskningsspår rörande de valda teorier som används i arbetet 

såsom nätverksstyrning och flernivåstyrning, däremot är uppfattningen att dessa teorier inte har 

applicerats på skadeplatsen i någon större utsträckning. Det finns ett par uppsatser rörande liknande 

ämnen men inte med samma inriktning eller närhet i tid. 2016 publicerades däremot en nyligen 

genomförd studie på uppdrag av MSB rörande fördelar och utmaningar för de kommunala 

räddningstjänstorganisationerna med fokus på den närmaste framtiden, fram till och med 2030.17 Det 

omedelbara syftet med den forskningsinsatsen är att skapa en beskrivande och problematiserande bild 

av de beskrivna verksamheterna.  

 

Den litteratur som finns på området nätverksstyrning hanterar främst den politiska och den närmaste, 

underordnade administrativa nivån. Några författare som har behandlat dessa teorier återfinns längre 

fram i detta arbete i kapitel tre. Forskningen inom området samverkan och samordning av polisiära 

resurser och räddningstjänst kopplade till sjukvården är inte direkt framträdande utan forskningen 

inom dessa områden rör främst ledning av insatser inom ett av verksamhetsområdena, inte samverkan 

dem emellan. Undantag återfinns dock från den internationella arenan, bland annat i form av Naim 

Kapucu vilken har skrivit ett antal böcker och artiklar i ämnet krisberedskap och även med koppling 

mot bland annat nätverksstyrning. En av hans böcker behandlar användandet av nätverksstyrning och 

                                                
16 Flera av definitionerna i uppsatsen är harmoniserade med MSB:s definitioner. MSB ansvarar för frågor som rör 
samhällets skydd och beredskap bland annat genom att stödja aktörer inom ramen för dessa frågor. Ansvaret gäller före, 
under och efter en händelse. MSB, 2014, s.175 
17 Florén, Per, Krafft, Göran, Pernemalm, Peter, Framtidsstudie 2030 - Med fokus på kommunal 
räddningstjänstorganisation, (MSB, Karlstad, 2016) Se även avsnitt 2.1.2. 
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fördelar med detta vid ledningen av responsarbetet under och efter terrordåd.18 Även om terrordåd 

inte är det som primärt ska undersökas i uppsatsen har uppfattningarna i boken tydlig relevans för 

den teoretiska referensramen varför bokens innehåll diskuteras mer ingående i teorikapitlet.  

 

Det närmsta som kan återfinnas för svenskt vidkommande i relation till området är exempelvis den 

handbok för ledning och samverkan, Gemensamma grunder, vilken har framtagits av MSB och som 

nu är under införande nationellt i Sverige. Det är av denna anledning än mer naturligt att i mångt och 

mycket utgå från denna handbok vid genomförandet av denna studie då det är konceptet som 

föreskrivs i handboken som är mest aktuellt avseende såväl närhet i tid som rörande de senaste rönen 

inom området. Det finns även forskning som berör motsvarande frågor kring nätverksstyrningens 

funktioner vid kriser, men med annan tillämpning som exempelvis jordbävningar och 

naturkatastrofer. 

 

2.1.1 Intervjustudien med landstingens beredskapssamordnare 

Som en del i bakgrundsbeskrivningen till den föreliggande uppsatsen avses de direkta resultaten från 

den tidigare studien med landstingens beredskapssamordnare kort återges.  

 

Studien genomfördes som en intervjustudie med beredskapssamordnare från samtliga 21 landsting. 

Syftet med studien var att kartlägga uppfattningar om skadeplatsens beskaffenhet i nutid och cirka 

10-15 år framåt i tiden, med fokus på möjliga inverkande samhällstrender och arbetet på och kring 

skadeplatsen. De huvudsakliga resultaten visade att landstingens beredskapssamordnare såg trafik- 

och brandrelaterade händelser som vanligast förekommande i skadeplatshänseende såväl i nutid som 

framtid, trots exempelvis säkrare konstruktioner av bilar i framtiden. Vidare ansåg 

beredskapssamordnarna att tekniken skulle komma att utvecklas mycket och att det i takt med denna 

utveckling behövde läggas fokus på robusthet, aktörskompatibilitet, driftsäkerhet och gärna också 

skapas möjlighet för direkt aktörsgemensamma system. Exempel på teknik är sambands- och 

ledningssystem. Denna utveckling ansågs vara en generellt viktig faktor men också särskilt viktig vid 

beaktandet av alarmerings- och dirigeringsfunktionerna i samhället.19 I linje med detta upplevdes 

också förtydliganden av ledningsstrukturer på regional och nationell nivå vara nödvändiga vilket 

också, i samband med andra faktorer såsom resurser, ledde till den samlade bedömningen att det 

värsta tänkbara scenariot under överskådlig framtid var en större masskadehändelse. Slutligen var 

                                                
18 Kapucu, Naim, The Network Governance in Response to Acts of Terrorism – Comparative Analyses, (Routledge, 
London, 2012) 
19 Här avses SOS Alarm.  
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uppfattningen hos beredskapssamordnarna att våldet i samhället och hotet från bland annat terrorism 

skulle öka under den kommande 15-årsperioden.20 

 

2.1.2 MSB:s framtidsstudie 

MSB:s framtidsstudie för räddningstjänsten har dels utgått ifrån text-, diskursanalyser och workshops 

men har även genomförts som en enkätundersökning med bland annat brandmän, brandbefäl, 

sakkunniga på MSB, personal från länsstyrelser, med mera. Enkätundersökningen har varit i formen 

av en webbenkät med drygt 1500 respondenter och frågorna har varit formulerade så att de svarande 

har fått möjlighet att ange sina ställningstagande på en skala från ett till sju.21 Något som framkommer 

som nämnvärt i enkätundersökningen är bland annat att brandmän och brandbefäl ser den egna rollen 

idag och i framtiden som mer inriktad mot att agera på akuta händelser medan räddningsledare och 

personal på exempelvis MSB och länsstyrelser ser ett preventivt och planerande arbete framför sig.22 

Denna skillnad kan möjligen förklaras med att brandmännen och brandbefälen är ute i den operativa 

verksamheten och ser den egna rollen som en ren utförarroll medan det omvända förhållandet råder 

för de andra personalkategorierna. Det finns en viss spridning mellan svaren och många har också 

sett det som en blandning av de båda alternativen och därför lagt svaren i mitten av skalan.  

 

Motsvarande mönster återfinns även under den andra frågan som rör huruvida den kommunala 

räddningstjänsten kommer att arbeta främst med nya typer av händelser och frågor eller om det 

kommer att fortsätta att vara av den mer traditionella typen motsvarande dagens arbetsuppgifter. En 

viss tyngdpunkt kan här skönjas hos brandmän och brandbefäl åt det traditionella hållet medan de 

andra kategorierna lutar mer åt nya typer av uppgifter.23 Särskilt brandmännen har däremot här lagt 

svaren i mitten av skalan vilket kan tolkas som att det visar på en viss öppenhet inför möjligheten att 

världen och uppgifterna som de är kända idag inte nödvändigtvis kommer att vara desamma om 15 

år. Detta ställningstagande är intressant att ta med in i frågan om huvudmannafrågan i framtiden där 

majoriteten av de svarande, främst räddnings- och säkerhetschefer, ser kommuner i samverkan som 

en naturlig väg att gå för den framtida räddningstjänsten. Den näst största gruppen, där en relativt stor 

andel brandmän och brandbefäl ingår, anser att räddningstjänstverksamheten borde förstatligas. 

Privatisering ses inte som ett rimligt alternativ i någon av personalkategorierna.24  

 

                                                
20 Bengtsson, K, et.al, 2015, s.6, 42 
21 Florén, P, et.al, 2016, s.62-70, 130-134 
22 Ibid, s.62-63 
23 Ibid, s.63-64 
24 Ibid, s.69-70 
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De omedelbara utmaningar och hot mot räddningstjänstarbetet som MSB:s framtidsstudie pekar på 

är bland annat IT-säkerheten och det höga tempot i det nya informationssamhället25, något som även 

framkom i intervjustudien med landstingens beredskapssamordnare som en försvårande 

omständighet.26 I och med den ökade komplexiteten ökar också kraven på och behoven av 

ledningsdomänen, vilken kommer att behöva sträcka sig över såväl regional som nationell nivå.27 En 

trolig framtidsutveckling som bedöms påverka räddningstjänsterna är att olyckorna kommer att gå 

från små och ofta till stora och sällan, bland annat kopplat till säkrare bilar men som också går 

snabbare vilket potentiellt skapar en större förstörande verkan vid olyckor med tanke på hastigheten. 

Det är även enligt studien troligt att alltfler skadehändelser kommer att inträffa på grund av ont uppsåt, 

inkluderande såväl terrorism och krigshandlingar som brottslighet.28   

 

Slutsatserna i stort av framtidsstudien pekar på att förändringar i omvärlden i stor utsträckning 

kommer att påverka räddningstjänstverksamheten framöver. Räddningstjänsterna kommer att behöva 

anpassa sig i tämligen hög grad till detta och kommer sannolikt inte kunna fortsätta i sina nuvarande, 

traditionella tankebanor. Utvecklingsområden som nämns är en högre förståelse för bland annat den 

inverkan som kommer från det alltmer utvecklade informationssamhället, förtroendefrämjande 

verksamhet hos medborgarna och att skapa en breddad förmåga för att kunna möta kraven från en 

alltmer komplex framtida skadeplats.29  

 

I mångt och mycket överensstämmer de dragna slutsatserna i MBS:s framtidsstudie för 

räddningstjänsterna med de uppfattningar som ventilerades i intervjustudien med landstingens 

beredskapssamordnare. Detta är intressant på flera sätt, särskilt att det även inom ramen för 

räddningstjänsternas verksamhet eftersöks fler och tydligare centrala styrningar från ansvariga 

myndigheter för att skapa en högre grad av uniformitet och samordning.30 Detta korrelerar väl med 

det som framkom i intervjustudien med landstingens beredskapssamordnare, där tydligare centrala 

styrningar sågs som både önskvärda och till viss del nödvändiga, för att kunna skapa en effektiv 

organisation för framtiden. Vidare tangerar frågan även det som framkom i Socialstyrelsens rapport 

efter övning TYKO, att det finns ett behov av att definiera och kommunicera vad nationell 

samordning innebär, något som alltså inte är helt utrett. MSB:s framtidsstudie pekar bland annat på 

risken för ett ökat stuprörstänk vilket kommer från den uppfattade mer komplexa skadeplatsen och 

den förmodat ökade komplexiteten i samhället baserat på omvärldshändelser, samhällskulturell 

                                                
25 Florén, P, et.al, 2016, s.41 
26 Bengtsson, K, et.al, 2016, s.20, 28, 42 
27 Florén, P, et.al, 2016, s.50 
28 Ibid, s.45-46 
29 Ibid, s.71–78 
30 Ibid, s.77 
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utveckling och det ökade informationsflödet. Stuprörstänket framställs i studien som en klar 

försvarsmekanism från en aktörs sida och sker i syfte att förneka den ökade komplexiteten och därmed 

undvika förnyelse för att istället fortsätta i mer traditionella spår.31  

 

2.2 Skadeplatsen 

Skadeplatsen kan definieras som att begreppet aktiveras då professionella aktörer organiserar sig på 

platsen för en inträffad olycka eller händelse. Följaktligen utgör närvaron av professionella, såsom 

polis, räddningstjänst och sjukvård, en grund för att platsen benämns som skadeplats i samband med 

upprättandet av denna.32 En skadehändelse definieras som ”händelse som orsakar skada på 

människor, miljö eller egendom…” och ”… kan bero på naturföreteelser eller på människors 

handlande eller underlåtenhet att handla”.33  

 

Skadeplatsen uppfattas dock vara under förändring sett till aktuella och tidigare händelser. Tidigare 

har brand och trafik varit de stora ingående faktorerna i begreppet men detta har uppfattats förändras 

mot en möjlig ökad komplexitet genom exempelvis en ökad våldsanvändning i samhället. Dock 

kommer troligen, enligt befattningshavare på regional nivå i hälso- och sjukvården, trafik- och 

brandrelaterade händelser vara förhärskande vid etablerandet av skadeplats även på 15 års sikt.34 

Fallolyckor och drunkning har fått en mer framträdande roll sett till olycksfrekvensen men de typerna 

av fall kommer inte att behandlas fullt lika ingående i detta arbete med hänsyn tagen till den relativt 

ringa grad av samverkan som innefattas i dem.35 

 

Begreppet skadeplats är som redan har nämnts ett tämligen vitt begrepp vilket förtjänar att diskuteras 

inledningsvis. Skadeplatsen är den plats där professionella aktörer organiserar sig efter det att en 

skadehändelse har inträffat, oavsett om detta är en olycka eller exempelvis ett medvetet illdåd.36 

Skadeplatsbegreppet går följaktligen att använda i såväl freds- som krigstid i sammanhanget och detta 

bidrar till vidden av begreppet i den civila kontexten, exempelvis rörande civil- och 

totalförsvarsfrågor. De vanligaste typerna av skadeplatshändelser uppfattas som sagt vara brand och 

trafikolyckor men de olika aktörerna inom det svenska krishanteringssystemet ska även ha beredskap 

för att kunna hantera större sådana händelser, exempelvis tågolyckor, fartygs- och flygolyckor med 

mera. För att skapa en god förmåga att kunna hantera dessa olika typer av händelser behövs övningar 

                                                
31 Florén, P, et.al, 2016, s.102 
32 Danielsson, Erna, Johansson, Roine, Eliasson, Linda, Samverkan i praktiken, (MSB, 2010, publikationsnummer 
MSB304), s.15 
33 Ryen, Linda, Samhällets kostnader för olyckor, (MSB, 2011), s.9 
34 Bengtsson, K, et.al, 2016, s.42 
35 Florén, P, et.al, 2016, s.44–45, Ryen, L, 2011, s.9 
36 Danielsson, E, et.al, 2010, s.15 
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genomföras som över såväl personalen som fungerar på den faktiska skadeplatsen som stabspersonal 

på lokal, regional och nationell nivå.  

 

2.3 Samverkan och samordning 

Nedan är avsikten att beskriva den generella tanken med den svenska modellen för att hantera 

samhällsstörningar37 samt dragna erfarenheter från en av de större övningar som har genomförts i 

närtid inom ramen för begreppet skadeplats: Övning TYKO.  

 
Samverkan definieras som en funktion vilken skapas genom att aktörer i samarbete kommer överens 

om inriktning och samordning av tillgängliga resurser. Ledning är också en funktion men innebär ett 

mer hierarkiskt sätt att styra verksamhet och då med förfoganderätt över ett antal samlade resurser 

vilka efter order kan inriktas och samordnas. Ledning kan etableras med grund i juridiken eller genom 

överenskommelse.38  

  
Samverkan och ledning resulterar sålunda i inriktning och samordning vilka utgör effekter av 

styrfunktionerna. Samordning i sin tur definieras som att resurser från olika aktörer anpassas och 

bedriver verksamhet på ett sådant sätt att gemensamma uppsatta mål kan uppnås utan att de olika 

aktörernas verksamhet motverkar varandra. Inriktning å sin sida definieras som att styra in olika 

samlade resurser mot ett gemensamt mål och är ett resultat av samverkan och/eller ledning. 

Inriktningen kan ske hos enskild aktör men då flera aktörer strävar mot samma mål sker också 

därigenom en aktörsgemensam inriktning.39 Inriktningen är alltså en måletablering och samordningen 

utgör arbetet och insatserna som ska bära mot detta etablerade mål. Funktioner och effekter 

visualiseras i figur 1.  

                                                
37 MSB, 2014, s.23–30 
38 MSB, 2014, s.20, Polismyndigheten, Polismyndighetens riktlinjer för operativ ledning vid särskilda händelser, 
(Polisen, Stockholm, 2016, beteckning PM 2016:33), s.20 
39 MSB, 2014, s.19–20 
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Figur 1 - Samband mellan funktion och effekt40 

 

2.3.1 Den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar 

Med samhällsstörning avses här ”… företeelser och händelser som hotar och ger skadeverkningar på 

det som ska skyddas i samhället” vilket är ett vidare begrepp än de termer som annars vanligen 

används i frågor som rör samhällsskydd och beredskap, exempelvis ord som olycka eller kris. Att 

använda det vidare begreppet öppnar för ökade incitament för samverkan och samarbete mellan 

aktörer för att dels, tillsammans, kunna avhjälpa situationer men också identifiera möjliga händelser 

som kan utmynna i samhällsstörningar och därför lättare kan undvikas eller hanteras på ett mer 

effektivt sätt om de inträffar.41 

 

Den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar bygger på samhällets krisberedskap och att 

denna i den dagliga verksamheten kan hantera mindre händelser och olyckor, vilka skapar lättare 

samhällsstörningar. Då större, allvarliga eller särskilda, händelser inträffar kan resurserna för den 

dagliga verksamheten förstärkas syftande till att begränsa och avvärja hotet. Den svenska modellen 

ramas i mångt och mycket in av befintliga lagrum i fredstid, vilka ofta aktivt omöjliggör en aktör att 

beordra en annan aktör att underkasta sig den förstnämnda aktörens beslut eller att denne ges 

befälsrätt över andra aktörers resurser. Krisberedskapen fungerar följaktligen som en ingående del i 

de olika aktörernas vardagliga verksamhet och förutsätter i mångt och mycket ett samarbete dem 

emellan.42 

 

                                                
40 Figuren byggd efter exempel från: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Enheten för samverkan 
och ledning, Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar – faktablad, (MSB, Karlstad, 
publikationsnummer MSB843-2016), s.2, MSB, 2014, s.19–20, Polismyndigheten, 2016, s.20 
41 MSB, 2014, s.21 
42 Ibid, s.23 
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En nyckelkomponent i detta system, som alltså utgörs av ett aktivt nätverksarbete inom och mellan 

aktörer, är förståelse för helhetssynen samt kunskap om andra aktörers förmågor och arbetssätt. På 

nationell nivå återfinns Regeringen som en samlad central aktör vars uppgift inom ramen för 

samhällets samlade krisberedskap är samordning, prioritering och inriktning av resurser vid 

samhällsstörningar, om så erfordras. Den operativa verksamheten är delvis delegerad till andra 

myndigheter men det finns också en nationell krishanteringsfunktion som ingår i Regeringskansliet. 

Funktionens huvudsakliga uppgift är att omvärldsbevaka och analysera händelser samt bedriva 

strategiskt analysarbete utifrån insamlade data. Utöver detta finns ett samverkans- och 

samordningsforum för de statssekreterare som berörs av en inträffad händelse, Gruppen för strategisk 

samordning(GSS). Syftet med GSS är att prioritera och inrikta Regeringskansliets arbete samt verka 

för att åtgärder inom och mellan departement ska kunna genomföras snabbare och enklare.43 

 

På central, nationell, nivå återfinns också myndigheter vilka har särskilt ansvar för krisberedskap, 

bland annat Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, Skatteverket, Trafikverket, Post- och telestyrelsen 

och länsstyrelserna. De utpekade myndigheterna har till uppgift att samordna och stödja aktörer vilka 

är ansvariga för samhällsviktig verksamhet inom respektive myndighets ansvarsområde vilket gör att 

utöver myndighetens egna uppgifter ska även detta samordningsarbete bedrivas inom varje 

geografiskt område. Myndigheterna ansvarar också enligt krisberedskapsförordningen för att hålla 

Regeringen informerad om pågående verksamhet rörande händelsen och ska även lämna information 

för att skapa samlade lägesbilder till såväl Regeringen som MSB. MSB i sin tur ansvarar övergripande 

för frågor som berör samhällets säkerhet avseende skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt 

försvar och då i den utsträckningen att ingen annan myndighet har ansvar för dessa frågor. MSB:s 

och även berörda myndigheters ansvar gäller såväl före som under och efter en händelse. MSB ska 

stärka berörda aktörer vid behov av nationell samordning, bland annat genom bidrag med 

expertkompetens och förslag med en helhetssyn för inriktningsbeslut under en händelse.44 

 

På regional nivå återfinns länsstyrelser, regioner och landsting och på lokal nivå kommunerna. Inom 

ramen för krisberedskap och hantering av samhällsstörningar räcker inte alltid kommunernas resurser 

till, varför länsstyrelserna i sådana fall har befogenhet att samordna verksamheten mellan de berörda 

kommunerna, landstingen och andra aktörer såsom företag och myndigheter. Syftet med denna 

samordning är att säkerställa att samhällets samlade resurser används på bästa sätt. Länsstyrelserna 

saknar däremot befogenhet att ta över ledningen av de enskilda aktörerna i hanteringen av händelsen, 

med undantag för övertagande av ledning av kommunal räddningstjänst i enlighet med Lag 

                                                
43 MSB, 2014, s.23, 173–174 
44 Ibid, s.174–175 
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(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Trots detta har länsstyrelserna ett uppdrag att samordna 

och inrikta verksamheten i hanteringen av samhällsstörningar, bland annat genom att försöka skapa 

samarbeten mellan kommunerna som annars inte äger någon skyldighet att bistå varandra.45  

 

Även regioner och landsting befinner sig som sagt på regional nivå och de har som främsta uppgift 

att verka inom ramen för hälso- och sjukvårdssektorn, smittskydd och kollektivtrafik. Avseende 

krishantering regleras regionerna och landstingen och deras åtgärder av bland annat Lag (2006:544) 

om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser46 i fredstid och höjd 

beredskap47 (LEH).48 Det ska enligt LEH i varje region eller landsting återfinnas en särskild 

krisledningsnämnd som ska verka för att de politiska besluten kan fattas i ett högre tempo än i 

vardagen. Landstingen ska också enligt samma lag löpande lämna information rörande händelsen till 

Socialstyrelsen och även länsstyrelsen i eget geografiskt område.49 På den lokala nivån återfinns 

slutligen kommunerna vilka ansvarar för att driva många verksamheter som måste fungera även i 

händelse av en kris eller en omfattande samhällsstörning, såsom vatten- och elförsörjning med mera. 

Vid en händelse ska kommunerna precis som landstingen i enlighet LEH ha en krisledningsnämnd 

och ska även löpande rapportera till respektive länsstyrelse. Respektive kommun ansvarar för 

verksamheter inom eget geografiskt område, utifrån flera olika lagrum50, och utgör på så sätt 

basplattan i det svenska krishanteringssystemet.51 

 

Tillsammans agerar de olika nivåerna inom ramen för tre gemensamma principer, ansvars-, närhets- 

och likhetsprincipen. Dessa principer innebär i stort att aktör med sektorsansvar enligt 

ansvarsprincipen ska ha samma ansvar i vardag som i kris och bidra med egen förmåga till andra 

aktörer inom detta område inom ramen för den utökade ansvarsprincipen. Händelsen ska hanteras så 

nära händelsen som möjligt nivåmässigt och då av de som är närmast ansvarsmässigt. Vidare ska 

händelser hanteras på så likvärdigt sätt som möjligt i såväl vardag som kris, inga större 

organisationsförändringar ska behöva göras för att kunna hantera större händelser.52  

                                                
45 MSB, 2014, s.171-172, 6 § Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters 
åtgärder vid höjd beredskap  
46 ”Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig 
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser 
av en kommun eller ett landsting.” 1 kap. 4 § LEH 
47 Höjd beredskap utgör en samlingsterm för begreppen skärpt beredskap och högsta beredskap enligt Lag (1992:1403) 
om totalförsvar och höjd beredskap. I högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas (1 
§). Högsta beredskap kan intas vid krigsfara eller utomordentliga händelser (3 §) och kan även intas i delar av landet 
eller inom viss verksamhet (4 §). 
48 Ibid, s.172-173, LEH 
49 MSB, 2014, s.173 
50 Exempelvis LEH, LSO, Hälso- och sjukvårdslagen 
51 MSB, 2014, s.171-172 
52 Ibid s.25-26 
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Till dessa principer tillkommer det geografiska områdesansvaret och sektorsansvaret. Det geografiska 

områdesansvaret innebär i stort att kommunerna ansvarar för händelser inom eget geografiskt område, 

liksom länsstyrelserna i en nivåmässigt överordnad roll och slutligen Regeringen med ett geografiskt 

områdesansvar omfattande hela nationen. Sektorsansvaret innebär att myndigheter med ansvar inom 

egen specifik sektor svarar för denna sektors förmåga över hela landet och då frågor överlappar olika 

sektorer förutsätts myndigheterna stödja på lokal nivå och samarbeta mellan myndigheterna för att 

skapa gemensamma inriktningar.53 

 

2.3.2 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar 

MSB gav 2014 ut publikationen och lanserade därmed konceptet Gemensamma grunder för 

samverkan och ledning vid samhällsstörningar (benämns hädanefter Gemensamma grunder), vilket 

ska ligga till grund för samtliga involverade i aktörer i händelse av samhällsstörningar, såväl 

offentliga som privata.54 Syftet med konceptet och dess huvudsakliga innehåll har redogjorts för ovan 

som en del av den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar. Nedan beskrivs konceptets 

utgångspunkter samt syn på hur de olika aktörerna ska förhålla sig till varandra inom ramen för 

ledning och samverkan.  

 

Utgångspunkten för Gemensamma grunder är att samhällets skyddsvärden är det som ska värnas och 

att samhällsskyddsarbetet och samhällets beredskap ska syfta till att bibehålla säkerheten för såväl 

den enskilde individen som nationen i stort. De designerade skyddsvärdena utgår ifrån politiska satta 

mål och visioner och utgörs av följande kärnområden:  

- Människors liv och hälsa.  

- Samhällets funktionalitet.  

- Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. 

- Miljö och ekonomiska värden.  

- Nationell suveränitet.55 

 

Dessa skyddsvärden är det som samhällsskyddet ska värna om och de bedöms som likvärdiga, 

däremot poängteras det också i publikationen att under vissa omständigheter kan de komma att 

påverkas simultant och att de då kommer att behöva prioriteras på olika sätt, beroende på läget.56 

 

                                                
53 MSB, 2014, s.26-27 
54 Ibid, s.9 
55 Ibid, s.15 
56 Ibid, s.15 
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En annan utgångspunkt för Gemensamma grunder är iakttagna och identifierade brister och 

utvecklingsbehov. Dessa brister och behov har identifierats genom studier av såväl nationella som 

internationella organisationsstrukturer och händelser. De främsta identifierade problemområdena 

utgörs av bland annat behovet från aktörer att öka den egna kunskapen om andras uppgifter, mandat, 

system och roller samt vilken information som både kan inhämtas från dessa och vilken typ av 

information som dessa behöver från den egna organisationen. Det behövs även en ökad förmåga till 

proaktivt arbete och arbetet behöver också utgå från en helhetssyn och inte bara vara aktörscentrerat, 

exempelvis kopplat mot informationsspridning och etablerande av samlade lägesbilder.57 

Sammantaget kan det sägas att de aktörsgemensamma aktiviteterna måste sträva efter att uppnå någon 

form av mål och att en mer utvecklad helhetssyn behöver anläggas vid exempelvis utbildning och 

övning. Förståelsen för andra aktörer och dessas roll bidrar i stor utsträckning till att skapa denna 

helhetssyn och aktiviteterna bidrar till att skapa sociala och informella nätverk inom den tänkta 

nätverksstyrkturen för hanteringen av samhällsstörningar. Att arbeta upp såväl förståelse för egen och 

andras roll som kunskap om desamma skapar förutsättningar att etablera samlade lägesbilder vilket 

kommer att öka förmågan till ett effektivt agerande vid samverkan och samordning.58  

 

En framgångsfaktor som har identifierats vid framtagandet av konceptet är att det finns ett 

aktörsgemensamt språk, det vill säga att de olika aktörerna använder samma terminologi i så stor 

utsträckning som det är tillämpbart möjligt. Detta är inte alltid fallet utan istället gör flertalet 

myndigheter och andra aktörer egna tolkningar av olika, i sammanhanget förekommande, centrala 

begrepp. Dessa tolkningar underbygger en potentiell begreppsförvirring på ledningsnivå vid 

gemensamma och samverkande insatser. En viktig pusselbit i att åstadkomma en effektiv 

ledningsförmåga är att skapa och utveckla förståelse för hur samverkan och ledning kan åstadkomma 

inriktning och samordning.59 En vidare förutsättning för att skapa en effektiv ledning är att utveckla 

en systemsyn, alltså ett översiktligt men avgränsande perspektiv med förståelse för de olika aktörerna 

och deras roll i det avgränsade sammanhanget, på samma sätt som utpekades i problematiseringen 

om informationsspridning tidigare. Systemsynen bidrar till en helhetssyn och är en förutsättning för 

att samverkande aktörer tillsammans kan samordna sin verksamhet i syfte att få en högre grad av 

verkan vid ett genomförande. Som ett led i detta har just termen samhällsstörning tillkommit, för att 

bredda perspektiven och inte låsa aktörer vid termer som ”olycka” eller ”kris”. Samhällsstörningar är 

händelser som har en påverkan på samhället i stort och antingen direkt eller potentiellt kan komma 

att hota de samhälleliga skyddsvärden som samhällsskyddet är tänkta att bevara och värna. Begreppet 

                                                
57 MSB, 2014, s.17 
58 Ibid, s.35-37 
59 Ibid, s.19 
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samhällsstörning ersätter dock inte de tidigare nämnda begreppen utan ska ses som ett komplement, 

eller som ett vidgande begrepp, i syfte att underlätta skapandet av helhetssyn och systemsyn.60  

 

2.3.3 Övning TYKO 

Nedan följer en kort beskrivning av övningen TYKO, vilken genomfördes på uppdrag av 

Socialstyrelsen och var tänkt att pröva hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera en allvarlig 

händelse med stort skadeutfall. I sammanhanget utgjordes skadeutfallet av en simulerad tågolycka 

utanför Örebro med knappt 400 drabbade.61 Det som också övades och till del även prövades under 

övningen var förmågan till samverkan med berörda aktörer såsom Polis, räddningstjänst, alarmerings- 

och dirigeringsfunktioner62 med flera. Syftet med redogörelsen är att ge ett praktiskt exempel på hur 

ledning och samverkan dels kan övas och prövas men också vilka lärdomar som kan dras rörande 

samordning och inriktning. 

 

De deltagande landstingen i övningen var Örebro, Dalarna, Värmland, Västmanland, Södermanland, 

Östergötland och Uppsala vilka övade sina egna staber. Socialstyrelsen övade från egen ledningsplats 

med egen stabspersonal vilken i förekommande sammanhang är tänkt att fungera som nationell 

samordnare för hälso- och sjukvården. De övriga berörda aktörerna bemannades av personal 

tillhörande respektive organisation men fungerade främst som motspel. Arbetsbelastningen för de 

övade liksom arbetets framskridande mättes enligt vetenskapligt framtagna indikatorer vilket gav ett 

bra underlag för skrivandet av rapporten för den beställande myndigheten, Socialstyrelsen.63  

 

Det som huvudsakligen framgick av övningen var att de övade staberna bedömdes ha en god förmåga 

att kunna hantera en allvarlig händelse, initiera och underhålla samverkan med andra aktörer i syfte 

att samordna insatser samt att stabsmetodiken fungerade väl och att staberna var välövade. 

Socialstyrelsen bedömdes ha en god förmåga att verka inom informationsarenan såväl nationellt som 

internationellt samt att kunna arbeta proaktivt med logistik- och transportrelaterade frågor. 

Identifierade utvecklingsområden kretsade främst kring etablerandet av en sammanhållen och 

beständig lägesbild vilket är en förutsättning för ett effektivt samordningsarbete. I anslutning till detta 

iakttogs också en klar diversifiering rörande använd terminologi mellan olika läns och landstings 

staber och insatspersonal vilket inverkade negativt på arbetet genom att det låg till grund för viss 

begreppsförvirring. Den bristande lägesbilden kan också ha medfört att mobiliseringen av 

                                                
60 MSB, 2014, s.20–21 
61 Socialstyrelsen, 2016a, s.13 
62 Här avses SOS Alarm. 
63 Ibid, s.15, 19, s.46–48  
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sjuktransporter efter inventering inte genomfördes med fullt så stor kraft som kanske skulle ha 

behövts.64 

 

Socialstyrelsens bedömning av övningen är att de staber med bitvis upplevd hög arbetsbelastning och 

låg upplevd situationsmedvetenhet inte på bästa sätt kunde värdera händelser och förutsättningar 

vilket bidrog till en oklar lägesbild och att berörda staber inte heller såg ett behov av samverkan med 

andra aktörer. Det var också initialt oklart vilken typ av stöd som berörda landsting och regioner 

kunde förvänta sig från Socialstyrelsens nationella samordnade förmåga. Att definiera detta och att 

definiera nationell samordning som helhetsbegrepp är något som Socialstyrelsen ser som viktigt att 

genomföra för att skapa goda förutsättningar för att bedriva effektiva räddningsinsatser vid större 

allvarliga händelser. Vägen dit består också i kontinuerligt utvecklingsarbete och övningsverksamhet 

för landstingens staber och insatspersonal för att bibehålla och utöka den befintliga kompetensen.65 

 

2.4 Bakgrundens kärnpunkter 

Den ovan gjorda bakgrundsbeskrivningen är tänkt att utgöra en grund för förståelsen kring 

forskningsområdet i stort. Som beskrivningen visar finns det ett flertal lagrum och koncept som ska 

fungera tillsammans, för att kunna skapa samordning och inriktning mellan olika aktörer enligt 

definitionerna från MSB inom ramen för Gemensamma grunder. Samverkan och ledning är arbetssätt 

vilka ska leda till inriktning och samordning som är resultat eller effekter av dessa arbetssätt, vilket 

tidigare beskrevs och definierades.66 Som redan har nämnts är samverkan mellan myndigheter i stor 

utsträckning påbjudet i och med befintliga lagrum som dessa verkar inom. Det som återstår att se är 

hur detta de facto görs och uppfattas i praktiken på lokal, regional och nationell nivå utifrån de gjorda 

intervjuerna med personal från Polisen och räddningstjänsten. 

 

Den tidigare forskningen rörande såväl landstingen som räddningstjänsterna har visat på såväl 

likheter som olikheter mellan varandra. Utifrån resultaten av dessa studier är förväntningarna för 

denna uppsats att samverkan, samordning och ledning är något som fungerar väl på lokal nivå även 

hos Polis och räddningstjänst, men att det i likhet med hälso- och sjukvården blir alltmer komplicerat 

på regional nivå och klart begränsat på nationell nivå.  

 

 

 

 
                                                
64 Socialstyrelsen, 2016a, s.36–42 
65 Ibid, s.43–44 
66 MSB, 2014, s.19 
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3. TEORI 

Analyserna av Polisens och räddningstjänstens syn på samverkan och samordning kring skadeplatser 

grundas i teorier om nätverksstyrning. Även om dessa teorier ofta används på en mer central nivå så 

fungerar de för analyser av regionala nätverk.67 Med nätverk och nätverksstyrning menas i det 

föreliggande arbetet den sammanslutning av aktörer som tillsammans utifrån gemensamma 

utmaningar och uppgifter tar sig an och löser problem i anslutning till detta samt de sätt som detta 

görs på. Ett krav för att formera väl fungerande nätverk är att aktörerna ser tydliga anledningar för att 

ingå i det och att aktörerna tillsammans skapar strukturer för att kunna nå sina uppsatta mål, eftersom 

de i mångt och mycket är beroende av varandra för att kunna göra det.68 En fördjupning i 

nätverksstyrningen återfinns under punkt 3.2.  

 

Frågeställningarna är inriktade på hur befattningshavare från polis och räddningstjänst ser på 

samverkan på och kring skadeplats vilket är det fenomen som utgör en naturlig orsak till samverkan 

mellan aktörerna. Den teoretiska referensramen fokuserar på hur nätverksstyrning kan förklara de 

processer kring skadeplatsen som beskrivs av intervjupersonerna. Teoriernas statsvetenskapliga 

grund länkade till skadeplatsbegreppet kan även kopplas till samhällets skyddsvärden (medborgarna, 

territoriell integritet, demokratin, med mera) som beskrevs i kapitel 2. 

 

3.1 Staten, politiken och demokratin 

Staten har enligt vissa forskare marginaliserats alltmer under de senaste decennierna, bland annat på 

grund av yttre tryck från globaliseringen och ett alltmer utvecklat informationssamhälle, vilket ställer 

stora krav på staten som aktör. Till dessa yttre tryck kommer också en ökad social komplexitet, 

internationalisering och som en direkt bieffekt av det utvecklade informationssamhället: en viss 

misstro gentemot staten och dess styrande politiker. Detta har till viss del fört med sig att staten har 

marginaliserats och inte har samma styrande förmåga som den en gång hade, att staten som instrument 

är på nedgång. Det finns också kritiska röster mot detta antagande och det som framhålls i 

sammanhanget är att utmaningarna är förhållandevis nya och stora, vilket gör att staten som aktör inte 

rör sig mot nedgång utan snarare förändring.69 

 

                                                
67 Hertting, Nils, Vedung, Evert, Purposes and criteria in network governance evaluation: How far does standard 
evaluation vocabulary takes us?, (Evaluation, 18:1, pp. 25-44, 2012), Jacobsson, Bengt, et.al, Governing the Embedded 
State – The Organizational Dimension of Governance, (Oxford University Press, Oxford, 2015), Sørensen, Eva, Torfing, 
Jacob, Theories of Democratic Network Governance, (Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2008) 
68 Sørensen, Eva, Torfing, Jacob, Theories of Democratic Network Governance, (Palgrave Macmillan, Basingstoke, 
2008), s.46-47, Vedung, Evert, Implementering i politik och förvaltning, (Studentlitteratur AB, Lund, 2016), s.39 
69 Jacobsson, B, et.al, 2015, s.1 
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Att leda och styra har följaktligen blivit svårare i den moderna världen, mycket beroende på de yttre 

tryck som förut inte fanns på samma sätt, om inte annat så var trycken mer trögrörliga förr och 

transparensen inte lika påtaglig.70 En stats förmåga till ledning och styrning kan anses vara beroende 

av organisatoriska faktorer. Exempelvis är det politiska ledarskapet beroende av statens förmåga att 

anpassa eller ha en tillräckligt dynamisk organisation för att på ett adekvat sätt kunna agera och 

reagera på händelser, såväl nationellt som internationellt och ända ner på mikronivå inom 

administrationen.71 Med hänsyn tagen till den utveckling med en mer komplex värld, med fler 

involverade privata och icke-statliga aktörer så är det kanske därför inte konstigt att den traditionella 

styrningen av verksamheter allt mer har övergått till ledning i densamma.72 Sverige har en lång 

tradition av just samarbete och samverkan mellan privata och offentliga aktörer, efter andra 

världskriget tog sig samarbetet formen av korporatism genom att högre instanser i näringslivet blev 

delaktiga i den allmänna beslutsprocessen. Detta täta samarbete har däremot minskat på senare tid 

även om det i högsta grad är vanligt förekommande, vilket bland annat syns i, uppmaningarna från 

exempelvis sittande regeringar till myndigheter att öka samarbetet med den privata sektorn.73  

 

Det svenska myndighetslandskapet kännetecknas av en uppbyggnad som till viss del kan beskrivas 

som dualistisk med små departement sorterande under Regeringskansliet med ett relativt litet antal 

anställda. Merparten av de offentliganställda i Sverige tjänstgör istället inom ramen för lokala och 

regionala myndigheter och organisationer. De svenska myndigheterna kan sägas vara semiautonoma 

genom att de sorterar under ett politiskt departement även om de inte är tätt knutna till departementet 

organisatoriskt. Vidare har inte ansvarig minister möjlighet att rent juridiskt och konstitutionellt direkt 

styra den berörda myndighetens verksamhet. Agerandet och mekanismen som sådan gör alltså att de 

enskilda myndigheterna åläggs att lösa sina tilldelade uppgifter i regleringsbrev, verksamhetsuppdrag 

och motsvarande och fungerar därigenom semiautonomt.74  

 

Det politiska fältet är till sin natur sådant att beslut inom detta inte gärna ska vara alltför detaljerade, 

dels för att skapa handlingsfrihet för de som ska utföra besluten men också för att undvika kritik från 

exempelvis oppositionen. Följaktligen vill de politiska beslutsfattarna behålla en hög grad av 

                                                
70 En lösning har exempelvis varit användandet av New Public Management (NPM) vilken till stor del har hämtat sin 
inspiration från den privata sektorn, rön som sedan har försökt att appliceras på den offentliga sektorn i olika västländer. 
Oavsett så har den privata sektorn utvecklats i högre grad än den offentliga i viss mån och därför har rönen använts för 
att försöka effektivisera arbetet inom den senare, gränslandet mellan privat och offentligt har suddats ut allt eftersom. En 
annan pågående debatt i nuläget är huruvida NPM-reformens managerialism har haft en positiv eller negativ inverkan på 
den offentliga sektorn eller till och med huruvida managerialismen har förstärkt de problem och yttre tryck som 
förekommer i organisationerna idag. Jacobsson, B, et.al, 2015, s.19-23 
71 Jacobsson, B, et.al, 2015, s.27 
72 Bevir, Mark, Decentring security governance, (Global Crime, 2016, 17:3-4, 227-239), s.227 
73 Jacobsson, B, et.al, 2015, s.23 
74 Ibid, s.29-31 
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manöverutrymme beroende på hur händelser och omgivningar utvecklas vilket gör att det inte 

nödvändigtvis är den administrativa rationaliteten som är styrande utan snarare den politiska. Det ska 

också tilläggas att enskilda ministrar svårligen kan fatta beslut på mikronivå inom eget hägn, dels på 

grund av hinder rent kompetensmässigt men också baserat på tidsåtgången: risken för överbelastning 

i sådana fall är överhängande.75  

 

Utmaningen för regeringen är att den behöver undvika överbelastning och samtidigt finna en bra 

balans mellan effektivitet och demokrati. En väg för att åstadkomma detta är att skapa distans till 

olika frågor och istället styra in olika myndigheter att skapa tätare och kontinuerlig samverkan med 

andra aktörer såsom organisationer eller företag, gärna sådana som delar den sittande regeringens 

politiska linje.76 Den huvudsakliga strategin för att undvika överbelastning och skapa politiskt 

handlingsutrymme är ”ledning genom organisering” där regeringen upprättar administrativa enheter 

såsom departement, myndigheter med mera. Dessa enheter bidrar till att skapa en uppfattning och 

förståelse hos regeringen rörande huvuddragen i exempelvis, problem, förändringar och utmaningar 

som enheterna behandlar i det dagliga arbetet samt på längre sikt. Regeringen lägger i detta 

sammanhang vikt vid enheternas horisontella relationer med andra enheter och aktörer inom bland 

annat det egna sakområdet, vilket bidrar till en kontinuerlig kritisk granskning och utveckling för 

enheterna. Även det vertikala planet är av intresse för den sittande regeringen och i detta avseende 

framför allt det vertikala förhållandet mellan regeringen och de underordnade aktörerna och 

enheterna. Förhållandet präglas här av olika grader av distans och autonomi inom vissa områden, 

exempelvis kan autonomin hos enheten vara begränsad avseende mål som ska uppnås inom en viss 

tidsperiod, men desto större i hur dessa mål ska uppnås sett till resursanvändning och liknande.77 

 

Det avståndstagande som nämndes ovan kan med fördel kopplas till tankar kring flernivåstyrning och 

flernivådemokrati, vilka kan sägas ha utgjort och fortfarande utgör starka trender i det svenska 

samhället. Syftet är att genom avståndstagandet och delegeringen av uppgifter i ett flernivåsystem 

minska belastningen på ledningen, öka effektiviteten och även ur en demokratisk aspekt höja 

förmågan till delaktighet. Denna nivåindelning och därmed flernivåstyrning återspeglas även tydligt 

i exempelvis de lagrum som nämndes i kapitel två om kommunernas ansvar inom eget geografiskt 

område.78 I föreliggande arbete är dock tanken att snarare rikta fokus mot offentlig verksamhet och 

samverkan dem emellan, vilket kommer att diskuteras mer ingående nedan. Begreppen ledning och 

                                                
75 Jacobsson, B, et.al, 2015, s.44-45 
76 Ibid, s.60-61 
77 Ibid, s.72-73 
78 Tallberg, Pontus, von Bergman, Marie-Louise (red), Flernivåstyrning – Framgångsfaktorer för kommuner, regioner 
och staten, (Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Regionkontoret vid Stockholms läns landsting och Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2010), s.45, 154–156 
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styrning har berörts ovan i den rent politiska och högre statliga kontexten men ska nu brytas ner till 

att hantera de underordnade nivåerna. Ledning kan ses som en mellanmänsklig process, att hantera 

personalen i organisationer och styra dem i önskvärd riktning, till skillnad från styrning som har en 

mer formell och instrumentell betoning. Utvecklingen har allt eftersom gått mot att den överordnade, 

formella ledningen har börjat ses som mindre accepterad än förr, varför mer decentraliserad ledning 

har utvecklats som det starkare alternativet i sammanhanget med fler och mer påverkansmöjligheter 

från de ingående medlemmarna i en organisation.79  

 

3.1.1 Kort om socialt kapital 

En av förutsättningarna för en väl fungerande demokrati är förtroendet för de demokratiska 

institutionerna och dess företrädare.80 Utifrån detta och kopplat till skadeplatsbegreppet diskuteras 

därför här även begreppet socialt kapital kort. Det sociala kapitalet som begrepp fick ett klart 

uppsving i samband med att Robert D. Putnam aktualiserade begreppet under 1990-talet, även om det 

har existerat i begreppsvärlden innan dess. Innebörden av socialt kapital i detta arbete är för det första 

riktat mot appliceringen på samhällsnivå av begreppet och för det andra tillskrivs det i stort betydelsen 

av det förtroende som medborgarna har för staten och dess institutioner. Detta förhållande fungerar 

även omvänt och det är även detta som kanske är den primära användningen av begreppet i arbetet: 

vikten av väl fungerande myndigheter för att öka medborgarnas förtroende för de demokratiska 

institutionerna och därmed ett ökat socialt kapital och förtroende.81 Att medborgarna upplever att de 

får gehör för sina hjälpbehov vid exempelvis brand eller brott är viktigt för förtroendet för de 

demokratiska institutionerna. Att aktörerna som representerar det offentliga agerar effektivt är 

följaktligen en del i förtroendeskapandet i samhället gentemot staten och i slutändan även 

demokratin.82 

 

3.2 Nätverksstyrningen 

Nätverksstyrningen i stort kan sägas definieras av att den inte är en institution i den klassiska 

bemärkelsen, utan utgör mer av ett ramverk för de ingående delarna i nätverket att förhålla sig till. 

Nätverksstyrningen sammanför olika aktörer som med gemensamma krafter förväntas sträva mot mål 

                                                
79 Christensen, Tom, Lægrid, Per, Roness, Paul, G, Røvik, Kjell Arne, Organisationsteori för offentlig sektor, (Liber AB, 
Malmö, 2005), s.124 
80 Eriksson, Malin, Socialt kapital – Teori, begrepp och mätning – en kunskapsöversikt med fokus på folkhälsa, (Umeå 
universitet, CERUM Working Paper 60:2003), s.4–5 
81 Detta i likhet med Bo Rothsteins tankar om socialt kapital. Bäck, Maria, Från metafor till mätning: en 
samhällsvetenskaplig översikt om det sociala kapitalets beståndsdelar och effekter, (Socialmedicinsk tidskrift, vol. 89, 
4–5/2012), s.313–319.  
82 Detta kan även gå tillbaka till tolkningar av ”samhällskontraktet” och statens förpliktigande att skydda medborgarna 
samt upprätthållandet av exempelvis våldsmonopolet. 
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och att lösa problem som involverar samtliga deltagare på ett eller annat sätt, direkt eller indirekt.83 

Ingående delar i förståelsen för nätverkens uppkomst kan sägas utgöras exempelvis förklaringar 

utifrån historisk eller rational-choice-institutionalism. Även den socialkonstruktivistiska och 

poststrukturella institutionalismen kan till viss del förklara uppkomsten av nätverken.84  

 

Det som krävs för att skapa väl fungerande nätverk är såväl incitament för aktörerna i nätverket att 

samverka med varandra i gemensamma frågor samt att skapa strukturer som främjar framgång.85 

Incitamenten för detta kan variera, men en utgångspunkt är att aktörerna är beroende av andra aktörer 

för att höja sin egen förmåga.86 Följaktligen är varje organisation fullt ut eller till viss del beroende 

av de resurser som andra delar av nätverket har kontroll över, vilket skapar ett ömsesidigt beroende 

av varandra och att alla ingående parter levererar det som förväntas från övriga. Om nätverket är 

framgångsrikt är det något som kommer alla deltagande aktörer till gagn.87 

 

Detta leder, enligt Eva Sørensen och Jacob Torfing, till tre huvudsakliga frågor som är värda att beakta 

vid studerandet av nätverk. Inledningsvis kan det diskuteras vilka kontextuella incitament som finns 

för nätverksskapandet. Därefter är det intressant att beakta vilka strategiska överväganden och val 

som kan förväntas av respektive enskild aktör i nätverket. Slutligen behöver det även klarläggas vilka 

interaktioner eller spel som kan vara stödjande eller hindrande i skapandet och initierandet av det för 

ledning och styrning avsedda nätverket.88 Dessa frågor är tänkta att följa med in i analyskapitlet för 

att hjälpa till att förklara och analysera den bild som kommer av den empiriska undersökningen. 

Kontextuella mekanismer i sammanhanget rör främst de uppfattade beroenden av andra parter som 

aktörer i nätverket ser som incitament för att till fullo agera inom ramen för ett skapat nätverk.89  

 

Ett tecken på en väl fungerande nätverksstyrning, enligt Sørensen och Torfing, är att allmänt hållna 

policys och målsättningar lyckas konkretiseras av aktörerna inom nätverket, till för dem realistiska 

och eftersträvansvärda mål och aktiviteter, vilka överensstämmer med de formulerade högre 

målsättningarna. Dessa av aktörerna gemensamt formulerade mål och framtagna aktivitetsplaner 

bedrivs också av aktörerna inom nätverket och aktörernas diskuterar sig fram till planer för 

resursanvändning och liknande för att tillsammans kunna uppnå de gemenensamt uppsatta målen.90  

                                                
83 Sørensen, E, Torfing, J, 2008, s.26–27 
84 Ibid, s.31–40 
85 Ibid, s.46–47 
86 Whelan, Chad, Security networks and occupational culture: understanding culture within and between organisations, 
(Policing and Society, 27:2, 113-135, 2017), s.116, Hertting, N, Vedung, E, 2012, s.31 
87 Sørensen, E, Torfing, J, 2008, s.57, Vedung, E, 2016, s.39 
88 Sørensen, E, Torfing, J, 2008, s.47 
89 Ibid, s.47–50 
90 Sørensen, E, Torfing, J, 2008, s.97 
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3.2.1 Myndigheter och organisationer 

Teorier rörande nätverksstyrning har främst utvecklats kring politisk nivå, men här används det för 

att analysera ansvarsfördelning och ledningsförmåga på lokal, regional och nationell nivå, i samband 

med samverkan mellan myndigheter och organisationer. De olika aktörerna som förekommer i arbetet 

är på olika nivåer och med olika styrelseform då den ena är statlig och den andra är kommunal. Med 

aktörer menas här inte de enskilda intervjupersonerna utan de myndigheter eller organisationer som 

de representerar inom ramen för sin profession.  

 

I en krissituation är snabba beslut oftast nödvändiga för att förekomma eller förebygga en eskalering 

av en redan negativ situation. I och med att situationen är pressad kommer detta att påverka den 

perceptiva förmågan och därmed även förmågan till beslutsfattande. Av denna anledning är 

information och delgivning av korrekt sådan en nyckelkomponent för att åstadkomma ett fungerande 

system. För att lättare åstadkomma en högre grad av verkan pekar en del forskning på att informella, 

men etablerade, nätverk ofta fungerar bättre i krissituationer än etablerade hierarkiska system.91 Den 

svenska modellen för att hantera samhällsstörningar ska därför ses utifrån ljuset av detta då modellen 

i sig i mångt och mycket kräver ett användande av nätverksstyrning. Redan initialt ska det kanske 

därför också nämnas att Kapucu menar att denna typ av system, under förutsättning att det är 

väletablerat, är vida överlägset en centraliserad ledningsmodell i händelse av kris och terrordåd. 

Anledningen till detta är bland annat att händelsen oftast inträffar lokalt och för att nå en hög grad av 

verkan i responsarbetet på denna nivå krävs det då att mandat- och ansvarsfördelningar är klargjorda 

långt ner i organisationen och mellan olika aktörer. Detta sparar tid och om aktörerna inte är bundna 

av ett centraliserat ledningssystem kan de snabbt börja arbeta inom ramen för sina egna uppgifter i 

samverkan med andra aktörer för att slutligen sträva efter att samordna insatser och resurser för att 

skapa största möjliga effekt.92 

 

Kapucu menar också att en populär variant av nätverk inom ramen för exempelvis krishantering är 

det virtuella nätverket, där tillfälligt sammansatta grupper med personer på olika geografiska platser 

kan dela information genom gemensamma tekniska plattformar. I övrigt delar nätverket samma 

karakteristika som de vanliga nätverken avseende att de ingående parterna är ömsesidigt beroende av 

varandra på ett eller annat sätt, exempelvis rörande information, resurser och liknande. Det virtuella 

nätverket är främst populärt av anledningen att det är tämligen modulärt och kräver inte att personalen 

möts på en fysisk plats. Däremot förutsätter nätverkstypen att det finns säker tillgång till 

                                                
91 Kapucu, N, 2012, s.1, 4 
92 Ibid, s.205 
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kommunikation parterna emellan.93 Kommunikation är också något som är viktigt även i de andra 

nätverken, antingen genom olika sändarmedia alternativt i fysiska möten, i syfte att dela information 

med varandra. Informationsdelningen tillmäts stor vikt vid beslutsfattande i olika situationer och ett 

mål för olika aktörer och nätverk bör vara att ha en gemensam mål- och lägesbild.94 Den gemensamma 

mål- och lägesbilden möjliggör för aktörer inom och mellan organisationer och myndigheter att skapa 

en samlad bild av vad som händer, vilka åtgärder som borde vidtas och vad som ska uppnås i 

slutändan. Detta är att se som positivt ur ett beslutsfattande perspektiv, bland annat då det ger ett ökat 

underlag.95 

 

En intressant aspekt i kontexten av en krissituation är, som det antyddes i början av denna uppsats, 

att begrunda ledningsförhållanden såtillvida att det behöver klarläggas vem som är chef var, när och 

för vad. Detta är ytterligare en nyckelkomponent, vid sidan av informationsflödet, då det är viktigt 

att skapa tydlighet gällande såväl maktfördelningar som hur samverkande aktörer ska samverka, 

något som med fördel ska förberedas innan en pressad situation inträffar. Denna tydlighet skapar 

förutsättningar för en naturlig dynamik i samverkansprocessen och förenklar också för de etablerade 

nätverken avseende hur dessa ska fungera och ge maximal verkan. En grundförutsättning för att detta 

ska kunna uppnås på ett fullgott sätt är att det finns en förståelse för att det krävs övningar av de 

ingående delarna och aktörerna samt att det också ges möjlighet till detta.96 Övningen ger dessutom 

extra erfarenhetsunderlag för de beslutsfattande funktioner och aktörer som agerar inom ramen för 

händelser.97  

 

En annan viktig faktor i sammanhanget är att de olika aktörerna i ett idealfall, inom ramen för 

beroendet av de andra ingående medlemmarna, är likställda varandra hierarkiskt. Detta skapar en 

relativt platt organisation som gynnar ett formellt jämställt samarbete och diskussioner om 

användandet av olika resurser inom nätverket.98 I uppsatsen är detta fallet för de aktörerna som 

beskrivs och detta finns även föreskrivet i de olika lagrum som reglerar aktörernas mandat och 

verksamhet inom ramen för dessa.99 

                                                
93 Kapucu, N, 2012, s.5 
94 Gemensam målbild i sammanhanget är översatt från begreppet Shared Mental Model. Kapucu N, 2012, s.30 
95 Kapucu, N, 2012, s.30–31 
96 ´t Hart, P, 2014, s.143 
97 Kapucu, N, 2012, s.28 
98 Vedung, E, 2016, s.40 
99 Nätverkens olika aktörer är underställda olika överordnade chefer i formen av exempelvis departement och 
myndigheter vilket gör att någon samlad överordnad ”chef” inte finns. Detta grundkoncept gör att nätverken behöver 
vara just fördefinierade och kanaler för informationsutbyte etablerade, prövade och väl fungerande. ´t Hart, P, 2014, 
s.143, Kapucu, N, 2012, s.203–204 
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3.2.2 Offentliga organisationer utifrån olika perspektiv 

Myndigheterna och organisationerna och deras inbördes förhållanden kan också förstås utifrån olika 

perspektiv såsom instrumentella, kulturella och mytrelaterade perspektiv.100 Dessa perspektiv kan 

hjälpa till att tolka ageranden, beslut och strukturer inom offentliga organisationer genom att se på 

frågor utifrån exempelvis en myndighets förutsättningar. 

 

En myndighet eller organisation kan inledningsvis tolkas utifrån ett instrumentellt perspektiv genom 

vilket offentliga organisationer på uppdrag av samhället utför vissa uppgifter varför de alltså fungerar 

som instrument. Organisationerna agerar utifrån tankar om mål kontra medel, alltså vad som ska 

uppnås med vilka resurser. Strukturen internt i organisationen är oftast relativt hierarkisk och det 

finns klart uppdelade ansvars- och arbetsområden. I organisationens omgivning kan det finnas andra 

aktörer som både kan påverka och bidra till organisationens mål varför det i förekommande fall kan 

inledas samarbeten med dessa. Organisationen kan även på motsvarande sätt påverka aktörerna i sin 

omgivning och de sätt som dessa agerar på, exempelvis inom ramen för juridiska eller politiska 

faktorer.101  

 

Utifrån ett kulturellt perspektiv kan istället de offentliga organisationerna tolkas inom ramen för den 

inneboende organisationskulturen. Organisationskulturen kan sättas i paritet med organisationens 

identitet vilken gör att företrädaren för organisationen, när vederbörande ställs inför en händelse eller 

situation, får fråga sig: vilken typ av situation står jag inför, vad representerar jag i sammanhanget 

och vad förväntas jag göra? Om organisationskulturen är av godo och har vuxit sig stark kan den 

medföra såväl en intern styrka i det att tilltron till organisationen och dess uppdrag växer och om de 

värderingar som kulturen innehåller är allmänt accepterad stärker det även organisationens anseende 

utåt. En stark negativ och icke allmänt accepterad organisationskultur kan istället skapa en introvert 

hållning från organisationens sida och tilltron till den sjunker också baserat på de förhållningssätt som 

organisationen uppvisar.102 

 

Slutligen kan även mytperspektivet användas. Detta perspektiv hanterar bland annat frågor om socialt 

skapade normer vilka har skapats inom ramen för den institutionella kontexten, normerna är det som 

i föreliggande fall kallas för myter.  De sociala normer, myter, som har uppstått utvecklas i mångt 

och mycket till facit på hur delar av organisationer kan organiseras och hanteras, vilket gör att de i 

sammanhanget blir till recept. Recepten ger inte svar på frågor om totallösningar rörande 

                                                
100 Christensen, T, et.al, 2005, s.31-99 
101 Ibid, s.32-33, 47 
102 Ibid, s.52-53, 56, 71-73, Whelan, C, 2017, s.117,131 
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organisationer och dess styrning utan ska snarare ses som byggstenar i strukturen av organisationen, 

även om flera ingående delar kan skapa ett större, enhetligt recept.103 

 

3.2.3 Aktörer inom myndigheter och organisationer 

De aktörer som har intervjuats är dels kommunala men också statliga. Därför förs även en kortare 

diskussion om de olika typerna av tjänstemän enligt Erik Hysings och Jan Olssons tankar om dessa 

för att ytterligare skapa en bild av det föreliggande undersökningsområdet. Inledningsvis kan sägas 

att den vanliga definitionen av skillnaden mellan politiker och tjänstemän är att politikerna bestämmer 

vad som ska göras och tjänstemännen bestämmer hur det fattade beslutet faktiskt ska genomföras och 

även tillse att det genomförs. Det är också så som de flesta tjänstemän ser sig, utan att själv vara 

politiska utföra en arbetsuppgift som de beslutsfattande politikerna har beslutat. Den flernivåstyrning 

som har nämnts ovan påverkar dock även detta förhållande till viss del baserat på bland annat den 

omfattande decentraliseringen som har genomförts i Sverige där många frågor har förflyttats nedåt i 

den hierarkiska ordningen.104 

 

De personer som intervjuas i arbetet är antingen statligt eller kommunalt anställda tjänstemän vilket 

innebär vissa skillnader, om än inte alltför svåröverskådliga sådana. Den gemensamma nämnaren är 

att de genomför verksamhet som har beslutats på politisk nivå, frågan är däremot hur nära den 

politiska nivån de befinner sig. En statligt anställd tjänstgör vid en myndighet vilken styrs genom 

verksamhetsuppdrag och liknande och beroende på var i organisationen personen befinner sig 

hierarkiskt finns det begränsningar för hur mycket den enskilda individen kan påverka myndigheten 

och de politiska besluten med sina åsikter. Den kommunala tjänstemannen sitter i en motsvarande 

situation, däremot är avståndet till ledningen måhända inte fullt lika långt.105 

 

Tjänstemännen besitter, trots och till viss del i enlighet med beskrivningen ovan, vissa typer av 

påverkansmöjligheter. Då tjänstemannen är kontinuerligt närvarande i sitt eget yrkesområde skapas 

ett professionellt kunnande som inte den politiska makten kan bortse ifrån och dessutom bidrar den 

kontinuerliga närvaron i yrkesfältet att problemen ofta upptäcks i verksamheten först och därför 

adresseras på den nivån först. Alltså kan vissa initiativ tas av tjänstemannen vilket kan ge påverkan 

på den politiska nivån men kanske främst kan påverka yrkesområdets utformning och verksamheten 

som bedrivs. Det sistnämnda är också en påverkansmöjlighet som tjänstemannen besitter genom att 

                                                
103 Christensen, T, et.al, 2005, s.76–80 
104 Hysing, Erik, Olsson, Jan, Tjänstemän i politiken, (Studentlitteratur AB, Lund, 2012), s.9–10, 17, 31 
105 Ibid, s.20-22 
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vara den som utför de anbefallda arbetsuppgifterna och har även viss möjlighet att prioritera inom 

ramen för den egna verksamheten.106 

 

3.2.4 Implementering av nätverksstyrning inom ramen för organisationer 

Förändringar avseende exempelvis policys och styrregler åstadkoms i många avseenden baserat på 

att något upplevs vara ett problem som bör åtgärdas. Evert Vedung menar att detta, i vart fall i enklare 

form, kan beskrivas grafiskt genom användandet av policyprocessen. Den grafiska figur som 

policyprocessen innebär är däremot förenklad så pass mycket att den tjänar sitt syfte, men som sagt 

bara i en enklare form på grund av det möjligen alltför linjära förloppet. Det som policyprocessen 

tjänar på är att som teoretisk modell påvisa de ingående delarna åtskilda från varandra, i ett verkligt 

fall kan stegen snarast hänga ihop i större utsträckning.107 

 

 
Figur 2 - Policyprocessen enligt Vedung108 

 

Att diskutera de ingående delarna åtskilda från varandra ger en övergripande bild av vad som faktiskt 

kan åstadkommas och hur det teoretiskt sett genomförs avseende implementering. Processen inleds 

oftast med att ett problem upptäcks, därefter följer en problemanalys vilken i sinom tid leder till att 

det fattas ett beslut om intervention och om hur denna ska utformas. Interventionen genomförs genom 

att exempelvis en ny policy utformas vilken sedan implementeras. Det som normalt följer detta är att 

                                                
106 Hysing, E, Olsson, J, 2012, s.21-22 
107 Vedung, E, 2016, s.18 
108 Bilden skapad efter Vedungs beskrivning och grafiska presentation av policyprocessen. Vedung, E, 2016, s.19 
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det sker en uppföljning och utvärdering av de vidtagna åtgärderna och att den eftergranskning som 

blir resultatet av denna utvärdering sedan sprids och används som erfarenheter inför kommande 

uppgifter, såväl inom det aktuella området som andra. Den viktiga frågan som ska inleda varje 

problemanalys och utformning av intervention är: vad är det som ska implementeras och i vilket 

syfte?109  

 

3.3 Analytiskt ramverk 

Sammantaget utgörs det analytiska ramverket för den föreliggande uppsatsen av teorier kring 

nätverksstyrning, socialt kapital, flernivåstyrning och implementering. Dessa teorier pekar, 

understödda av forskning inom liknande eller angränsande områden såsom Kapucu, på att 

nätverksstyrning med juridiskt jämställda aktörer är det som i mångt och mycket är att föredra framför 

statiska, hierarkiskt styrda ledningsstrukturer i händelse av omfattande kriser eller liknande. Som 

komplement används även olika perspektiv på organisationer för att analysera olika 

ställningstaganden och angreppssätt som aktörer kan tänkas utgå ifrån.110 Då teorierna om 

nätverksstyrning ska appliceras på myndigheter och aktörer innehållande flera nivåer infinner sig 

även behovet av att diskutera teorier kring flernivåstyrning vilket har gjorts inom ramen för punkt 

3.1. Nätverksstyrningen, såsom den har beskrivits, kommer att följa med genom arbetet som ett 

analysverktyg där fokus främst kommer att ligga på frågor som mandat, incitament, ansvar och 

professioner.  

 

För att analysera området övergripande och den första frågeställningen om skadeplatsens utformning 

mer ingående, som i sig utgör basen för de kommande frågorna, används bland annat teorier kring 

flernivåstyrning för att särskilja mellan de olika förekommande aktörerna och peka på de likheter och 

olikheter som kan förekomma. Utifrån detta används sedan teorierna kring nätverksstyrning för att 

identifiera nätverk och arbetssätt inom respektive aktörs organisation samt, för att lägga på ytterligare 

ett raster, tankarna kring socialt kapital. Socialt kapital kommer att figurera som ett återkommande 

komplement i analysen. Med utgångspunkt i fråga ett leder analysen vidare in i fråga två som hanterar 

skapandet av nätverk vari teorierna kring nätverksstyrning blir dominerande. Utöver detta används 

även Sørensens och Torfings tankar om nätverkens potential och effektivitet, baserat på bland annat 

incitament hos aktörer för att ingå i nätverk och i vilka kontexter dessa incitament uppstår.  

 

                                                
109 Vedung, E, 2016, s.19–28 
110 Givet teorin innebär aktörer i den föreliggande uppsatsen olika myndigheter och organisationer på lokal, regional 
och nationell nivå. 
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Den tredje frågan som behandlar resurs- och ansvarsfördelningar inom ramen för nätverken kommer 

att diskuteras utifrån nätverksstyrningsteorierna med bakgrund tagen i teorierna kring 

flernivåstyrning.  Den fjärde frågan om eventuella komplikationer eller friktioner för samverkan i 

nätverken analyseras främst genom nyttjandet av teorierna om nätverksstyrning för att på så sätt 

kunna möjliggöra identifieringen av möjliga hinder i ett aktörssammanhang. Utöver detta appliceras 

även teorierna om implementering av Vedung samt i viss utsträckning teorier om flernivåstyrning 

syftande till att definiera iakttagna komplikationer. Då den fjärde frågan är sist ut kommer däremot 

de andra frågorna i mångt och mycket att ha gett ett underlag för diskussion varför den fjärde frågan 

kommer att hantera de flesta av teorierna som ingår i det analytiska ramverket.  

 

De förhärskande teorierna är genomgående de om nätverksstyrning, stöttat av de andra för att skapa 

en sammantagen bild. Med tanke på att frågeställningarna till viss del går ihop kommer resonemangen 

i analysen även att speglas av detta i vissa avseenden, innebärande att det analytiska ramverket kan 

användas dynamiskt i analysarbetet.  
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4. METOD 

Den generella forskningsdesignen här är en induktiv intervjustudie med två specifika studieobjekt: 

Polisen och den samlade räddningstjänstverksamheten. Uppsatsen grundar sig till stor del på en 

tidigare genomförd intervjustudie med landstingens beredskapssamordnare inom ramen för ett MSB-

finansierat forskningsprojekt som genomförs av Linköpings universitet och CARER-programmet111 

i samverkan med KMC. Projektet är benämnt ”Effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats” 

och det delmoment som den tidigare intervjustudien ingick i behandlar uppfattningen hos berörd 

personal i sådana frågor och försöker skapa en sammanhängande bild av den uppfattade utvecklingen 

fram till ungefär år 2030. Projektet spänner över ett antal forskningsdiscipliner, bland annat används 

organisationsteoretiska, katastrofmedicinska och statsvetenskapliga perspektiv för beskrivning och 

analysen av arbetet på och kring skadeplatsen idag och i framtiden. Projektet i stort förhåller sig till 

Linköpings universitets och Region Östergötlands etiska riktlinjer.112  

 

4.1 Genomförande 

Uppsatsen genomförs som en intervjustudie med jämförande inslag i syfte att skapa en enhetlig bild 

av uppfattningarna inom Polisen och räddningstjänsten kopplat mot den tidigare intervjustudien med 

landstingens beredskapssamordnare. Intervjuerna sker som semistrukturerade intervjuer med 18 

företrädare från Polisen och räddningstjänstverksamheten.113 Intervjupersonernas svar behandlas 

sedan genom användandet av innehållsanalys, mer specifikt ”konventionell dataanalys”.114 Analysen 

används på så sätt att gemensamma nämnare söks i svaren på de relativt öppna frågeställningarna, 

vilka kan sorteras in och brytas ner i block. Tillvägagångssättet möjliggör en tydligare undersökning 

genom en kodning som utgörs av värdeord eller sammanfattande stycken vilka överensstämmer 

mellan respondenterna. Fortsatt undersökning bygger därefter på att inom de identifierade områdena 

fortsätta nedkodningen inom dessa i syfte att försöka identifiera särskilda tankar, detaljer och övriga 

gemensamma nämnare.115  

 

För att fånga detaljerna spelades samtalen in men transkriberades inte fullt ut, däremot fördes 

mötesanteckningar med minutangivelser på inspelningarna för varje tematisk fråga som avhandlades. 

                                                
111 Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER) 
112 Den egna anknytningen till projektet utgörs av att ha gjort praktik vid Katastrofmedicinskt centrum under våren 2016 
och då fått i uppgift att genomföra den sagda intervjustudien som ett självständigt arbete. Studien efterbehandlades senare 
och blev en forskningsrapport inom ramen för CARER-programmet vid Linköpings universitet. 
113 Urvalet och tankarna kring detta redogörs för mer ingående under punkt 4.2.  
114 Hsieh, Hsiu-Fang & Shannon, Sarah, E., Three Approaches to Qualitative Content Analysis, (Qualitative Health 
Research, Vol. 15 No. 9, November 2005 1277-1288), s.1278-1281 
115 Kvale, Steinar, Brinkman, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Studentlitteratur AB, Lund, 2014), s.243–244 
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Användandet av diktafon i sammanhanget gav en god möjlighet att få en detaljerad inhämtning.116 

Mötesanteckningarna renskrevs sedan som referat och inte som fullständiga transkriberingar med 

hänsyn till användningsområdet och möjligheten att gå tillbaka till inspelningarna.117 

Intervjupersonerna figurerar inte med namn utan med sifferbeteckningar vilka även randomiseras så 

att något direkt samband mellan ordningsföljd och person inte ska kunna åstadkommas. Det upplevs 

som viktigt att anonymisera personerna eftersom en del av frågorna är högst aktuella och till viss del 

obekväma. Därför kan en ovilja att dela med sig av information skapas om svaren inte 

anonymiseras.118 En redogörelse för förutsättningar och villkor har även gått ut som information till 

intervjupersonerna i samband med att frågan om medverkan ställdes.119 Syftet med intervjun och 

förutsättningarna för den samt intervjupersonernas deltagande togs även upp i inledningen av varje 

intervju.120 

 

Underlaget för intervjuerna utgörs av listade tematiska intervjuområden vilka, för jämförbarhetens 

skull, initialt kommer att ha motsvarande utformning som de i den tidigare studien. Frågorna är i det 

initiala fallet öppna med begreppet skadeplats som inkluderande begrepp. Intervjuguiden är sedan 

uppbyggd för att möta det specifika informationsbehovet avseende den rent statsvetenskapliga och 

teorianknutna delen rörande ledningsstrukturer, uppfattade mandatfördelningar och upplevda för- och 

nackdelar med detta. Avsikten är dock även här att sträva efter så stor öppenhet som möjligt för att 

skapa utrymme för intervjupersonen att knyta egna erfarenheter till inkluderande begrepp såsom 

”samverkan”, ”samordning” och ”lägesbild” inom ramen för en större skadehändelse. Den tänkta 

öppenheten i de listade intervjuområdena skapade dessutom utrymme för flexibilitet i uppföljningen 

av frågorna under intervjuns gång. Denna flexibilitet säkrades till viss del upp med hjälp av 

uppföljningsfrågor i intervjuguiden, vilket gjorde att samtalet antingen kunde styras tillbaka mot 

huvudsyftet alternativt att svaren kunde utvecklas inom efterfrågade områden.121 Detta upplevdes 

borga för en mer dynamisk informationsinhämtning beroende på exempelvis intervjupersonens 

bakgrund och därmed de svar som gavs på de olika frågorna, vilket gjorde att intervjun mer tog 

formen av en diskussion eller ett samtal utifrån olika fasta punkter.122 

 

Intervjuerna påbörjades den 2 februari 2017 och den sista intervjun hölls den 27 april 2017. 

Materialinsamlingen från Polisen påbörjades med ett antal namn som förmedlades från centralt håll 

                                                
116 Repstad, Pål, Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, fjärde upplagan, (Studentlitteratur, 
Lund, 2007), s.93 
117 Kvale, S, Brinkman, S, 2014, s.220 
118 Ibid, s.110, 227–228 
119 Se bilaga 3, ”information och uppgifter om samtycke”.  
120 Kvale, S, Brinkman, S, 2014, s.170-171 
121 Ibid, s.172–173, 180–182 
122 Repstad, P, 2007, s.87 
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och därefter kunde dessa personer förmedla ytterligare namn inom myndigheten ute i polisregionerna. 

Detta skiljde sig mot fallet med räddningstjänstpersonerna då dessa i mångt och mycket kunde 

kontaktas via respektive organisations kansli eller kontaktregister.  

 

4.1.1 Begrepp och terminologi 

Det har medvetet gjorts en ansats att så långt det är möjligt använda aktörernas terminologi vilket 

förtjänar en kortare utläggning. Inför intervjuerna samt genomgående i arbetet genomfördes en 

inläsning i aktuella styrdokument och handböcker för att skapa en förståelse för det fält som aktörerna 

verkade inom. En risk med detta kan möjligen vara att ett visst mått av uppfattad subjektivitet kan 

förnimmas men avsikten är den motsatta: att närma sig objektet för studien genom anammandet av 

nomenklaturen för att förenkla kommunikationen med berörda parter samtidigt som de teoretiska 

utgångspunkterna ska vara ledande för analysen. Genom att använda de professionellas terminologi 

är förhoppningen att skapa en djupare förståelse för dessa gruppers sätt att tänka och resonera under 

vissa förutsättningar. Att använda akademiska termer i arbetet, framför allt i intervjuskedet, kan 

närmast tänkas ha en negativ effekt på samarbetet med intervjupersonerna genom skapandet av 

begreppsförvirring och därmed friktioner.123  

 

Användandet av semikonstruerade intervjuer blandat med text- och diskursanalyser är fruktbart för 

att bidra till skapandet av denna helhetsbild, från såväl planerare som utförare på regional och 

nationell nivå.124 Den empiriska kopplingen är stark genom hela arbetet genom att underlaget till stor 

del är hämtat antingen direkt från berörda befattningshavare eller från de styrdokument och 

reglementen som styr befattningshavarna. Befattningshavarna behöver i och med dessa styrningar 

följaktligen förhålla sig till den egna professionen genom intervjuerna. Detta förhållningssätt borde 

därmed innebära att befattningshavarna tydligt kommer att signalera när det är deras egna, högst 

personliga åsikter som framhävs, vilket i sin tur medför att de professionella ståndpunkterna kommer 

att vara lättare att urskilja i materialet.  

 

4.1.2 Användning av terminologi i kodningen 

Uppsatsen induktiva ansats gör att det insamlade materialet i mångt och mycket kommer att styra 

arbetets utveckling och de utvalda teorierna kommer att appliceras på situationer och beskrivningar 

som kommer från intervjupersonerna själva.125 De ställda frågorna är till sin natur tämligen öppna 

men har samtidigt en klar kontextuell ram som begränsar intervjupersonen till området i fråga. Det 

                                                
123 Repstad, P, 2007, s.17–19, 57, Kvale, S, Brinkman, S, 2014, s.150–151, 187 
124 Kvale, S, Brinkman, S, 2014, s.143 
125 Alvesson, Mats, Kärreman, Dan, Kreativ metod – skapa och lösa mysterier, (Liber AB, Malmö, 2012), s.149 
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sätt som intervjuresultaten används på är genom att hitta samlande begrepp och koder i det som 

aktörerna meddelar i intervjun, en form av fragmentering.126 Detta är görbart genom att aktörerna 

använder sig av en samlad intern begreppsflora, vilket gör de använda begreppen användningsbara 

för att skapa samlande teman inom ramen för områden eller frågor som tillhör vardagen för 

intervjupersonerna. Dessa teman kopplade till utmaningar, utvecklingsarbeten och de ställda 

frågeställningarna skapar en grund för analys utifrån den induktiva ansatsen i arbetet.  

 

De gemensamma och återkommande begrepp som intervjupersonerna använder sig av samlas 

inledningsvis i tabellform syftande till att skapa en överblick över spridningen i uppfattningar om det 

som frågan berör.127 Tabellen används främst för att skapa en tydligare överblick över de 

förekommande svarsfrekvenserna. Svarsfrekvenserna i sin tur kan därefter användas för att isolera 

teman vilka sedan kan analyseras vidare. De olika begreppen som används kommer ur en gemensam 

begreppsflora som de professionella aktörerna använder i sitt vardagliga arbete. För att inte begreppen 

ska stå ensamma, diskuteras och exemplifieras de i sina kontextuella sammanhang för att visa på 

förekommande uppfattningar inom dem. Detta bidrar ytterligare till att skapa tematiska bilder vilka 

sedan kan föras med vidare in i analysen.  

 

Sammantaget kodas de samlade resultaten från intervjuerna för att skapa ett sammanhang och visa på 

den komplexitet som området innehåller. Därefter bryts delar ur detta ut genom den nyligen nämnda 

kodningen och tematiseringen som sedan används för att besvara de ställda frågorna. Frågorna är 

medvetet brett formulerade för att kunna fånga in ett stort antal parametrar i syfte att skapa en bild av 

vad yrkespersonerna hos Polisen och räddningstjänsten uppfattar som nyckelkomponenter inom 

ramen för nätverksstyrning. Denna breda redovisning skapar också jämförbarhet med den tidigare 

studien med landstingens beredskapssamordnare och möjliggör också en lojalitet mot den induktiva 

ansatsen.  

 

Det enskilda syftet med kodningen är förvisso att leta mönster i intervjusvaren och även att sträva 

efter att skapa en bild av förekommande mönster i de därpå samlade begreppen för att identifiera 

särskilda teman. Dessa teman redovisas sedan i kapitel 6 (Intervjuresultat). Den följande analysen 

däremot, syftar i den vidare bemärkelsen till att visa var mönstren går isär och ihop för att på så sätt 

kunna tematiskt besvara de formulerade frågeställningarna, vilket i sin tur förenklas av att vissa 

mönster urskiljs för att försöka identifiera var aktörerna är överens eller inte.128 Dessa utsorterade 

                                                
126 Ibid, s.147 
127 För tematisk sammanställning, se bilaga 3.  
128 Alvesson, M, Kärreman, D, 2012, s.72–73 
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teman utvecklas också i kapitlet om intervjuresultaten genom inbördes kontextuella förklaringar till 

vad intervjupersonerna utifrån sin professionella roll anser i de olika fallen vilket leder till en samlad 

och överskådlig bild.  

 

4.2 Urval 

Populationen utgörs av befattningshavare på regional nivå inom Polisen samt personal med 

motsvarande placering vilka är representativa för räddningstjänsterna. Anledningen till detta urval är 

att studien så långt som möjligt ska vara jämförbar med den under 2016 genomförda studien med 

landstingens beredskapssamordnare. Förtjänsterna med urvalet är utöver denna jämförbarhet att de 

som leder verksamheten på och kring skadeplats i stor utsträckning är de som innehar tjänsterna.  

 

Erfarenheterna från studien från 2016 visade att personalen som bemannar funktionerna på regional 

nivå i stor utsträckning har ”klättrat” upp internt och därför har god kunskap om att arbeta ”på golvet”. 

Dessutom innebär en ledningstjänst på regional nivå att det krävs förtrogenhet med hur verksamheten 

bedrivs på såväl lokal som nationell nivå för att på ett bra och effektivt sätt kunna leda, samordna och 

organisera verksamheten högre upp i organisationen. Detta täcker även till stor del in det ”glapp” som 

annars kan uppstå då enbart personal på regional nivå tillfrågas, det vill säga att utförarna på den 

lokala nivån inte kommer till tals. Med den erfarenhet och bakgrund som krävs för tjänsterna är 

uppfattningen att även detta behov kunde tillfredsställas. Syftet var att skapa en bild av arbetet på 

skadeplatserna och dessas utveckling samt att undersöka hur nätverksstyrningen fungerade i 

sammanhanget. Detta gjorde att regionala befattningshavare var en bra utgångspunkt.  

 

Den ovanstående beskrivningen passar däremot främst in på urvalet gällande Polisen samt till viss 

del även MSB:s bemanning, vilken främst har närmats för att få en mer samlad bild från den nationella 

nivån. Insamlandet av information om regional samordning för räddningstjänstverksamheten i övrigt 

sker främst genom närmandet till olika räddningstjänstförbund vilka består av ett antal kommuner. 

Av denna anledning utgör företrädare från just olika räddningstjänstförbund en del av urvalet. Den 

personal som arbetar inom dessa förbund har antingen varit eller är räddningschefer eller motsvarande 

på kommunal nivå. Detta gör att den berörda personalen har en tämligen god, samlad bild av såväl 

arbete på kommunal nivå som på en mer sammanhållande, gränsande till regional, nivå. Utöver detta 

finns även intresseföreningar och klubbar för räddningstjänstorganisationerna som syftar till att 

diskutera exempelvis olika sorters problem inom områden som rör bland annat glesbygdsproblematik. 

Även representanter från sådana organisationer har kontaktats och intervjuats, vilket har gett ett bra 

tillskott till informationsfloran och ökat breddförståelsen för räddningstjänstverksamhetens insatser 

och utmaningar med dessa i olika delar av landet. Länsstyrelser har medvetet valts bort i denna 
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uppsats med anledning av att de inte verkar i den dagliga linjeverksamheten på samma sätt som de 

befattningshavare som i det första läget har valts som representanter för räddningstjänstverksamheten.  

 

Av de intervjuade befattningshavarna från Polisen företräder sju varsin polisregion och tre den 

nationella nivån, detta då de sju polisregionerna ska företrädas samtidigt som den nationella nivån 

också gärna skulle beröras för att genomlysa den nya organisationsstrukturen. I genomsnitt har 

befattningshavarna tjänstgjort som poliser i 26,7 år129 och har verkat i en regional ledningskontext i 

8,6 år.130  

 

De intervjuade från räddningstjänsterna har i genomsnitt tjänstgjort i 22 år131 inom den egna 

branschen i stort och i genomsnitt 10 år132 inom ramen för regional ledningsnivå, i tillämpbar 

omfattning. Intervjupersonerna har överlag en bakgrund som brandmän eller brandingenjörer och har 

sedan arbetat sig upp hierarkiskt inom räddningstjänstorganisationen. De intervjuade kommer från 

olika räddningstjänstförbund men även från MSB, som är tillsynsmyndighet för 

räddningstjänstverksamheten och ger stöd till länsstyrelserna, som i sin tur har tillsynsansvar för den 

kommunala räddningstjänsten som bedrivs i kommunal regi. Erfarenheterna från intervjupersonerna 

och deras huvudsakliga geografiska arbetsområden gör att de ger en god täckning över landet i stort 

och därför bidrar med erfarenhet och kunskap från såväl storstadsproblematiken som den problematik 

som återfinns på landsbygden och i glesbygden. Även den nationella nivån har tagits med genom 

intervjuer med personal från MSB. Totalt har 8 intervjupersoner medverkat från 

räddningstjänstverksamheten. Den sammanlagda populationen från båda aktörerna uppgår därmed 

till 18 personer. 

  

                                                
129 Som minst 12 år och som längst 40 år. 
130 Som minst 1 år och som längst 20 år.  
131 Som minst 11 år och som längst 44 år.  
132 Som minst 6 år och som längst 19 år. 
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5. AKTÖRER I FOKUS 

Nedan diskuteras ytterligare de ingående aktörerna, direkta och indirekta, utöver det som har nämnts 

i kapitel två om forskningsläge och den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar. 

Aktörerna som redogjorts för, är inledningsvis hälso- och sjukvården som tjänar som ett komplement 

till de andra två för uppsatsen huvudsakliga aktörerna: Polisen och räddningstjänsterna.  

 

5.1 Hälso- och sjukvården 

Hälso- och sjukvården är inte den aktör som är framträdande i denna studie men däremot tjänar det 

ett syfte att, som har nämnts ovan, inkludera de huvudsakliga resultaten i den delstudie som 

genomfördes vid KMC på uppdrag av MSB under 2016. Med ledning av detta ges här en kortare 

sammanfattning av hälso- och sjukvårdens roll inom ramen för begreppet skadeplats samt det sätt 

som hälso- och sjukvården arbetar på i vardagen och vid kris.  Förhoppningen är att detta ska ge en 

mer sammanhållen bild av den komplexitet som samverkan och samordning mellan olika aktörer 

verkande på skadeplats innebär kopplat till teorierna kring nätverksstyrning.  

 

Sektorsansvarig för hälso- och sjukvården är Socialstyrelsen och denna kan också samordna 

verksamheten inom eget sektorsansvar på ett nationellt plan vid en allvarlig händelse.133 Geografiskt 

ansvar lokalt och regionalt ligger på kommuner och landsting att då bedriva hälso- och 

sjukvårdsverksamhet. I vissa fall ligger ambulanssjukvården på entreprenad innebärande att 

verksamheten har upphandlats av landstinget och bedrivs sedan efter Socialstyrelsens riktlinjer.134 

Hälso- och sjukvården utgör en samhällsviktig funktion och därför åläggs respektive landsting att 

hålla en erforderlig beredskap för att, oavsett vardag eller kris, kunna bedriva sin verksamhet. Arbetet 

kretsar i likhet med andra samhällsskyddsaktörer kring ansvars-, närhets- och likhetsprinciperna, 

vilket gör att landstingen hanterar händelser som både ligger inom deras geografiska område och 

deras sektorsansvar.135 

 

5.1.1 Perspektiv för planering och utveckling 

Hälso- och sjukvården använder på ett tydligt sätt olika perspektiv för planering, genomförande och 

uppföljning, benämnda före-, under – och efterperspektiv. Dessa är dels bra som en typ av konceptuell 

styrmodell men fungerar också bra för att analysera arbetet kring skadeplats varför perspektiven till 

del kommer att återkomma senare i analysen i kapitel sju. Föreperspektivet hanterar planering och 

förberedelser före en händelse eller insats. Underperspektivet berör främst det faktiska 

                                                
133 Nilsson, H, Kristiansson, T, 2014, s.15–17 
134 Socialstyrelsen 1 (EK) 
135 Nilsson, H, Kristiansson, T, 2014, s.15–17 
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genomförandet vid en händelse. Gjorda förberedelser från föreperspektivet utgör grunden för hur 

genomförandet kommer att gestalta sig med hänsyn tagen till utgångsläget för insatsen. 

Efterperspektivet hanterar uppföljning och erfarenhetshantering efter genomförd insats och de dragna 

erfarenheterna följer sedan med fördel in i nästa föreperspektiv, vilket skapar en cyklisk 

utvecklingsprocess.136 

 

5.1.2 Allvarlig händelse 

En inträffad händelse som bedöms kräva resurser utöver det som finns i det vardagliga arbetet för 

hälso- och sjukvården benämns allvarlig händelse och resurserna behöver då ”…organiseras, ledas 

och användas på ett särskilt sätt.”137 För att göra detta används en särskild sjukvårdsledning, som är 

en stabs- och ledningsorganisation vilken återfinns på såväl enskilt sjukhus (lokal nivå) som på 

regional nivå. På den regionala nivån samordnas landstingets verksamhet inom det egna geografiska 

området samt att samverkan bedrivs med andra aktörer inom eget som andras geografiska område. 

Särskild sjukvårdsledning aktiveras genom att landstingets Tjänsteman i beredskap (TiB)138 varskos 

om händelsen, gör en bedömning av läget och förutsättningarna och då dessa faller inom vissa 

fördefinierade ramar bekräftas en allvarlig händelse och en särskild sjukvårdsledning etableras. 

Organisationen kan, beroende på händelsens omfattning, variera i storlek men kan vid större 

händelser bemannas av en hel stab.139 

 

5.2 Polisen 

Polisen har som främsta uppgift att upprätthålla lag och ordning i riket, men är även de begränsade 

av lagrummen så till vida att de inte kan gå in och styra personal som arbetar inom ramen för de andra 

lagarna om inte situationen kräver det, exempelvis genom att skydda personalen från att gå in i ett 

område eller en byggnad för att det pågår en polisiär insats där. Polisen regleras bland annat av 

Polislag (1984:387) och Myndighetsförordning (2007:515) vilka i sammanhanget innebär att 

myndigheten ska samarbeta med andra aktörer och myndigheter för att förbättra och stärka 

myndigheten och samhället som helhet. Andra myndigheter ska också ge stöd till Polisen i dess arbete 

enligt 6 § Polislagen. 

 

Polisen som myndighet sorterar under Justitiedepartementet och har gjort så, oavsett form, sedan en 

längre tid tillbaka. Myndigheten genomgick en stor omorganisation 2015 där Säkerhetspolisen bröts 

                                                
136 Nilsson, H, Kristiansson, T, 2014, s.17 
137 Ibid, s.27 
138 Tjänsteman i beredskap ska finnas i samtliga landsting och bemannar en jourtjänst som har till uppgift att ”ta emot 
larm, verifiera uppgifter, larma vidare, initiera och samordna det inledande arbetet och informera om händelsen”. 
Socialstyrelsen, Katastrofmedicinsk beredskap, (Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 2013:22), 6kap. 1§ 
139 Nilsson, H, Kristiansson, T, 2014, s.27, 35, 85, 91 



 45 

ur den gamla strukturen med Rikspolisstyrelsen som överordnad instans och bildade en egen 

myndighet. Den största förändringen består i att Polisen har gått från att vara organiserad som 

länspolis till att istället vara en samlad myndighet med central styrning. För att skapa ökad 

ledningsförmåga och tydlig geografisk ansvarsavgränsning har myndigheten delats in i sju 

polisregioner (se figur 4).140 I likhet med hälso- och sjukvården har Polisen ett särskilt arbetssätt för 

att hantera händelser som kräver ledning i särskild ordning, så kallade särskilda händelser, vilket 

redogörs för nedan under punkt 5.2.1.  

  

 
Figur 3 - Grafisk presentation av Polisens regionindelning.141 

 

5.2.1 Särskild händelse 

Den särskilda händelsen innebär för Polisens del att viss verksamhet behöver ledas på ett särskilt sätt 

vid sidan av den kontinuerligt pågående dagliga verksamheten.142 En särskild händelse kan vara akut, 

befarad eller förväntad men den innefattar brott eller misstanke om brott samt kan också förväntas 

kunna störa den allmänna ordningen och säkerheten. Om den blir så omfattande så att den går ut över 

den dagliga verksamheten kommer ett tydligt ökat engagemang att krävas, såsom exempelvis att leda 

befintliga resurser på ett särskilt sätt. Exempel på särskilda händelser kan vara terrorbrott, svåra 

                                                
140 Regeringens proposition 2013/14:110, s.391–392, 394–395 
141 Polisen 1 (EK) 
142 Polisen 2 (EK) 



 46 

samhällspåfrestningar i fred, vissa större allmänna sammankomster, grovt våldsbrott, med mera.143 

Vid en särskild händelse koncentreras följaktligen resurser och insatser mot en specifik händelse eller 

uppgift, med ökat fokus, resursmobilisering eller resursprioritering för att kunna bedriva denna 

fokuserade verksamhet. Nedan visas en bild, figur 4, som beskriver förhållandet mellan resurser och 

insatser vid vardaglig verksamhet kontra särskild händelse. 

 

 
Figur 4 - Illustration av resursförhållanden.144 

 

Vid en särskild händelse ska alltså den polisiära verksamheten vid behov kunna ledas på ett särskilt 

sätt. Denna särskilda ledning ska ske inom ramen för myndighetens sektorsansvar men också med 

det geografiska ansvaret i åtanke vilket medför att samverkan behöver ske även med andra aktörer 

för att kunna samordna verksamheten för maximal effekt.145 Polisinsatsen ska organiseras och ledas 

på ett sätt som är lämpligt med hänsyn tagen till uppgiften, däremot ska den fastställda 

principorganisationen i de allmänna föreskrifterna användas. Denna principorganisation kan sedan 

anpassas med hänsyn till uppgiftens utformning och eventuella specifika förutsättningar som anses 

föreligga. Ledningen vid insatsen genomförs på tre nivåer: strategisk nivå, operationsnivå samt 

insatsnivå (taktisk).146  

 

                                                
143 Nylén, Lars, Operativ ledning – Bedömande och beslutsfattande. Lednings- och fältstaber vid särskild händelse, 
(Rikspolisstyrelsen, Stockholm, 2006), s.7 
144 Bilden inspirerad av förlaga i Nylén, L, 2006, s.9 
145 Ibid, s.10 
146 Polismyndigheten, 2016, s.27–28 
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Den strategiska nivån styr vad som ska åstadkommas med en eller flera operationer, vilka sedan 

genomförs syftande till att nå det högre, strategiska målet och uppnå högre chefs önskade slutläge. 

Inom ramen för den operativa nivån men underordnat denna fattas taktiska beslut och genomförs en 

eller flera polisinsatser, vilka i sin tur syftar till att uppnå det högre målet med operationen.147 Syftet 

med denna typ av principorganisation är att den, inom rimliga gränser, kan anpassas efter rådande 

omständigheter och krav men i övrigt är densamma i såväl vardag som kris.  

 

5.3 Räddningstjänsten 

Utöver det som har nämnts under punkt 2.4.1 om den svenska modellen för att hantera 

samhällsstörningar är avsikten här nedan att gå in lite mer på räddningstjänstverksamhetens 

utveckling och några av de senare rön som har framkommit rörande dess utveckling.  

 

Brandkårer i den mening som de är bekanta idag infördes under 1800-talet för att under 1900-talet 

professionaliseras alltmer. I och med professionaliseringen tillkom även uppgifter utöver den faktiska 

brandsläckningen och i dagsläget hanterar de olika kommunala räddningstjänsterna, efterträdarna till 

brandkårerna, även händelser som trafikolyckor, kemiska utsläpp, översvämningar med mera.148 

Räddningstjänstverksamheten verkar främst inom ramen för LSO. Även andra myndigheter kan verka 

inom ramen för LSO, exempelvis kan ambulanspersonal som annars främst rör sig inom lagrummet 

för Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) ha möjlighet att bereda sig tillträde till bostäder för att rädda 

liv om det anses hotat i enlighet med 6 kap. 2 § LSO. Lagrummen kan med andra ord bitvis överlappa 

varandra. 

 

Det finns två typer av räddningstjänst: kommunal och statlig. Den kommunala räddningstjänsten är 

den som främst är i fokus i uppsatsen men även den statliga är värd att nämna. Uppgifterna för 

räddningstjänsten inom ramen för LSO är att förebygga olyckor och om olyckor trots detta skulle ske 

ska räddningstjänsten begränsa skadorna av dessa. Den kommunala räddningstjänsten ansvarar för 

all räddningstjänst förutom sex områden,149 vilka istället faller inom ramen för statens ansvar: fjäll-, 

flyg- och sjöräddning, miljöräddningstjänst till sjöss, eftersökning efter personer, räddningstjänst vid 

utsläpp av radioaktiva ämnen.150 Tillsynsansvar för räddningstjänsterna åligger respektive kommun 

och länsstyrelse som överordnad part. På central, nationell nivå äger MSB tillsynsansvar.151  

                                                
147 Polismyndigheten, 2016, s.27–28 
148 Florén, P, et.al, 2016, s.9 
149 3 kap. 7 § LSO 
150 4 kap. 1–6 § LSO 
151 5 kap. 1 § LSO 
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6. INTERVJURESULTAT 

I det följande kapitlet är avsikten att gå in mer specifikt på de genomförda intervjuerna och resultaten 

av dessa. Uppsatsen är beskaffad med en tämligen tydlig induktiv ansats baserat på att området är 

relativt outforskat, i vart fall utifrån de valda förutsättningar som har redogjorts för i tidigare kapitel.  

 

Att använda skadeplatsen som utgångspunkt för att på så sätt få en ”bas” att stå på i studien kopplat 

till ledningsdomänen, ses det som fruktbart att använda de respektive aktörernas etablerade 

terminologi för att åskådliggöra de tankar och logiska resonemang som aktörerna för i sitt arbete. Det 

etablerade arbetsspråket används fullt ut i texten i enlighet med det som sagts tidigare i kapitel 4. 

Termer och begrepp har förklarats i kapitel 2. 

 

De valda ingångarna är Polisens och räddningstjänstaktörers roll på skadeplats, idag och i framtiden. 

Ett visst avstamp görs hos hälso- och sjukvården utifrån den tidigare intervjustudien med landstingens 

beredskapssamordnare vars resultat dels har varit ursprunget till frågeställningarna men som också 

utgör ett jämförande komplement rörande arbetet på och kring skadeplatsen. Valet av Polis och 

räddningstjänst utgår ifrån att det är dessa två som, utöver sjukvårdsresurserna, huvudsakligen 

responderar på larm och är med vid etableringen av en skadeplats. Att inte belysa sjukvårdens roll i 

detta vore att bortse från en viktig aktör i sammanhanget. Det tar även bort en bit ur helhetssynen, 

vilken nu lättare kan göras en ansats att åstadkomma, i vart fall utifrån tankar och val på regional nivå 

eller motsvarade hos respektive aktör.  

 

Något som har nämnts ovan och som förtjänar att upprepas är att förmågan till att hantera kriser, 

kanske särskilt inom ramen för ledning, inte uppstår av sig själv. En effektiv ledning, i såväl kris som 

något mer pressande situationer i den vardagliga tjänsteutövningen, kräver övning för såväl den egna 

organisationen som i samverkan med andra aktörer som kommer att behöva ingå för att lösa olika 

typer av situationer. ́ t Hart pekar exempelvis också på vikten av tydliga rollfördelningar vilket skapar 

en naturlig dynamik i ledningen och utförandet av responsarbetet, något som även spiller över på 

vikten av väl fungerande decentraliserade nätverk.152 Den grundläggande tanken med arbetet är att 

de berörda aktörernas uppfattning om skadeplatsen samt deras roll i agerandet på och kring denna ska 

utgöra basen för analysen. Skadeplatsen uppfattas vara en bra utgångspunkt för studier om samverkan 

mellan responsaktörer då händelserna, särskilt de av större omfattning, förväntas ställa krav på ökad 

samverkan i de nätverk som på förhand är utstakade.  

 

                                                
152 ´t Hart, P, 2014, s.143 
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Nedan kommer de huvudsakliga fynden från intervjuerna kopplade till frågeställningarna att 

redogöras för. Den fullständiga intervjusammanställningen återfinns i bilaga 3. Som komplement till 

detta diskuteras även de uppgifter som framkom i studien med landstingens beredskapssamordnare. 

Fynden kommer sedan att analyseras vidare i det följande kapitlet och då utifrån det valda teoretiska 

ramverket.  

 

6.1 Intervjuresultat: skadeplatsens utformning 

Vad uppfattar befattningshavarna inom kommunal räddningstjänst och den statliga polis- 

myndigheten att skadeplatsen utgörs av idag och hur förväntas den kunna se ut i framtiden?  

 

De övergripande resultaten av intervjuerna med företrädarna från Polisen och räddningstjänsten pekar 

på uppfattningen att trafiken idag är den främst förekommande skadeplatshändelsen i vardagen.153 

Den näst mest förekommande skadeplatshändelsen är brandrelaterade händelser, även om färre 

Poliser finns representerade i svarsfrekvensen.154 Dessa två typhändelser är de som troligen kommer 

att vara främst förekommande även om 15 år, förutsatt att samhället och omvärlden ser ut ungefär 

som den gör idag. Även landstingens beredskapssamordnare pekade på denna fördelning idag och i 

framtiden.155  

 

Något som också nämns av några av intervjupersonerna, främst från räddningstjänstverksamheten, är 

en ökning i antalet sjukvårdslarm eller IVPA-larm som räddningstjänsten idag också responderar på. 

IVPA står för ”i väntan på ambulans” och larmen kan innefatta hjärtstopp eller liknande hjälpbehov. 

Tanken är att räddningstjänsten och till del också Polisen ska kunna göra en första, lättare 

sjukvårdsinsats intill dess att kvalificerad medicinsk personal ansluter till platsen. Detta är en del av 

den uppfattade breddning av uppgifter som har tillkommit och för att kunna hantera just frågan om 

sjukvårdslarm har kompletterande sjukvårdsutbildningar införts för såväl Polis som 

räddningstjänst.156 

 

Två faktorer som nämns men som inte huvudsakligen utgör orsak till de vanligaste 

skadeplatshändelserna idag är våldsanvändningen i samhället och det som benämns ”social oro”. 

Social oro i sig är ett vedertaget begrepp men innebär också en viss grad av tolkningsbarhet enligt en 

av uppgiftslämnarna och av denna anledning används även andra begrepp såsom 

                                                
153 P1-P10, R1-R8 
154 P3, P4, P6, R1–R8 
155 Bengtsson, K, et.al, 2016, s.14 
156 P8, P10, R7 
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”upploppssituationer” i de fall då sådant är aktuellt.157 Våldsanvändningen i samhället upplevs ha 

ökat i vart fall i de större städerna och våldet uppfattas också där ha blivit grövre, bland annat används 

skjutvapen i större utsträckning än tidigare och detta har inneburit att skottskador har blivit en del av 

vardagen.158 

 

Den vardagliga skadeplatsen i framtiden uppfattas bestå främst av motsvarande typfall som idag, 

alltså trafik- och brandrelaterade händelser, däremot kommer skadeplatsen i sig vara mer tekniktung 

och möjligen också mer komplex. Exempel på de tekniska och toxiska utmaningarna som 

intervjupersonerna bedömer tillkommer i framtiden rör sig framför allt om bland annat nya typer av 

fordon, drivmedel, byggnadskonstruktioner, med mera. Komplexiteten rör sig om en mer frekvent 

förekomst av hot och våld vilka bedöms främst komma som ett resultat av större samhällsproblem, 

såsom grov organiserad brottslighet och terror. Förtroendeskapandet framhålls därför som viktigt i 

detta sammanhang.159 

”Vi saknar resurserna.”160 

 

Som en del i skadeplatsens utformning och möjliga framtida utveckling togs även värsta tänkbara 

scenario upp som en dimension inom ramen för skadeplatsbegreppet. Det som identifierades som det 

allra värsta tänkbara scenariot idag och i framtiden var en dynamisk större händelse med exempelvis 

hot i form av terrorhandling, omfattande våldsanvändning, utsläpp av farliga ämnen och liknande.161 

Liksom citatet ovan antyder är resursmobiliseringen en av utmaningarna i sammanhanget själva 

resursmobiliseringen, vilken tar tid och det finns även en begränsning i den mängd resurser som kan 

mobiliseras. En annan aspekt är att det första ska etableras en bild av vad det är som har hänt och hur 

mycket resurser som krävs, detta i sig är en stor utmaning vid just en dynamisk större händelse.162 

Den dynamiska händelsen är pågående och tidsförloppet kan vara väldigt snabbt initialt för att sedan 

bli utdraget. De utdragna insatserna i sin tur kräver uthållighet avseende såväl ledningsresurser som 

insatspersonal.163 Ledningsorganisationen beskrivs i sammanhanget av en av intervjupersonerna som:  

 

 

                                                
157 P2 
158 P4, P10, R5 
159 P4, P5, P8, P9, R3, R6, R7, R8 
160 P4 
161 P1, P2, P4, P5, P6, P9, P10, R1, R2, R3, R5, R6, R7, R8 
162 P8 
163 P2, P3, P6 
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”… byggd för 80-talet egentligen, den typen av samhälle, där är upp till åtta-tio 

timmars uthållighet och erfarenhet… vi jobbar väldigt mycket med det inom 

Polisen just nu och ställer om vårt ledningssystem… måste man hitta andra sätt 

att jobba och förstärka varandra…”164 

 

Till detta kom också en masskadehändelse vilket sågs som möjligt resultat av den större dynamiska 

händelsen. Masskadeutfallet kommer att påverka hela insatsen då stort fokus kommer att läggas på 

att rädda liv och skapa ett skydd åt exempelvis sjukvård och räddningstjänst så att dessa kan arbeta i 

själva händelsen. Andra problem som kommer in i detta är bland annat zonindelningar, det vill säga 

het, varm och kall zon vilka har berörts i frågan ovan. Den heta zonen är där det finns ett uttalat hot 

eller fara i form av en gärningsman eller ett pågående fenomen såsom brand, explosioner eller 

liknande. Utanför denna återfinns den varma zonen där det föreligger en lägre hotnivå men där det 

likväl kan antas vara farligt. Den kalla zonen är där bland annat sjukvården kan arbeta mer grundligt, 

möjligen kan skadade evakueras från den varma zonen men den heta zonen är att anse som spärrad. 

Denna zonindelning får anses nödvändig men är också försvårande då det kommer att ställas stora 

krav på de inblandade aktörerna att organisera avtransporten av de drabbade från den heta zonen med 

olika medel. En stor mängd skadade kommer att sluka stora resurser vilket är en utmaning för 

aktörerna idag och därför ses det som ett värsta tänkbart scenario, antingen som enskilt fenomen men 

kanske särskilt i samband med att en händelse är dynamisk165 

 

En del av ett framtida värsta tänkbart scenario som togs upp var också förtroendekris i samhället, där 

tilltron till myndigheterna och staten hade urholkats på grund av exempelvis omfattande 

samhällsproblem, utanförskap eller liknande. De som främst pekade på detta var ett antal poliser men 

frågan i sig berördes även av personal från räddningstjänsten och diskuterades även återkommande 

vid olika tillfällen under intervjuerna. Uppfattningen är att det finns en negativ spiral rörande 

förtroendet idag vilken upplevs som svår att bryta. Det är därför viktigt att motverka den genom 

förebyggande och förtroendeskapande arbete vilket gör att det finns ett behov av samverkan med 

exempelvis sociala myndigheter.166  

 

 

 

                                                
164 P2 
165 P3, P5, P6, P8, R1, R5, R7, R8 
166 P2, P4, P5, P7, P9, R1, R3, R6 
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6.2 Intervjuresultat: samverkan och nätverksskapande  

Vilka aktörer samverkar på och kring skadeplats och hur formar de olika nätverk? 

 

Samverkan är den punkt som genomgående har berörts mest. Samverkan ses som grunden till 

framgång såväl idag som i framtiden. Definitionerna av samverkan och samordning går isär något i 

detalj men däremot så är den samlade breda uppfattningen att se som överensstämmande med 

definitionerna i föreliggande uppsats. En annan punkt i sammanhanget är att föreperspektivet är 

oerhört viktigt för att etablera en bra och fungerande samverkan mellan aktörerna167, det går inte att 

bygga ett väl fungerande nätverk ”… när det väl smäller”.168  

 

Något som också tas upp av ett antal intervjupersoner är att samhället har blivit allt mer komplext och 

känsligt för påverkan, exempelvis vid trafikolyckor som anses vara den främsta vardagliga 

skadeplatshändelsen. En mer omfattande trafikolycka uppfattas skapa stora följdverkningar inte bara 

i närområdet utan kan även få effekter längre bort genom försvårad framkomlighet i trafiken, 

omdirigering av trafiken, förlorad produktion på grund av förseningar, med mera. Det som också 

tillkommer i samband med detta är fler aktörer vilka blir involverade på ett eller annat sätt, antingen 

direkt i insatsen på skadeplats eller i före- eller efterarbetet.169  

 

De aktörer som vanligen är framträdande i skadeplatsarbetet är Polisen, räddningstjänsterna och 

hälso- och sjukvården, kanske främst i egenskap av ambulanssjukvården på själva skadeplatsen. Det 

som diskuteras med ledning av den ökade komplexiteten är att utöka samverkan och därmed på ett 

naturligt sätt i ökad utsträckning engagera exempelvis kommunerna. Situationer som gränsar till 

skadeplatsarbetet men som också är en produkt av det mer komplexa samhället gör också att media, 

sociala myndigheter och motsvarande aktörer ses som potentiella samarbetspartners i högre grad.170 

 

Behovet av samverkan pekar även på vikten av implementering av gemensamma styrmodeller samt 

på den uppfattning som förmedlas av intervjupersonerna att den ökade komplexiteten ställer större 

krav på de olika aktörerna och framför allt skapar behovet av att koppla in fler aktörer för att hantera 

vissa händelser. Komplexiteten gör också att enhetlighet och tydlighet blir än mer viktigt för att skapa 

robusta nätverk, med fördel utifrån en helhetssyn. En förutsättning för de robusta nätverken är robust 

teknik som möjliggör kommunikation för utan denna försvåras samverkansarbetet betydligt vid 

hanteringen av olika händelser. Tekniken ska med fördel vara transparent och aktörskompatibel i viss 

                                                
167 P1-P10, R1-R8 
168 P1 
169 P4, P6, P8, R2, R3 
170 P1, P2, P5, P7, R1, R2, R3, R6 
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utsträckning av samma anledning som ovan: att underlätta och möjliggöra samverkan.171 Utan 

kommunikation faller hela ledningskonceptet.172  

 

En utmaning som ett antal av företrädarna från Polisen ser i anslutning till skadeplatsen idag och i 

framtiden är att Polismyndigheten ännu inte fullt ut har anpassat sig efter omorganisationen, bland 

annat har inte rutiner och nationella styrningar implementerats fullt ut. Omorganisationen innebar 

också att personal flyttades runt på ett sätt som har gjort att flera intervjupersoner från myndigheten 

upplever att det bitvis saknas erfarenhet idag, särskilt inom ledningsdomänen.173 Ytterligare en faktor 

som är sammankopplad med omorganisationen och implementeringen av nationella styrningar är att 

Polisens gemensamma internutbildningar inte har genomförts sedan dess att organisationen stöptes 

om då utbildningarna ska revideras för att passa in i den nationella myndigheten. Detta uppges vara 

ett övergående problem som även troligen kommer att få en positiv uteffekt då utbildningarna 

kommer att vara standardiserade, men är likväl viktigt att beakta.174 

 

På regional nivå har i de flesta fall regionala samverkansforum initierats genom länsstyrelsernas 

försorg i enlighet med det geografiska områdesansvaret och i enlighet med konceptet Gemensamma 

grunder där forumet benämns Inriktnings och samordningsfunktion (ISF), till vilken det kan kopplas 

ytterligare stödfunktioner.175 ISF benämns olika saker i de olika delarna av landet och har ofta funnits 

redan innan Gemensamma grunder lanserades, men därefter har konceptet implementerats i de olika 

länen. Det som ska ske i ISF är i första hand informationsdelning mellan de olika aktörerna, för att 

kunna skapa en samlad lägesbild innebärande att alla ska ha samma bild av händelsen, var den har 

skett och vilka effekter den avger. Därefter kan samtal inledas om vad som bör göras, syftande till att 

skapa en gemensam målbild.176 

 

ISF-nätverken upprätthålls även då de inte aktiveras för att möta händelser med kontinuerliga möten, 

oftast på veckobasis. Mötena kan ske på telefon eller i faktiska möten mellan representanter för 

aktörerna, på vissa håll i landet hålls även mötena via radio för att öva upp 

handhavandekunskaperna.177 De aktörer som ingår varierar men de fasta medlemmarna brukar vara 

representanter från exempelvis länsstyrelser, landsting, polis, räddningstjänster samt i viss mån 

Försvarsmakten och vissa företrädare från det privata näringslivet såsom elleverantörer.178  
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Den nationella nivån uppfattas av en del intervjupersoner som något mer oklar, vilken aktör som ska 

ansvara för vad och på vilket sätt. De olika nivåerna och deras uppgifter skulle exempelvis kunna 

förtydligas mer och det skulle även enligt vissa intervjupersoner vara bra med ett samlat nationellt 

grepp. För att åstadkomma detta skulle exempelvis centrala myndigheter, såsom MSB, gärna kunna 

ta mer plats och därmed vara mer aktiva i det arbetet enligt vissa intervjupersoner.179 En typ av nätverk 

som är under uppvaknande efter att ha varit ”avsomnat under 15-20 år”180 är totalförsvaret vilket av 

ett antal intervjupersoner ses som något positivt då det ”vitaliserar” verksamheten och får aktörer att 

närma sig varandra igen på ett helt nytt sätt.181 Innebörden av totalförsvarsarbetet är något oklart, 

särskilt för räddningstjänsterna, men att det kommer att påverka intervjupersonernas organisation och 

deras egna arbetsuppgifter i någon utsträckning framstår som tydligt.182 Vissa av intervjupersonerna 

har även menat att totalförsvaret och samhällets krisberedskap går in i varandra och borde kunna stå 

på samma grunder för att kunna dela resurser mellan aktörer vid samhällsstörningar i en högre grad 

än vad som görs i nuläget.183 

 

6.3 Intervjuresultat: resurs- och ansvarsfördelning 

Vilken typ av resurs- och ansvarsfördelning skapas i nätverken? 

 

Resurs- och ansvarsfördelningen inom ramen för samverkan på och kring skadeplats dikteras i mångt 

och mycket av hur omfattande situationen är och vilka förutsättningar som ryms inom den. 

Exempelvis kommer förekomsten av hot i någon form att skapa ett övertag för berörd aktör, oftast 

polis eller räddningstjänst, vilka då ska skydda såväl insatspersonalen som medborgare i anslutning 

till skadeplatsen. Detta övertag handlar främst om befogenhet att exempelvis spärra av, utrymma eller 

på annat sätt begränsa andra aktörer eller medborgare. Detta regleras i mångt och mycket av befintliga 

lagrum vilka har nämnts i kapitel 2 och 5.  

 

Det förekommer däremot ett visst mått av överlapp mellan aktörerna, bland annat genom den ökade 

komplexiteten i samhället och fler inblandade aktörer.184 På den faktiska skadeplatsen sker en direkt 

och tämligen automatisk samverkan mellan de befälhavande från respektive aktör. Beroende på 

situationen hamnar exempelvis ansvaret för säkerheten på antingen Polisen eller räddningstjänsten 

alternativt på båda. Sjukvårdspersonalen får därefter tillträde till de drabbade så fort som området där 

dessa befinner sig bedöms som säkert, alltså att zonen inte är ”het”, alternativt att de drabbade 
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förflyttas från den heta zonen. Den heta zonen är ännu inte bedömd som säker på grund av exempelvis 

förekomsten av giftiga utsläpp, explosionsrisk eller en förövare som anses farlig och som ännu inte 

är omhändertagen av polis.185 

 

En faktor som väger in är att intervjupersonerna ofta pekar på en stor grad av samverkan avseende 

resurs- och ansvarsfördelning i nätverken. Med detta menas att nyckelbegreppet vid diskussioner om 

begreppet samordning är ”tillsammans”, vilket exemplifieras med citaten nedan på frågan om vad 

personernas definition av samordning är:  

 

” … i förhållande till andra och tillsammans med dessa få ut maximal effekt vid 

lösandet av uppgift.”186 

”… samverka och samordna syftar till parallellitet, gemensamma mål ska nås 

tillsammans.”187  

 

Samtidigt pekar den sista intervjupersonen på vikten av att samverkan ska vara konkret och även ha 

ett syfte: ”… det får ju inte bli flummigt heller, utan det får ju vara struktur i det hela…”188 

Uppfattningen bland några av intervjupersonerna är att samverkan på lokal nivå, i anslutning till 

skadeplatsen, oftast sker automatiskt och att eventuella problem löses i dialog.189 På den regionala 

nivån uppfattas problem och frågor om resurs- och ansvarsfördelning ske på ett motsvarande sätt, 

däremot återfinns det andra friktioner där än på den lokala, mer om detta längre ner. 

 

Ett återkommande tema är att Polisen inte fullt ut har landat efter omorganisationen, detta spiller över 

på flera områden kring skadeplatsen och även det dagliga arbetet, bland annat rörande utbildningar 

vilket nämndes tidigare. En upplevd styrka för Polisen i och med omorganisationen är samtidigt att 

det har införts nationellt övergripande koncept inom flera olika områden, exempelvis inom ledning. 

Detta samlade koncept gör att Polisen som aktör har eller ska ha fördefinierade fördelningar inom 

den egna organisationen rörande samverkan med andra myndigheter och aktörer, till exempel inom 

ramen för regional samverkan.190 Vid en händelse som eskalerar, eller befaras eskalera, så pass 

mycket att den behöver hanteras som en särskild händelse initieras en sådan och en så kallad 
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kommendering skapas, vilket utgör en bemanningsstyrka vilken vigs åt den specifika händelsen. Det 

finns även möjlighet att tillskapa en stabsfunktion med fasta ingående delar enligt Nato-standard 

vilket är en del av harmoniseringen med Försvarsmakten.191 Inom ramen för denna stabsorganisation 

finns specifika nyckelaktörer vilka äger samverkansansvaret med den regionala ledningen. Antingen 

kan det vara den som är ansvarig för händelsen som då har med sig möjligheter att disponera de 

tilldelade resurserna direkt192, alternativt då en större stab har etablerats kan det vara en person från 

en av stabsfunktionerna som avdelas specifikt för detta förbindelseuppdrag. Den personen agerar då 

enbart som förbindelseperson och ska enbart dela och förmedla information mellan polisens stab och 

det regionala samverkansforumet.193  

 

Några intervjupersoner från Polisen upplever sig se klara fördelar med denna typ av organisations- 

och ledningsfilosofi för den egna myndighetens del då staben och organisationen kan anpassas efter 

situationens krav, den blir dynamisk i sin natur och kan både gå upp och ner i skala. Samma 

ledningskoncept används på samtliga nivåer inom myndigheten vilket några anser skapar en 

förtrogenhet med uppbyggnaden vilket utgör en styrka.194 Räddningstjänsterna har också möjlighet 

att etablera en stab men här finns inte samma form av samlat nationellt grepp och upplevelserna om 

vilka beslut som kan fattas av den person som avdelas för att deltaga i det regionala 

samverkansforumet skiljer något mellan de olika räddningstjänsterna. Inom vissa räddningstjänster 

eller räddningstjänstförbund har personen som avdelas beslutsrätt över de samlade resurserna195 

medan det hos andra finns ett tydligt förbindelseuppdrag i likhet med Polisen. Uppgiften består då i 

att hålla kontakt med egen ledning inom räddningstjänsten och förmedla information mellan ISF och 

den egna organisationen.196  

 

Uppfattningarna om det regionala samverkansforumet skiljer i allmänhet mellan intervjupersonerna 

från de båda aktörerna. De flesta ser det som ett viktigt forum för att möjliggöra effektiv samverkan 

och samordning för att hantera händelser men det förekommer också uppfattningar om att forumet 

inte riktigt fyller det tänkta syftet. Tyvärr blir det ”… mycket snack och lite verkstad”197 i vissa av 

dessa vid såväl övningar som möten. En uppfattning som också luftas är att ”trösklarna måste 

sänkas”198 mellan olika aktörer, exempelvis mellan Försvarsmakten och civilsamhället för att lättare 

kunna komma fram till resurs- och ansvarsfördelningar. Möjligheten till detta består till stor del i en 
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ökning av perspektivförståelsen199 och att koppla samverkan till konkret verksamhet, ”… inte bara 

samkväm”.200  

 

6.4 Intervjuresultat: friktioner och komplikationer 

Finns det friktioner och komplikationer som hindrar samverkan och samordning mellan olika aktörer 

inom det svenska krishanteringssystemet enligt intervjupersonerna och i sådana fall varför? 

 

Grundplattan i allt är att skapa och vidmakthålla förtroendet för de demokratiska institutionerna och 

myndigheterna, att de kan utföra sina uppgifter på bästa sätt.201 Breddutmaningen är ett led i den 

ökade komplexiteten och stärker också bilden av att samverkan är klart nödvändigt för att kunna 

hantera dagens och framtidens utmaningar. Något som också av ett antal uppgiftslämnare ses som 

nödvändigt är etablerandet och förstärkandet av en helhetssyn samt en ökad perspektivförståelse.202 

Perspektivförståelsen innebär i förekommande fall att aktörerna har kunskap om varandra och 

varandras förmågor, begränsningar och huvudsakliga uppdrag. Helhetssynen i sin tur är bitvis ett 

resultat av den etablerade perspektivförståelsen men händelsen och de inblandade aktörerna sätts 

istället samman i en kontext för att identifiera konsekvenser och effekter i ett större samlat 

perspektiv.203 

 

För att kunna identifiera problem och friktioner och för att stärka förmågan genom 

erfarenhetsuppbyggnad krävs övning och utbildning vilken är ”… ett absolut grundkrav”.204 Detta 

skapar behov av dels återtag för polisen men också en önskad ökad tillgänglighet avseende 

utbildningar för räddningstjänsternas del. Dimensioneringen av organisationerna eller myndigheterna 

diskuteras också, bland annat för- och nackdelarna med större övergripande styrsätt så som efterfrågas 

av vissa företrädare från räddningstjänstverksamheten. Dessa övergripande styrsätt hanterar bland 

annat frågan om regionalisering eller tvingat förbundsskapande för att skapa en mer resurseffektiv 

och likriktad organisation. Det behöver också skapas en ökad dynamik i såväl ledning som insats, 

bland annat beroende på den ökade komplexiteten.205 

 

En uppfattning som delas av ett antal intervjupersoner är att samverkan på skadeplats ofta sker 

tämligen automatiskt då det är ett konkret problem som ska lösas. Det återfinns problem kring 
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samverkan på skadeplatsen bland annat gällande den så kallade zonindelningen, vilken nämndes 

tidigare, där räddningstjänst eller polis som ska skapa skydd åt bland annat sjukvården. Denna 

problematik diskuteras och utvärderas men brukar vanligen lösas på plats av berörda parter.206 Det är 

istället på nivåerna ovanför som det uppfattas finnas en klar begränsning för samverkan idag beroende 

på ”maktkonflikter” på dessa nivåer.207 Med maktkonflikter menas aktörscentrerade resonemang och 

en motvilja att resonera kring samlade insatser och samarbeten vilka kan resultera i positiva effekter 

för alla inblandade parter. Detta kopplas också till frågan om att ”sänka trösklarna” mellan de olika 

aktörerna i forumet för att effektivisera resurs- och ansvarsfördelningarna.208 Ett ordförandeskap, 

möjligen ett roterande sådant, inom ramen för exempelvis regional samverkan vore enligt några 

intervjupersoner bra i sammanhanget för att öka förmågan till beslutsfattande vid en större händelse 

eller kris.209 En annan faktor som ska vägas in är uppfattningen från polisrepresentanternas sida att 

organisationen ännu inte fullt ut har landat efter omorganisationen. 

 

En upplevd friktion som återfinns på regional nivå är att länsindelningarna inte alltid taktar med de 

olika regionindelningar som återfinns vilket skapar ett ”lapptäcke”210 indelningsmässigt, exempelvis 

är inte Polis- och Militärregionerna alltid överensstämmande och täcker flera län. Detta skapar 

skärningspunkter där det bitvis kan uppstå friktioner, vilket upplevs skapa ett behov av att bli mer 

dynamisk i förhållande till exempelvis närhetsprincipen.211  

 

6.5 Skillnader och likheter mellan Polisen, räddningstjänsten och landstingen 

De stora skillnaderna rör specifika frågor såsom önskvärd utveckling i utbildning, materiel, 

organisatoriskt med mera. Dessa skillnader uppstår troligen på grund av de olika aktörernas 

organisationsform i stort och därför de egna förutsättningarna, exempelvis samlad statlig myndighet 

kontra landsting och kommunal räddningstjänst. De två senare är politiska organisationer medan den 

statliga myndigheten agerar inom ramen för statlig tjänsteverksamhet och alltså effektuerar och agerar 

utifrån politisk fattade beslut som styr myndigheten.  

 

Sammantaget finns det i huvudsak fler likheter i stort än olikheter mellan de olika aktörerna. Det ses 

som positivt att samverka mer och att öka robustheten i såväl organisationerna i sig som de tekniska 

plattformar som används för att samverka. Det som upplevs saknas från räddningstjänst och landsting 
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är ett nationellt övergripande stöd i form av exempelvis likriktande styrning.212 Detta är även något 

som har påvisats i, bland annat, MSB:s framtidsstudie för den kommunala räddningstjänsten där en 

av slutkommentarerna berör just att MSB borde ha en mer aktiv roll i stärkandet av 

räddningstjänstverksamheten i stort.213  
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7. ANALYS 

Nedan är avsikten att diskutera de sammantagna resultaten från intervjuerna med Polisen och 

räddningstjänstverksamheten och även att koppla dessa resultat mot de valda teorierna och analysera 

den samlade bilden utifrån detta. I anslutning till analysen förs även en diskussion som till del leder 

fram till förslag på fortsatt forskning vilka följer på de dragna slutsatserna som presenteras i nästa 

kapitel. 

 

Inledningsvis görs en generell, övergripande analys utifrån de av Sørensen och Torfing identifierade 

tre frågeställningarna om ett nätverks effektivitet och framgångspotential.214 Vad gäller de 

kontextuella incitamenten215 för samverkan mellan de olika aktörerna är denna väldigt tydlig på själva 

skadeplatsen, där behövs allas samlade ansträngningar för att främst rädda liv men också för att 

minska påverkan på samhället i stort. Intervjupersonerna har iakttagit att svårigheten blir när 

samverkan ska bedrivas på högre nivå och då oftast av anledningar som abstraktion och på sina håll 

oklara mandat. Den regionala ledningsnivån organiseras idag i stort utifrån publikationen 

Gemensamma grunder vilket ger en någorlunda enhetlig organisation, den nationella 

ledningsnivån216 är däremot oklar. Detta har även visat sig vara fallet i exempelvis Socialstyrelsens 

rapport från övning TYKO där Socialstyrelsen själva identifierar ett behov av att för sin egen del 

definiera vad som menas med nationell samordning217, som de ska bedriva vid större händelser inom 

hälso- och sjukvårdssektorn.218 Detta är något som ett antal intervjupersoner också de facto har berört, 

att definitionerna av begreppen samverkan och ledning och dessas innebörd för såväl regional som 

nationell nivå behöver etableras och sedan stå som grund för metodikutvecklingen inom 

ledningsdomänen.  

 

I stort uppfattar intervjupersonerna att samverkan är en viktig komponent i framtiden, särskilt sett till 

fortsatt befolkningsökning och urbanisering likväl som att lands- och glesbygden successivt verkar 

att fortsatt avbefolkas. Båda dessa tendenser utgör utmaningar avseende såväl ledning som 

resursfördelningar och det bästa sättet som dessa utmaningar kan mötas enligt flertalet av de 

intervjuade är att samhällsaktörerna från såväl privat som offentlig sektor hanterar dem tillsammans. 

Här kommer till viss del olika strategiska val in och det främsta är då i vilken utsträckning olika 

aktörer vill vara med i de olika nätverken. Det övergripande nätverket inom ramen för exempelvis 

länsstyrelsernas sammankallande till möten är förvisso något som kanske inte är förhandlingsbart, 
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men däremot att deltaga i de övriga aktiviteterna kring det kan vara en diskussionsfråga. Att inte 

deltaga i dessa är ett strategiskt val vilket sätter graden av interaktion i nätverket219  och att vissa 

aktörer inte deltar i samarbetet kan ses som ett hinder för bibehållandet av en god dialog inom 

nätverket. Detta hinder kan i sin tur, ur ett generellt perspektiv, få negativa konsekvenser på 

nätverkets effektivitet vid initiering då alla parter inte jämspelta, vilket hade kunnat åstadkommas om 

alla såg samma klara incitament för att deltaga fullt ut.   

 

En intressant aspekt som har tagits upp i exemplet med Socialstyrelsens övning TYKO är frågan om 

gemensam och implementerad terminologi för att skapa goda förutsättningar för samverkan. I 

Polisens fall finns det ett exempel som är värt att nämna i sammanhanget, Nato-anpassningen av 

organisationsstrukturen och även delvis sambandstjänsten.220 Den organisatoriska anpassningen har 

främst rört benämningar på olika organisatoriska enheter och görs bland annat i syfte att harmonisera 

mer med såväl Försvarsmakten som andra, internationella, aktörer vilka har en motsvarande 

indelning.221 Det som kan sägas utifrån detta är att Polisen härmed ökar sin förmåga till samverkan 

med Försvarsmakten genom den ökade harmoniseringen och att den upplevda fördelen med att samla 

Polisen till en myndighet har underlättat att verkställa centrala styrningar.  

 

7.1 Analys av skadeplatsens utformning 

Vad uppfattar befattningshavarna inom kommunal räddningstjänst och den statliga polis-

myndigheten att skadeplatsen är idag och hur förväntas den kunna se ut i framtiden? 

 

Polis och räddningstjänst har pekat på samma fenomen som landstingen rörande såväl skadeplatsen 

idag och i framtiden som dagens och framtidens värsta tänkbara scenarion i stort. Detta etablerar 

bilden av att de huvudsakliga aktörerna som verkar inom ramen för skadeplatsen är väl införstådda 

med de utmaningar som återfinns inom området. Samverkan ses av samtliga aktörer som en viktig 

och naturlig del för att hantera skadeplatser, dels beroende på befintliga lagrum som förutsätter att 

samverkan sker men också på grund av det känsligare och mer komplexa samhället vilket involverar 

fler aktörer idag och i framtiden. 

 

7.1.1 Skadeplatsen idag och i framtiden 

Skadeplatsen idag består i första hand av trafikolyckor, här upplevs Polisen och räddningstjänsterna 

ha samma uppfattning. Sedan finns det nyanser i det hela, på vissa håll i landet verkar det som att 

                                                
219 Sørensen, E, Torfing, J, 2008, s.47 
220 Holm, Mats, Uppdrag oklart, (Fokus, nummer 37, 2016), s.18–19 
221 P2, P4 



 62 

trafikolyckorna har ökat och i andra att de har minskat men generellt sett rör det sig i vardagen om 

mindre trafikolyckor med en till tre drabbade i snitt per händelse. Intressant att notera är de 

reflektioner som vissa av företrädarna från räddningstjänsterna hade om att de har fått en uppfattning 

om att de värsta olyckorna drabbar de som är socioekonomiskt svagast i samhället, något som får 

visst stöd i angränsande forskning, i vart fall gällande bostadsbränder222 

 

7.1.2 Värsta tänkbara scenario idag och i framtiden 

Både Polisen och räddningstjänsterna har pekat på en stor, dynamisk händelse med ett stort 

skadeutfall och svårigheten att etablera en klar lägesbild. Räddningstjänsternas företrädare har 

framför allt varit inne på utmaningen med det stora skadeutfallet medan Polisen istället har fokuserat 

på hotet och dynamiken i händelsen vilket hindrar dem från att skydda räddningsarbetet och i 

förlängningen medborgarna. Detta överensstämmer väl med uppfattningen hos landstingens 

beredskapssamordnare vilka pekade på motsvarande värsta tänkbara scenario idag och i framtiden, 

men då med ett tydligt fokus på förmågan att hantera stora mängder skadade.  

 

Dessa två typer av skadeplatser, såväl i vardagen som vid en större händelse såsom en omfattande 

olycka eller terrorattentat, är den verklighet som aktörerna har att förhålla sig till avseende samverkan. 

Detta är särskilt intressant att beakta utifrån det som har framkommit från båda parter om vikten av 

att samverka då ingen av aktörerna kan hantera händelserna på egen hand, varken praktiskt eller 

juridiskt, vilket styrker bilden av att samverkan och nätverksstyrning är det bästa konceptet utifrån 

svenska förhållanden.223 Däremot finns det hinder, vilka kommer att belysas nedan, men också 

fördelar i den nu pågående utvecklingen.  

 

Den sociala oron som ett framtida värsta tänkbart scenario var också något som lyftes i intervjusvaren 

och är intressant att diskutera, även om svarsfrekvensen inte var direkt signifikant och därför inte 

utgör ett primärt värsta scenario. Däremot återkommer resonemanget i andra sammanhang och det 

ställs även i förhållande till samhällets ökade komplexitet med allt högre kravställningar vilket är 

utmanande för aktörerna att hantera bitvis. Detta kan ställas mot den korta redogörelsen i teorin för 

begreppet socialt kapital. Ett antal av aktörerna har diskuterat fenomenet och de upplevda framtida 

riskerna med ett minskat förtroende för exempelvis Polisen och räddningstjänsterna och vad det för 

med sig för samhället i stort.224 Grunden för det demokratiska samhället skulle kunna hävdas ligger i 

att folket känner förtroende för de demokratiska institutionerna och detta i sin tur baseras på 

                                                
222 Ekeroth, Johanna, Danielsson, Erna, Johansson, Roine, Olofsson, Anna, Forskningsöversikt: Bostadsbränder och 
socioekonomiska faktorer, (Mittuniversitetet/Risk and Crisis Research Center, 2012), s.4, 8, 11–14 
223 Hertting, N, Vedung, E, 2012, s.31-34 
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upplevelsen att staten och den offentliga sektorn levererar en fullgod tjänst i tillräcklig 

utsträckning.225 Detta i sin tur förstärker bilden som förmedlas av vissa befattningshavare då de pekar 

på vikten av att arbeta förebyggande och förtroendeskapande för att öka tilliten och därmed kunna 

uppfylla sitt främsta uppdrag; att ”… säkra demokratin och samhällets säkerhet samt säkerställa 

samhällets funktionalitet”.226 

 

Uppfyllandet av detta uppdrag med hänsyn tagen till det mer komplexa samhälle och de breddade 

uppgifterna som har nämnts i det tidigare kapitlet och kopplat till exempelvis den bitvis upplevda 

ökningen av våldsanvändning gör att samverkan och nätverksskapande aktualiseras än mer. Flera av 

intervjupersonerna är samstämmiga kring att incitamenten är klara för en ökad samverkan inom 

ramen för de olika nätverken: varje enskild organisation eller aktör kan inte hantera dessa utmaningar 

på egen hand. Men vilka nätverk är det då som skapas och vilken typ av samverkan är det som faktiskt 

bedrivs på och kring skadeplatsen? 

 

7.2 Analys av samverkan och nätverksskapande 

Vilka aktörer samverkar på och kring skadeplats och hur formar de olika nätverk? 

 

Intervjumaterialet och analysen av skadeplatsen idag och i framtiden visar på en utmanande 

verklighet med ett känsligt samhälle som i hög grad är beroende av teknik. Det finns stora likheter 

mellan lands- och glesbygd kontra storstadsmiljö även om urbaniseringen och förtätningen gör att det 

blir mer koncentrerat avseende såväl innehåll som intensitet i storstäderna. Urbaniseringen har 

medfört att gles- och landsbygden sakta men säkert får en allt mindre befolkning samtidigt som de 

offentliga tjänsterna ska erbjudas alla medborgare och på likartat sätt utan avsteg på kvalitet. Att 

brista i detta påverkar det sociala kapitalet och förtroendet negativt och för att kunna hantera de 

komplexa händelser som skadeplatser bitvis utgör idag krävs följaktligen samverkan och samordning 

av resurser för att säkerställa funktionaliteten och säkerheten i samhället. Av denna anledning finns 

och skapas nätverk för att höja denna förmåga.  

 

Utifrån intervjumaterialet och de befintliga styrningarna går det att identifiera flera nätverk på olika 

nivåer inom ramen för ett övergripande, samlat nätverk. Det samlade nätverket ingår i 

krisberedskapsorganisationen där alla samhällsskyddsaktörer är involverade. Samhällsskydds-

aktörerna i sig är de som med sin ordinarie verksamhet skapar skydd åt samhället och medborgarna, 

exempelvis genom att upprätthålla lag, ordning och säkerhet i Polisens fall. Till detta kommer aktörer 
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vilka bedriver samhällsviktig verksamhet och dessa knyts allt närmre detta nätverk tillsammans med 

andra aktörer såsom företrädare från näringslivet på kanske främst regional och lokal nivå. Detta 

innebär att det övergripande nätverket utökas och då efter identifierade behov. Aktörerna inom det 

övergripande nätverket ska säkerställa att samhället har en bibehållen funktionalitet, att dess 

grundvärden och befolknings liv och hälsa skyddas. Det fungerande samhället förutsätter ”… en 

demokratisk rättsstat, hälso- och sjukvård, informations- och kommunikationssystem, vatten- och 

energiförsörjning samt flöden av varor och tjänster.”227 Detta gör att även den politiska och 

administrativa ledningen på olika nivåer är involverad i sagda nätverk.228 

 

Inom ramen för det övergripande nätverket återfinns regionala och lokala nätverk som är en 

”miniatyr” av det övergripande, där aktörer inbegripna i samhällsskydd och samhällsviktig 

verksamhet knyts till ett nätverk, oftast på initiativ av länsstyrelserna. Dessa nätverk upprätthålls 

genom de periodiska möten som har nämnts innan och är därför semiaktiva i vardagen med möjlighet 

att snabbt kunna aktiveras i händelse av att någon av de ingående aktörerna ser ett samverkansbehov 

inom ramen för en händelse.229 Bland de ingående aktörerna kan sedan identifieras ytterligare nätverk, 

exempelvis mellan räddningstjänsterna som ingår i förbund eller de enskilda kommunala 

räddningstjänsterna som dock samverkar sinsemellan inom ramen för länet eller det närmsta 

geografiska området. Polismyndigheten i sig har också nätverk genom de nationella råd som ska 

skapa ett nationellt grepp i olika fokusfrågor och fokusområden men dessa nätverk ska kanske snarare 

ses som arbetsgrupper.230 

 

De aktörer som huvudsakligen agerar på och kring skadeplats är Polisen, räddningstjänsterna och 

ambulanssjukvården, som i förlängningen är en del av hälso- och sjukvården och därmed landstingen. 

Däremot förmedlas även en bild av att nätverken är i behov av att vidgas beroende på olika situationer, 

exempelvis nämns samverkansbehov med privat näringsliv, frivilligorganisationer och kommuner.231 

Det upplevs av de allra flesta av intervjupersonerna som att samverkan är nyckeln till framgång, såväl 

i vardagen som vid en kris. Detta beror dels på att uppgiften löses på bästa sätt med gemensamma 

resurser men också att lagrummen som de olika aktörerna verkar inom har gjort att det svenska 

systemet på ett stigberoende sätt232 svårligen låter sig hanteras framgångsrikt på annat sätt än genom 

samverkan och samordning. Därmed ses samarbeten över aktörsgränserna som oerhört viktigt av så 

gott som alla intervjuade, särskilt med tanke på den ökade komplexiteten i samhället och de slimmade 
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organisationer som återfinns hos responsaktörerna233 idag. Det som också understryks av ett antal 

intervjupersoner är vikten av att samverkan och nätverksbyggande måste ske i vardagen och innan en 

kris eller större händelse inträffar. Detta agerande i ett föreperspektiv är enligt, bland andra, Kapucu 

nyckeln till en effektiv samverkan i händelse av en insats inom ramen för nätverken.234 

 

Avseende den nationella nivån ter sig uppfattningen från vissa intervjupersoner vara att denna nivå 

är något oklar, något som även överensstämmer med resultaten från intervjustudien med landstingens 

beredskapssamordnare.235 Detta gestaltas till viss del också av de huvudsakliga resultaten från övning 

TYKO där Socialstyrelsen, vilken förväntas samordna verksamhet inom ramen för hälso- och 

sjukvården på nationell nivå, såg ett behov av att för egen del definiera vad samordningsuppgiften 

innebar för dem själva.236 En av intervjupersonerna har berört en viktig aspekt i sammanhanget som 

rör de faktiska och även tänkta regionindelningarna och att dessa inte överensstämmer med varandra 

vilket skapar organisatoriska ”lapptäcken” som blir utmanande ur ett samverkansperspektiv.237  

 

En fråga som därmed lyfts är om mandatet för exempelvis MSB behöver utvidgas för att skapa en 

mer sammanhållande funktion för organiseringen av den nationella ledningen? Detta får visst stöd av 

Kapucu som pekar på att erfarenheterna från ett antal händelser, såsom 11 september attentaten 2001, 

visar på att det krävs en blandning mellan centralisering och decentralisering för att skapa ett hållbart 

system. Om nätverksstyrningen ska användas, vilket ger ett tämligen decentraliserat system, behöver 

det fortfarande finnas ett visst mått av centralisering för att sammanhållande vägleda och skapa 

grundförutsättningar. Det som i Kapucus mening är ett idealfall är en bra blandning av dessa, vilket 

skapar ”kollaborativ decentralisering” med fastställda förhållningsregler, vilket ger tillräckligt med 

utrymme för nätverken att utvecklas beroende på förutsättningar men som fortfarande avgränsas av 

centrala styrningar.238 

 

Ytterligare en fråga som har lyfts av intervjupersoner från räddningstjänstverksamheten och berör 

avvägningen mellan centralisering och decentralisering är den om att regionalisera 

räddningstjänsterna eller tvinga in dem i förbundslösningar just för att inlemma dem i ett mer enhetligt 

ledningssystem på ett annat sätt än vad som är fallet idag.239 Några intervjupersoner kopplar till detta 

även in frågan om de breddade uppgifterna vilka kräver ett vidgat synsätt och en ökad 
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förändringsbenägenhet från räddningstjänsternas sida sett till vad som ingår i deras uppgifter, 

exempelvis rörande krisberedskap. Med andra ord krävs en högre grad av helhetssyn som på sina håll 

saknas idag men är viktig att skapa inför framtida utmaningar.240 Behovet av förändringsbenägenhet 

och den bitvis uppfattade avsaknaden av helhetssyn och perspektivförståelse kan tolkas som en del 

av en stark organisationskultur utifrån ett kulturperspektiv. Den traditionella bilden av 

räddningstjänstverksamhet kan här vara hämmande för de berörda organisationerna vilka kanske inte 

uppfattar att de nya uppgifterna ryms inom ramen för den egna verksamheten.241  

 

Ur ett instrumentellt perspektiv är det även intressant att beakta den påverkan som räddningstjänsterna 

kan ha på sin omgivning genom att exempelvis inte vilja vara med i olika samarbetsprojekt rörande 

samverkan mellan olika kommunala räddningstjänster. Att välja att inte göra detta påverkar övriga 

aktörer genom att dessa skapar ett system inom vilket de som inte bidrar även kommer att kunna dra 

nytta av effekterna men utan att faktiskt deltaga i arbetet. Det försvårar även samverkan på så sätt att 

alla ingående delar i räddningstjänstverksamheten inom ramen för exempelvis länsstyrelsernas 

geografiska ansvarsområde inte har samsyn gällande arbetsformer och liknande och inte heller är 

samövade.242  

 

I enlighet med uppgifterna från intervjupersonerna är det tydligt att nätverken för samverkan inom 

ramen för skadeplatsen och samhällsskyddet successivt börjar att vidgas. Därmed tillförs aktörer som 

kanske inte traditionellt har haft en plats i nätverket, alternativt tidigare har haft det men nu åter har 

ett egenintresse av att deltaga. Incitamenten för detta kan vara olika och initiativtagarna kan vara av 

olika typ.243 Exempel på detta utifrån uppsatsens perspektiv är bland annat den ökade samverkan som 

sker med Försvarsmakten inom ramen för totalförsvarsarbetet och det ömsesidiga behov som finns 

mellan de civila och militära aktörerna för att skapa ett starkare samhällsskydd generellt. Däremot 

återfinns här vissa komplikationer som främst verkar komma av att parterna inte har haft några 

löpande diskussioner under en längre tid varför friktioner uppstår. Detta ska dock inte bara ses som 

något dåligt då konflikter kan leda till att nätverket istället stärks genom att problemfrågor identifieras 

och sedan kan behandlas varför problemet löses.244 Andra aktörer som har nämnts är exempelvis 

media, kommunerna, sociala myndigheter med flera vilka alla har en viktig roll för att nå ut med 

korrekt information och hjälpa till i exempelvis ett förebyggande, förtroendeskapande arbete och som 

även har stor del i arbetet i områden där offentliga aktörer är ifrågasatta.  
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Det är även intressant att i sammanhanget iaktta att exempelvis ambulanssjukvården tenderar att 

finnas på entreprenad vilket gör att det redan i det traditionella nätverket återfinns privata aktörer som 

det behöver samverkas med i det vardagliga arbetet, även om de är tätt knutna till landstingens arbete. 

Oavsett så visar det på att det förekommer privata aktörer inom ramen för det offentliga och som 

nämnts i teorin, så har den tidigare starkt centraliserade statliga styrningen sakta övergått till ledning 

i verksamheten och den offentliga sektorn har öppnat upp allt mer.245 Vidgandet av nätverken innebär 

också till viss del en vidgning av bland annat skadeplatsbegreppet. Det förebyggande arbetet för att 

undvika skadehändelser och därmed etablerandet av en skadeplats är också viktigt att ta hänsyn till 

och en viktig del i detta är ett fortsatt förtroende och högt socialt kapital för att stärka responsaktörerna 

i deras arbete.246 I händelse av att Polisen eller räddningstjänsterna inte fullgör sina uppgifter öppnar 

det upp för möjligt missnöje i samhället liksom vissa av intervjupersonerna har uttryckt oro för. Detta 

missnöje kan leda till ett minskat förtroende vilket i sin tur leder till ett minskat socialt kapital och 

därmed, i förlängningen, minskar tilltron till de demokratiska institutionerna och i värsta fall kan hota 

de demokratiska grundvärderingarna.247 Att upprätthålla nätverk för att öka effektiviteten och skapa 

en samlad ökad förmåga att hantera olika händelser kan därför ses som oerhört viktigt i ett vidare 

perspektiv som inte bara kretsar kring agerandet på skadeplatsen i sig utan snarare knyter an till 

samhällets motståndskraft i stort.  

 

7.3 Analys av resurs- och ansvarsfördelning 

Vilken typ av resurs- och ansvarsfördelning skapas i nätverken? 

 

Med tanke på de svenska lagrummen återfinns ett antal grundläggande faktorer, vilka skapar en 

jämställdhet på framför allt nationell och regional nivå då ingen myndighet har beslutsrätt över någon 

annan. Däremot förväntas myndigheterna samarbeta och samverka med varandra i syfte att kunna 

lösa ut sina tilldelade uppgifter. För att kunna göra detta uppfattade ett antal intervjupersoner att det 

var viktigt att etablera och förstärka en helhetssyn för att alla inblandade aktörer ska sträva mot samma 

mål. Helhetssynen kräver i mångt och mycket en god perspektivförståelse, det vill säga att de olika 

aktörerna vet vilka de andra är, vilka perspektiv de har och vilka färdigheter och begränsningar de 

har, inte helt olikt en lagkapten som är väl förtrogen med sin laguppställning. Detta går till viss del 

hand i hand med samverkan men helhetssynen, så som det beskrivs i Gemensamma grunder, handlar 
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i mångt och mycket om att ha en samlad bild av hur situationen ser ut och vilka resurser som finns 

tillgängliga.248 

 

Den korta beskrivningen av övningen TYKO i kapitel 2 visar på vikten av samverkan och samordning 

mellan olika aktörer, såväl inom eget gebit som andras, med anledning av den komplexitet som 

kännetecknar en allvarlig händelse. Avsaknaden av en tydligt definierad och kommunicerad 

beskrivning av nationell samordning från den nationella myndigheten för hälso- och sjukvård, SoS, 

visar även det på komplexiteten i det svenska krishanteringssystemet och ger även underlag för att 

kunna hävda att begreppen inom nätverksstyrning fungerar väl för att kunna beskriva verksamheten 

knuten till samverkans- och samordningsdomänen. Det är även intressant att notera Socialstyrelsens 

bedömning rörande behovet av att definiera och kommunicera begreppet nationell samordning ur ett 

rent organisatoriskt perspektiv: hur kan nätverksstyrning förutsättas om det är oklart vad det är som 

ska samordnas och av vem i slutläget? Detta pekar även Sørensen och Torfing på då sådan osäkerhet 

underminerar argumenten för att bibehålla nätverket och arbeta med och inom det, vilket i längden 

raserar det uppbyggda systemet.249 Som Kapucu menar är det särskilt viktigt att det återfinns en balans 

i graden av centralisering kontra decentralisering för att nätverken ska vara effektiva.250 Samtidigt är 

det positivt att SoS identifierar egna behov för att kunna åtgärda de problem som dessa behov utgör 

vilket leder till en utveckling av den egna förmågan som kommer att höja den samlade förmågan 

inom ramen för det större nätverket.251 

 

En viktig faktor som har tagits upp under formandet av nätverk men som också berör resurs- och 

ansvarsfördelningen är den om vikten av att etablera nätverket i vardagen och ur ett föreperspektiv.252 

För att nätverken fullt ut ska kunna fungera menar vissa intervjupersoner att roller och 

ansvarsfördelningar måste vara tydliga och fastställda innan en kris inträffar. Om så inte sker kommer 

mycket tid att gå förlorad och dubbelarbete att genomföras. Resultatet av ledning eller samverkan är 

samordning och inriktning och på frågan om hur samordning definieras utgör följande ett bra exempel 

på den bild som har förmedlats av majoriteten av de intervjuade. Med samordning avses att:  

 

”… i ett uppdrag reda ut ansvarsfördelningar (och) skapa gemensam plan för att 

kunna agera tillsammans.”253 
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Detta är i mångt och mycket kärnan av vad majoriteten av de intervjuade har svarat rörande 

definitionen av begreppet samordning, gemensamt för alla svarande är att nyckelordet är 

”tillsammans”. Huvudsyftet är, liksom det beskrivs i Gemensamma grunder, att de olika aktörernas 

verksamhet inte ska motverka varandras insatser utan att alla insatser ska följa en gemensam linje 

utifrån en gemensam målbild.254 Detta förutsätter också en gemensam mål- och lägesbild, vilket 

Kapucu anser är något av det viktigaste för att uppnå en hög grad av funktionalitet i nätverken.255 

 

Tyvärr uppfattar inte alla intervjupersoner att samordning är det som uppnås i ISF-funktionen idag, 

den egentliga samordningen sker istället på och mellan de olika aktörernas staber.256 ISF-funktionen 

fyller däremot flera andra syften för vilken den också är menad, exempelvis att möjliggöra 

strukturerade kontaktytor mellan aktörerna. Så som det fungerar i det inledande skedet av en händelse 

kan ISF-funktionen närmast tillskrivas attributen hos ett virtuellt nätverk med en tillfälligt 

sammansatt grupp vars medlemmar från skilda geografiska platser sammanlänkas genom tekniska 

system för att hantera ett gemensamt problem.257 En distinkt skillnad är dock att gruppen inte fullt ut 

är tillfälligt sammansatt utan de ingående aktörerna är i de flesta fall kända av de andra genom de 

återkommande möten som sker på veckobasis. Detta i sig är en styrka då nätverket är etablerat, att 

strukturen är uppbyggd redan i ett föreperspektiv och att de olika aktörerna har en utvecklad 

perspektivförståelse och har fört diskussioner och gärna övat med varandra utifrån olika tänkbara 

scenarion. Utifrån denna perspektivförståelse kan de olika aktörerna sträva efter att utifrån i nätverket 

gemensamt uppsatta mål bedriva verksamhet inom den egna organisationen som gynnar insatsen i sin 

helhet.258 Detta är något som är applicerbart på samtliga nivåer inom samtliga nätverk, från nationell 

ner till lokal nivå samt inom och mellan aktörerna.  

 

7.4 Analys av friktioner och komplikationer 

Finns det friktioner och komplikationer som hindrar samverkan och samordning mellan olika aktörer 

inom det svenska krishanteringssystemet enligt intervjupersonerna och i sådana fall varför? 

 

Något som enligt några av intervjupersonerna delvis utgör ett hinder för en fullvärdig implementering 

av Gemensamma grunder som samverkanskoncept är att implementeringen har drivits i projektform. 

Detta har medfört att det sista steget i implementeringsprocessen knappt har hunnit påbörjas, det vill 
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säga analysen av de vidtagna åtgärderna vilket ska ligga till grund för det arbete som nu, enligt 

uppgift259, är påbörjat rörande hur konceptet ska konkretiseras för de enskilda aktörerna. Detta går i 

linje med de iakttagelser som även Vedung har gjort rörande att projektfenomenet idag förekommer 

i rätt stor utsträckning inom bland annat den offentliga politiken.260 Frågan blir då utifrån detta 

huruvida konceptet med Gemensamma grunder kan sägas vara implementerat i tillräcklig 

utsträckning? Detta upplevs vara fallet hos flera av de intervjuade, vilka pekar på det positiva med att 

det finns något att faktiskt utgå ifrån i byggandet av det eller de nätverk som de olika lagrummen i 

Sverige av idag påbjuder att aktörerna ska verka inom.261 

 

Gemensamma grunder har tillskapats utifrån, bland annat, identifierade brister och 

förbättringsområden262 men upplevs av ett antal intervjupersoner inte vid implementeringen ha något 

utrymme för revidering eller utveckling.263 Detta kan till del kopplas mot de tankar om tillsyn som 

Vedung redogör för, då de vidtagna åtgärderna behöver följas upp och då gärna i samarbete med 

slutanvändarna för att stärka legitimiteten hos såväl de beslutade åtgärderna som hos de som utför 

tillsynen.264 Den strategiska planen för implementeringen av konceptet visar på en inledande tanke 

från MSB:s sida om att öppna upp för revidering under implementeringsskedet men detta uppfattas 

bland vissa inte vara fallet ute i verksamheten.265 

 

Andra hinder för samverkan är den uppfattade motviljan hos vissa aktörer att vara med i de olika 

samverkansarbeten som pågår, mestadels beroende på resursbrist. Detta har lyfts tydligt av vissa 

intervjupersoner från räddningstjänstverksamheten. Ett visst motstånd finns även hos Polisen, dels 

rörande samverkan men också kopplat till omorganisationen av de 21 polismyndigheterna till en 

samlad polismyndighet. Detta kan också kopplas till Vedungs iakttagelser av Bo Bengtssons tankar 

om att byråkrater emellanåt väljer att inte ändra stig då den gamla är mindre ansträngande och inte på 

samma sätt drar ner effektiviteten vid själva förändringen, alternativt har större legitimitet eller 

makt.266 Detta utgör nackdelen i nätverksbyggandet då aktörerna är jämställda hierarkiskt och därför 

inte kan tvingas in i samarbeten i alla avseenden. 
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260 Vedung, E, 2016, s.21 
261 Exempelvis P2, P7 
262 MSB, 2014, s.17 
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264 Vedung, E, 2016, s.101–104 
265 Hjulström, Patrik, Källberg, Bengt, Gemensamma grunder för ledning och samverkan vid samhällsstörningar – 
Strategisk plan för implementering, (MSB, PM, Diarienummer: 2012:1845), s.3–6 
266 Vedung, E, 2016, s.59 
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Intervjupersoner från Polisen och räddningstjänstverksamheten har pekat på att Polisens 

omorganisation har lett till ett bitvis förenklat förändringsarbete då den samlade myndigheten 

underlättar såväl framtagande som införande av olika koncept, metoder med mera. Detta syns bland 

annat i vissa intervjupersoners uppfattningar om att likriktningen inom den samlade myndigheten har 

medfört en tydligare arbetsgång vilket har medfört att förändringar införs snabbare i organisationen 

och det är betydligt enklare än innan omorganisationen att ta ett samlat grepp om olika frågor.267 

Intervjupersonerna från räddningstjänstverksamheten pekar på att det finns en önskan om att kunna 

ta ett mer samlat grepp rörande exempelvis samverkans- och stabsmetodik, men att det idag är svårt 

då räddningstjänsterna är så fragmenterade som de är. En önskvärd utveckling hos vissa av 

intervjupersonerna är därför att räddningstjänsterna antingen stannar under det kommunala 

huvudmannaskapet men istället tvingas in i större förbundslösningar, alternativt förstatligas och läggs 

under länsstyrelserna.268 Detta hade medfört enklare förändringsarbete men också varit mer effektivt, 

sett till kostnader och resursanvändning samt beredskap. 

 

”Endast det enkla ska eftersträvas!”269 

 

Enhetligheten, exempelvis i formen av implementeringen av Gemensamma grunder, är något som 

enligt flera av intervjupersonerna behöver arbetas in i vardagen och de nätverk som byggs baserat på 

detta behöver etableras och inarbetas så långt det är möjligt på en bred front. Detta nämns också i 

Gemensamma grunder, däremot har arbetet ute bland aktörerna kommit olika långt i detta avseende, 

även om det på flera håll finns väl framarbetade samarbets- och samverkansforum vilket också har 

nämnts tidigare.270 En uppfattad nackdel som har lyfts med det sätt som Gemensamma grunder som 

ett gemensamt koncept har implementerats på i dagsläget är att det upplevs ha skett i projektform 

utan direkt uppföljning eller möjlighet till revidering under införandet. Konceptet hade tjänat på att 

implementeras som en process istället, enligt ett par intervjupersoner.271  

 

7.5 Diskussion 

Dådet i Stockholm den 7 april 2017 är intressant att ta upp som en diskuterande fråga. Detta dåd har 

medvetet inte berörts i uppsatsen hittills, utan tas istället upp som en diskussion efter analysen. En 

anledning till detta är att det troligen kommer att behövas tid för aktörerna själva att utvärdera 

                                                
267 P3, P7, P10 
268 Tallberg, P, von Bergman, M-L(red), 2010, s.45 Samma uppfattningar ventilerades även i MSB:s framtidsstudie. 
269 P8 
270 MSB, 2014, s.82 
271 R6, R7 
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händelsen och de gjorda insatserna och därför finns inte mycket annat än lösryckta uppfattningar i 

frågan i skrivande stund.  

 

Ett problem som framkom i media några dagar efter dådet var frågan som väcktes av 

ambulansfackföreningen Alarm, om att ambulanspersonalen befann sig i det som i realiteten var den 

heta zonen i direkt anslutning till händelsen. Där ska de enligt rådande riktlinjer inte uppehålla sig 

och det påpekas också att de inte bar reglementerad skyddsutrustning. Detta berodde bland annat på, 

enligt uppgifter från bland annat SOS Alarm som gjorde utlarmningen, att händelsen först inte 

klassades som en möjlig terrorhandling. Oavsett tyder det på att informationsöverspridningen inte har 

fungerat i tillräcklig utsträckning då ambulanspersonalen befann sig i het zon och därför får 

samverkan anses som hämmas vid tillfället. Detta är intressant då det också visar på en brist på 

transparens mellan de olika aktörerna.272  

 

En annan faktor som också har belysts är det drabbade landstingets val att inte deltaga i samövningar 

med bland annat Polisen och Försvarsmakten.273 Detta är något som till viss del har berörts i studien 

med landstingens beredskapssamordnare och det handlar främst om det ansträngda personalläget 

inom sjukvården vilket aktivt hindrar medverkan vid övningar och detta är i sin tur ett problem och 

en utmaning idag likväl som i framtiden.274 Dessa faktorer är intressanta kopplat till det som har 

redovisats i intervjuresultaten och analysen, då det visar på de enskilda faktorer som utgör hinder för 

en effektiv samverkan i nätverken idag. Den bristande transparensen gör det svårt att skapa en 

lägesbild, vilket kan skapa hinder för de olika aktörerna att inom egen organisation och tillsammans 

med andra aktörer sträva efter att nå gemensamt uppsatta mål. Zonindelningsproblematiken har också 

belysts i uppsatsen och återkommer nu alltså här som en faktor som försvårar skadeplatsarbetet.  

 

En annan intressant aspekt som har framkommit är att Gemensamma grunder ses som ett stort steg 

framåt för etablerandet av en godartad och hållbar modell för samverkan efter svenska förutsättningar. 

Det som däremot också har uttryckts är att konceptet är för abstrakt och akademiskt vilket gör den 

svåröversatt till de lägre nivåerna och därmed försvåras implementeringen.275 Detta åtgärdas nu av 

bland annat MSB som har påbörjat ett arbete med att konkretisera de i Gemensamma grunder 

stipulerade förhållningssätten.276 Det pågår även utvecklingsverksamhet på andra ställen i landet, 

bland annat vid KMC i Linköping som på uppdrag av Socialstyrelsen har börjat med samma sak för 
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att underlätta implementeringen på regional nivå i landstingen. Konkretiseringen är definitivt av godo 

och kan möjligen ses som en något fördröjd del av implementeringsprocessen, däremot är det 

intressant att notera att de nackdelar som har lyfts med konceptet av intervjupersonerna också nämns 

i Gemensamma grunder och där framställs som möjliga hinder för att etablera ett bra 

samverkansnätverk. Det ges även förslag på hur att gå komma runt detta, vilket gör att konceptet i 

publikationen har ”tagit höjd” för dessa hinder men att konceptet möjligen är för allmänt hållet vilket 

uppfattas som svårt att införa i linjeverksamheten. 

 

Intressant att notera med publikationen och konceptet Gemensamma grunder är att det är tänkt att 

användas över hela organisationsspektret i egenskap av ett recept för samverkan vid inträffade 

samhällsstörningar, men att det ändå har implementerats genom en form av ”lobbying”.277 Med detta 

menas att MSB inte kan tvinga aktörer att följa det framtagna konceptet och det åligger aktörerna 

själva att implementera det och spridningen har skett genom konferenser, övningar med mera. Denna 

tämligen ”flytande” form av implementeringsmodell, vilken grundar sig på övertalningsförmåga i 

mångt och mycket, gör att konceptet riskerar att rinna ut i sanden om det inte används i en stor 

utsträckning. Implementeringsarbetet behöver ses som en lång process och inte bara som ett 

kortvarigt projekt. Utan denna insats från skaparen av konceptet löper det stor risk att urvattnas, 

förvandlas eller till och med glömmas bort.278 Ytterligare en dimension är att även om aktörerna 

förhåller sig till Gemensamma grunder så fortsätter ändå de olika aktörerna att utveckla system inom 

eget hägn. Detta kan exempelvis bero på att konceptet med Gemensamma grunder inte är påbjudet 

utan snarare ett förslag som har uppfattats som bra och därför antagits på central nivå.279  

 

Sammantaget framstår det som tydligt att de trösklar som utgör komplikationer för samverkan mellan 

aktörerna, som har tagits upp av några av intervjupersonerna, kan tolkas utifrån såväl ett kulturellt 

som instrumentellt perspektiv. Trösklarna kan ses som dels svårigheterna att etablera ett bra klimat 

för samverkan, exempelvis på regional nivå, men också som svårigheter att etablera en helhetssyn på 

skadeplatsen, ett begrepp som också kan ses som på väg att vidgas. Enligt det instrumentella 

perspektivet, så som det används i uppsatsen, föreligger det viss risk för att olika aktörer blir låsta till 

sina specifika uppgifter. Detta utifrån beskrivningen av det egna uppdraget varför uppgifter som 

befinner sig i gränszonen till dessa inte nödvändigtvis uppfattas som aktuella för den specifika 
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aktören.280 Detta kan även kopplas till det kulturella perspektivet men då handlar det mer om en 

framvuxen, möjligen också traditionsbunden, organisationskultur vilken sätter upp dessa trösklar.281  

 

Ett exempel på recept för att hantera de höga trösklarna, nu sett ur ett mytperspektiv282, skulle kunna 

utgöras av Gemensamma grunder. Genom användandet av begreppet samhällsstörning vidgas 

begreppsvärlden och inkluderar fler händelser, som fler aktörer skulle kunna agera på. Arbetet med 

totalförsvarsarbetet är möjligen också en bidragande faktor i sammanhanget att sänka trösklar mellan 

aktörer genom att öppna upp för samtal på ett helt annat sätt men ska däremot inte betraktas som en 

receptlösning i det här sammanhanget. Ett annat möjligt recept för positiv förändring skulle kunna 

utgöras av en sammanslagning av de olika räddningstjänsterna för att skapa en mer enhetlig 

organisation, vilket skulle minska antalet samverkanskontakter och också förenkla utvecklings- och 

förändringsarbeten. Ett exempel på ett, i vart fall ur den aspekten, till synes bra infört recept är 

samlandet av de olika polismyndigheterna till en myndighet vilket uppfattas ha förenklat just 

beslutsvägarna avseende införandet nya koncept och mer likriktade lednings- och insatsfunktioner. 

Däremot finns andra faktorer som kanske inte har fått riktigt den positiva effekt som det var tänkt, 

men dels så tar omfattande omorganisationer tid och dels är recepten inte tänkta som 

universallösningar på olika problem, utan som enstaka byggstenar i konstruktionen.283 

 

7.6 Metodreflektion 

En iakttagen möjlig svaghet med föreliggande uppsats ur ett efterhandsperspektiv utgörs av att 

upplösningen eventuellt skulle ha blivit högre om intervjuerna hade förts med personal från Polisens 

polisområden respektive personal ur räddningstjänsterna från varje enskilt län. Detta hade dock 

svårligen låtit sig göras med hänsyn tagen till tidsåtgången samt den omfattande arbetsinsats som 

hade krävts för detta. Valet föll nu istället på att i Polisens fall genomföra intervjuer med personal 

tillhörande polisregionnivån vilket nivåmässigt motsvarar exempelvis landstingen, detta eftersom 

polisområdena idag är underställda polisregionerna. Företrädare från räddningstjänsterna har valts ut 

med ett urval tänkt att motsvara de olika typer av geografi och befolkningstäthet som förekommer i 

olika delar av Sverige och detta urval uppfattas ha fungerat väl. Det som har täckts in är såväl gles- 

som landsbygdsproblematik likväl som storstadsproblematiken samt olika geografiska 

förutsättningar från nord till syd, kust och inland. Sammantaget ger urvalet en god, representativ, 

översiktsbild av uppfattningarna ute i linjeverksamheten på en nationell basis men ur ett regionalt 
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perspektiv. Resultaten är därmed översättningsbara i förhållande till den studie som genomfördes med 

landstingens beredskapssamordnare under 2016, vilket upplevs ha skapat en god grund för analysen. 

 

Andra metodologiska reflektioner är att intervjuer gärna ska göras i formen av faktisk interaktion och 

inte över telefon eller e-post. Däremot så har telefonintervjuerna tjänat sitt syfte väl i denna studie då 

personalen som intervjuats har en krävande vardag och kan behöva adressera frågor med kort varsel. 

Av denna anledning ses inte telefonintervjuerna som någon direkt nackdel även om faktiska möten 

hade varit att föredra. Syftet var inte heller att studera känslomässiga aspekter hos de intervjuade utan 

snarare ta in och sedan analysera den information som de delade med sig av vilket ytterligare bidrar 

till att genomförandet var bästa möjliga utifrån de givna förutsättningarna.   
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8. SLUTSATSER 

Denna uppsats har i mångt och mycket varit gränsöverskridande då lednings- och samverkansfrågor 

inom ramen för skadeplatsen inte nödvändigtvis faller inom ramen för de naturliga statsvetenskapliga 

fokusområdena, utan mer inom ramen för exempelvis katastrofmedicin och krishantering. Svenska 

förhållanden med dess lagrum och flernivåstyrning skapar i realiteten ett incitament för aktörer, inom 

bland annat samhällsskyddet, att fungera i formen av nätverk för att kunna skapa en högre grad av 

samlad effekt för att kunna hantera olika händelser. Teorier om nätverksstyrning som analysverktyg 

vid studerandet av skadeplatsarbetet har belyst delvis kända och identifierat nya resultat och 

perspektiv på aktörernas interna och externa samverkansarbete.  

 

En slutsats som kan dras utifrån denna uppsats är att Polisen och räddningstjänstverksamheten har en 

samlad uppfattning om hur dagens skadeplats är beskaffad och hur den förväntas se ut om 15 år. 

Denna bild överensstämmer även med den som har förmedlats från landstingen i en tidigare studie, 

vilket gör bilden tämligen samstämmig: trafiken förväntas vara den största orsaken till samverkande 

skadeplatser även framgent. Brandrelaterade olyckor och händelser kommer att följa motsvarande 

utveckling som idag och antas vara ett fortsatt stående fenomen i skadeplatssammanhang. Detta stöds 

även av resultaten i MSB:s framtidsstudie. Det ska däremot noteras den oro som har lyfts fram i 

intervjuerna om de utmaningar som uppfattas finnas kring förtroendeproblematiken kopplat till 

Polisen och räddningstjänstverksamheten vilket utgör en del av ett mer samlat och omfattande 

samhällsproblem.  

 

Det värsta tänkbara scenariot idag och i framtiden kretsar kring en större dynamisk händelse med 

inbyggda hot och med ett stort skadeutfall som ett resultat av detta, exempelvis genom terror. Denna 

bild visade sig också som tämligen aktörsöverskridande, om än med skilda fokus rörande säkerhet 

för befolkning och insatspersonal kontra mängden skadade. Oavsett är det dessa fall, i vardag som 

kris, som är eller bör vara delvis dimensionerande för verksamhetens utformning. Att ha stora 

mängder personal fördelningsbara är för all del något som upplevs som bra men att använda 

tillräckligt med personal på ett effektivt och dynamiskt sätt upplevs som bättre. Därför är det viktigt 

att upparbeta en vana i vardagen att på ett effektivt sätt både bedriva insatsverksamhet men också att 

leda och planera sådan och då skapa ett system för både vardag och kris. Att ha ett sådant samlat och 

i enlighet med likhetsprincipen förankrat system gör att en vana och en förmåga till samverkan byggs 

upp i vardagen och som sedan håller i, exempelvis, en kraftig samhällsstörning.  
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Av denna anledning har det också framhållits att den svenska modellen för ledning och samverkan är 

av godo sett till svenska förhållanden, såväl lagrums- som resursmässigt. Den svenska modellen för 

att hantera samhällsstörningar bygger i mångt och mycket på nätverksstyrning vilket har varit det 

främsta teoretiska analysverktyget för uppsatsen. Nätverksstyrningens användbarhet vid större och 

dynamiska händelser kontra en fast och statisk ledningsstruktur med tydlig hierarki har framhållits av 

Naim Kapucu och detta har även fått medhåll från de olika företrädarna som menar att samverkan 

mellan aktörer når betydligt längre än enbart ledning från en samlad aktör. Bilden av en allt mer 

komplex samhällsutveckling vilket har framhållits av flera av de intervjuade visar på att fler och fler 

aktörer blir involverade vid en händelse. Exempelvis trafikolyckor kan få långverkande effekter på 

samhället i stort genom produktionsstopp med mera, utöver de kostnader som tillkommer för vård av 

de drabbade på längre sikt. Detta gör att de huvudsakliga aktörerna kring en vardaglig skadeplats 

utgörs av polis, räddningstjänst och hälso- och sjukvården men i de större fallen kopplas fler aktörer 

in för att hantera händelsen. Gemensamma grunder som recept ses som ett fruktbart steg i rätt riktning 

av flertalet av de intervjuade, ett resultat som överensstämmer väl med resultaten från intervjustudien 

med landstingens beredskapssamordnare.  

 

Däremot pågår i nuläget arbeten med att utveckla nätverken på framför allt den regionala nivån och 

då oftast genom länsstyrelsernas försorg för at tydligare koppla exempelvis kommuner och privat 

näringsliv mot det allmänna krisberedskapssystemet. Nätverken bildas på lokal nivå genom att 

berörda aktörer behöver samverka för att kunna utföra sin uppgift på bästa sätt. På regional nivå bildas 

nätverken främst genom att en aktör, exempelvis länsstyrelsen tar initiativ som sammankallande och 

sedan öppnar upp för diskussion kring möjliga behov och vilken eller vilka aktörer som kan bidra 

med resurser för att lösa olika typer av händelser. Därefter bibehålls kontakterna genom möten och 

gemensamma planeringar för att hålla liv i nätverket. På nationell nivå är uppfattningen att det är 

något mer spritt, det finns riktlinjer för hur samverkan och samordning ska gå till men däremot saknas 

erfarenhet och övning, i likhet med de större samverkansforumen på regional nivå.  

 

Styrkan och samtidigt svagheten i nätverken i fråga är att aktörerna i mångt och mycket är jämställda 

utifrån begreppen resurs- och ansvarsfördelning. Samtliga ingående aktörer har en skyldighet att 

samverka men det är upp till var och en av aktörerna att öppna upp för samverkan och att bidra med 

de resurser som krävs. De svenska lagrummen är uppbyggda så att aktörer generellt inte kan ta 

befälsrätt över andra aktörers resurser, däremot kan aktörer avdela resurser för att stödja andra. 

Följaktligen är ingåendet i samverkansnätverk, särskilt i ett föreperspektiv, bitvis att betrakta som 

frivilligt även om det finns ett visst mått av tvångsmöjligheter att tillgå. Lagrummen och den ökade 

komplexiteten i samhället med fler aktörer som påverkas vid olika händelser utgör de huvudsakliga 
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incitamenten för nätverksskapandet och nätverken utökas kontinuerligt baserat på erfarenheter och 

behov. En grund i nätverksskapandet får anses ligga i såväl händelser i vår omvärld som konceptet 

med Gemensamma grunder och totaltförsvarsarbetet, vilket har fått olika samhällsaktörer att börja 

diskutera samhällsskydd och krisberedskap igen och har gjort att nätverken har kunnat utvecklas i en 

positiv riktning. Implementeringsarbetet med de gemensamma grunderna är ännu pågående men den 

övergripande uppfattningen är att konceptet är bra och därför utgör en bra grundläggande byggsten 

att utgå ifrån. Det som behöver tillskapas utifrån dem är en samlad metodik. 

 

Det finns däremot friktioner som hindrar en högre grad av verkan inom dessa nätverk och en av 

friktionerna utgörs av aktörerna själva ur ett generellt perspektiv. Flertalet av de intervjuade har pekat 

på vikten av att undvika aktörscentrerade resonemang och att anamma mer av en helhetssyn och 

därmed öka sin förändringsbenägenhet för att öka förmågan till samverkan. För att driva på den 

processen kan det vara så att de överordnade statliga instanserna kan komma att behöva ta en utökad 

och kraftigare roll för att skapa en nationellt övergripande samsyn inom nätverken och göra dem mer 

robusta för att möta framtidens krav i en mer komplex värld. Uppsatsen bidrar här med ett nytt 

perspektiv genom att analysera aktörernas uppgifter och beröringspunkter utifrån teorier om 

nätverksstyrning. Tillämpningen av dessa teorier som analysverktyg påvisar att det finns problem 

med den överordnade styrningen, vilket begränsar det utrymme som nätverken kan fungera effektivt 

i. Detta begränsar även aktörernas förmåga till samverkan utifrån de förutsättningar som råder idag, 

därför är en bättre balans mellan centralisering och decentralisering en viktig faktor för att skapa 

bättre förutsättningar. Bidraget till forskningsområdet är därför främst slutsatsen att en ökad förståelse 

för nätverksstyrning är något av en nödvändighet, exempelvis för den politiska nivån i dess 

beslutsfattande kapacitet, för att kunna skapa möjligheter för formandet av effektiva nätverk idag och 

i framtiden. 

 

8.1 Förslag på framtida forskning 

Det första som skulle vara intressant att beforska i framtiden utifrån de resultat som har framkommit 

är hur samverkan och samordningen av insatserna i Stockholm hanterades under och efter dådet den 

7 april 2017. Detta kan ge en fingervisning om hur ett större attentat skulle kunna hanteras med tanke 

på den lyckligtvis relativt ringa skadeverkan som nu faktiskt åstadkoms. Detta skulle kunna utgöra 

ett studieobjekt på vilket teorier kring nätverksstyrning appliceras.  

 

Det skulle också vara intressant att göra en liknande studie som denna uppsats med exempelvis 

länsstyrelserna och Försvarsmakten som aktuella aktörer, för den senare myndigheten kanske främst 

kopplat mot samverkan inom ramen för totalförsvarsarbetet och samhällets krisberedskap i stort. 
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Utifrån motsvarande analytiska ramverk skulle exempel på frågeställningar kunna vara hur 

myndigheterna leds, vilka lagrum de ska förhålla sig till och hur de på ett effektivt sätt skulle kunna 

ingå i ett nätverk. En specifik ingående del är bland annat de civila aktörernas grad av harmonisering 

med Försvarsmakten och vilka ledningsvägar som kan tänkas byggas upp inom ramen för 

krisberedskaps- och totalförsvarsnätverket. Även här tjänar teorier kring nätverks- och 

flernivåstyrning ett syfte genom att erbjuda ett analysverktyg för att identifiera beröringspunkter och 

utrymmesbehov för nätverken att kunna växa i.  

 

Den fortsatta implementeringen av MSB:s Gemensamma grunder skulle även det vara intressant att 

beforska på något sätt framöver, exempelvis hur de olika typerna av konkretisering ner i de olika 

organisationerna gestaltar sig i framtiden samt hur de korrelerar med varandra. Med ledning av de 

diskussioner som förs rörande samhällets krisberedskap och det mer komplexa samhället av idag och 

framtiden är det också av intresse att se över lagrummen och ansvarsfördelningarna för centrala 

myndigheter. Vilka implikationer får de på olika nätverk, vad blir resultatet av dessa implikationer 

och hur skulle det kunna skapas ett ökat utrymme för nätverken att arbeta i?  

 

Avslutningsvis är min personliga förhoppning att trösklarna mellan de olika samhällsskyddsaktörerna 

sänks och att teorier kring nätverksstyrning kan utgöra grund för kvalificerade beslut rörande 

skapandet och bibehållandet av nätverk inom ramen för samhällsskyddet, då det i mångt och mycket 

är det som den svenska kontexten påbjuder.  
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Bilaga 1 – Tematiska intervjuområden Polis och räddningstjänst 

1. Vilken funktion vid organisation/myndighet? 

2. År i tjänst inom egen organisation/myndighet? 

3. År i tjänst som (regional) samordnare? 

- Även säkerhetschef/informationssäkerhetsansvarig?  

4. Vilken utbildning har Du? 

5. Vilken typ av skadeplatshändelser dominerar idag inom eget geografiskt område?  

- Finns det dimensionerande orsaker: industri, trafik, etc?  

- Har det vuxit fram eller nyligen uppstått? 

- Vilken påverkan har det på den egna organisationen? 

- Ställs det extra krav på exempelvis samverkan? 

- Hur har ni agerat för att bemöta det inom den egna organisationen? 

6. Vad ser Du som den största utmaningen för Din organisation/myndighet i eget geografiskt 

område utifrån begreppet skadeplats, idag?  

- Ledning? 

- Tele-, ledningsstödsystem? 

- Utbildning? 

- På längre sikt, 5–15 år? 

7. Vad är ”worst-case-scenario” i nutid i eget geografiskt område inom ramen för begreppet 

skadeplats?  

- Ser Du samma scenario som sämsta tänkbara inom den närmaste 5- till 15-årsperioden eller 

finns det någon annat som verkar bli mer frekvent? 

- Har ni behövt ändra rutiner/metodik för att bemöta denna typ av scenarion? 

- Om ja: hur har ni agerat för att bemöta denna typ av scenario? 

- Krävs utökad samverkan med fler aktörer än räddningstjänst/polis och hälso- och sjukvård? 

- Är den egna metodiken tillräcklig eller kommer den att behöva utvecklas för att möta 

situationer som dessa i framtiden?  

- Är ledningsorganisationen anpassad för att möta dessa krav? 

- Om inte: vad behöver i Din mening utvecklas? 

- Tele- och ledningsstödsystemen: fungerar de bra även i sådana mycket svåra situationer eller 

finns det klara begränsningar?  

8. Hur tror Du att skadeplatsen om 5–15 år skiljer sig från idag? 

- Vad kommer vara dimensionerande skadefall?  

- Finns det några samhällstrender som Du anser kommer ha inverkan inom denna tidsrymd?  
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9. Sett utifrån följande kärnområden, hur ser Du på utvecklingen på 5–15 års sikt? Vad är trolig, 

och önskvärd respektive mindre önskvärd utveckling? 

- Ledning (organisation) 

- Metodik (stab, ledning, faktiskt agerande på skadeplats av insatspersonal samt lokal ledning) 

- Tele- och ledningsstödsystem 

- Materiel 

- Utbildning (enskilda poliser, lednings- och stabspersonal) 

10. Största förändringsbehovet inom egen myndighet, centralt och regionalt, för att möta 

framtidens krav? 

11. Alarmering och dirigering, fördel/nackdel med konkurrens avseende upphandling? 

- Ur Din synvinkel, skulle något behöva ändras vad avser alarmering/dirigering?  

12. Exempelvis Totalförsvaret är i ropet igen. Hur ser Du att det kommer att påverka Dig i ditt 

arbete eller myndigheten/organisationen i stort?? 

- Ser Du något tillfälle inom verksamheten för Din myndighet då en samlad ledning skulle vara 

att föredra, såväl regionalt som nationellt? (Kommentar: med samlad menas en ”joint-

ledning” där samtliga inblandade aktörer med kompetenser finns representerade i syfte att 

skapa samordning genom ledning, inte enkom samverkan och informationsdelning.) 

- Upplevda fördelar/nackdelar med en sådan ledning? 

13. I grunden upplevs mycket av samverkan i enlighet med Gemensamma Grunder utgå ifrån att 

berörda parter förväntas samverka för att de har klara incitament för att göra detta? Vad 

uppfattar Du är incitamenten för att samverka, är det något som kommer naturligt eller görs 

det för att det upplevs som ett regelstyrt måste?  

- Hur ser Du på samverkan? Vilka aktörer ser Du att Du behöver samverka mest med inom 

ramen för begreppet skadeplats och under vilka förutsättningar krävs det mer eller mindre 

samverkan? 

- Upplever Du att den regionala samverkan är väletablerad och att den är lätt att initiera? 

- Hur uppfattar Du egen organisations/myndighets syn på Gemensamma Grunder? Upplever 

Du att konceptet med Gemensamma Grunder är funktionsdugligt, fungerar eventuell 

konsensus i praktiken? 

- Vilken personalkategori avdelas från Er organisation/myndighet till medverkande i 

Inriktnings och Samordnings Funktion (ISF)? Vilka mandat har dessa individer med sig in i 

ISF? Vad är det enligt Din professionella uppfattning som ska uppnås med samverkan? Vilken 

nytta och effekt fyller den?  

- Vad är Din organisations definition av ”samordning”, regionalt och nationellt? 
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Bilaga 2 - Information och uppgifter om samtycke 

 

Syftet med intervjun 

Syftet med intervjun är att med bakgrund av erfarenheter från de senaste fem åren söka skapa en bild 

av möjliga, dimensionerande scenarier om framtidens skadeplats på fem, tio och femton års sikt. 

Detta genom att försöka etablera en bild av den enskilde regionala samordnarens (Polis såväl som 

Räddningstjänst) uppfattning om ”samhällstrender”. Trenderna är specifikt kopplade till framtidens 

skadeplatser men omfattar ett brett spektrum av nivåer och faktorer såsom olika ledningsnivåer, 

samverkans, lednings- och telestödsystem, med mera. Det vidare syftet är att ge en bild av hur 

verksamheten hanteras och leds på främst regional och nationell nivå kopplat till befintliga 

övergripande ledningsdoktriner (MSB:s Gemensamma Grunder för samverkan och ledning vid 

samhällsstörningar). Sammantaget är avsikten att skapa ett kontrasterande perspektiv mellan 

befattningshavarnas uppfattningar kontra den faktiska ledningsdoktrinen och på så sätt försöka belysa 

möjliga scenarion för utvecklingen av framtidens skadeplats och hur arbetet på och kring denna 

kommer att ledas i framtiden. 

 
Tänkt användningsområde 

Intervjun utgör basen i en masteruppsats i statsvetenskap samt utgör också underlag för ett möjligt 

fortsatt arbete i enkätform, där insamlade data från intervjuerna i det senare fallet kommer att utgöra 

grund för utformandet av dessa enkäter. Tanken är att försöka utröna olika fokusområden genom 

intervjuerna och baserat på detta bygga enkäter vilka sedan ska distribueras till företrädare från olika 

myndigheter på nationell basis. Avsikten är att försöka skapa en mer heltäckande bild över framtida 

scenarion och de utmaningar som blir följden av dessa.  

 
Individuella data och sekretess 

Deltagandet är helt frivilligt och det insamlade materialet kommer att hanteras anonymiserat inom en 

mindre projektgrupp vid Katastrofmedicinskt centrum och Linköpings universitet.  

 
Lagring 

All insamlad data kommer att sparas anonymt och följa Linköpings universitets och Region 

Östergötlands sekretess- och forskningsetiska regler. Resultatet från projektet kommer att presenteras 

på sådant sätt att enskild individ inte kommer att kunna urskiljas. Utlämnad information kan återkallas 

av uppgiftslämnaren fram till dess att uppsatsen och den följande rapporten färdigställs utan 

motivering därtill.  

 

Samtycke till deltagande meddelas genom e-postsvar vilket ger elektronisk spårbarhet.  
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Bilaga 3 - Tematisk redovisning av intervjuresultaten 

 

Nedan redovisas och sammanställs de insamlade intervjuresultaten enligt den nedkodningsprocess 

som har diskuterats i kapitel 4 i uppsatsen. Bilagan är tänkt som underlag åt beställaren 

(Katastrofmedicinskt centrum) samt utgör underlag för den intresserade som vill se vilka svar som 

har erhållits vid intervjuerna. Intervjufrågorna har varit fokuserade på teman men har i övrigt gett 

intervjupersonerna frihet att själva formulera svaren utifrån de ställda frågorna. Därför återfinns också 

fler svar än antalet medverkande intervjupersoner då vissa frågor inte enklat har kunnat besvaras inom 

ramen för ett begrepp utan har även inkluderat andra. Följden blir ett mer fylligt material som visar 

på nyanser och kontraster inom och mellan aktörerna.  

 

Vad är den huvudsakliga skadeplatshändelsen idag? 

Begrepp Antal svar Polis Antal svar Räddningstjänst 
Trafik 10 8 
Brand 3 8 
Sjukvårdslarm - 4 
Grovt våld 2 - 
Suicidlarm 1 1 
Social oro  1 - 
Misshandel 1 - 
Försvunna personer 1 - 
Arbetsplatsolyckor 1 - 
Drunkning - 1 

Tabell 1 - Intervjusvar dominerande skadeplatshändelser 

 

Majoriteten av intervjupersonerna menar här att trafiken är den vanligaste orsaken till att en 

skadehändelse uppstår. Oftast är det händelser som innefattar en till tre stycken drabbade. Intressant 

att nämna i sammanhanget är att trafikolyckorna uppfattas tendera att skilja sig åt beroende på var de 

inträffar. I storstadsmiljön handlar det främst om en stor mängd fordon på en begränsad yta vilket kan 

utgöra grund för olyckor i kombination med den mänskliga faktorn. Utanför storstäderna, i lands- och 

glesbygdsmiljön nämns främst faktorer som väderförhållanden, väglag och hastighet. En intressant 

aspekt som har lyfta fram rör olyckorna påverkan på samhället då olyckorna, särskilt i 

storstadsmiljön, skapar köer vilket i sin tur medför förseningar och därmed sänkt produktion vilket i 

förlängningen påverkar samhället i stor utsträckning. Något som också har nämnts i anslutning till 

detta är den ökade vikten av samverkan med andra aktörer för att snarast möjligt återställa 

framkomligheten med ledning av den samhällspåverkan som olyckan de facto utgör. En stor hjälp i 
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detta kan skönjas i användandet av media, exempelvis radio, vilka kan dirigera övriga trafikanter för 

att på så sätt minska belastningen på det påverkade vägavsnittet.284  

 

En andra dominerande händelse för räddningstjänsten är brand vilket också ett antal personer från 

Polisen har menat på är en vanligt förekommande skadeplatshändelse.285 Branden som orsaken till en 

skadehändelse genererar inte särskilt många döda men däremot drabbade och bitvis också skadade. 

De vanligaste typerna av brand i vardagen är mindre bostadsbränder och ”bränder i det fria”, vilket 

inkluderar bil- och containerbränder samt brand i skog och mark. Intressant att notera här är att flera 

av de intervjuade upplever sig se skillnader i allvarlighetsgrad kopplat till socioekonomisk status på 

de drabbade.286 Utöver trafik och brand pekar hälften räddningstjänstrepresentanterna på en ökad 

förekomst av sjukvårdslarm, benämnda IVPA-larm. IVPA är en förkortning för ”i väntan på 

ambulans” och innebär i stort att räddningstjänstpersonal dirigeras till ett sjukvårdsrelaterat ärende 

och där kan agera första insats, exempelvis vid hjärtstopp och liknande. Även vissa uppgiftslämnare 

från polisen pekar på en breddning av det egna uppdraget, om inte annat sett till överlapp mellan olika 

aktörers uppgifter.287 Som ett kompletterande tema till dessa breddade uppgifter tar en av 

uppgiftslämnarna från räddningstjänstverksamheten också upp frågan om en åldrande befolkning och 

svårigheten att tillgodose bland annat de äldre med fullvärdigt skydd och säkerhet utifrån ett 

samhällsperspektiv.288  

 

Därefter finns det en stor spridning mellan svaren och kan till viss del ha att göra med såväl 

intervjupersonernas dagliga arbetsuppgifter liksom att det kan finnas viss geografisk koppling. Det 

som nämns av flera intervjupersoner är att våldet, särskilt i storstäderna, upplevs ha ökat och blivit 

grövre och skottskador upplevs idag av vissa uppgiftslämnare utgöra en del av vardagen. Däremot 

utgör inte våldet den mest frekventa faktorn i skadehändelser, även om det uppfattas som påtagligt 

ute i samhället. På liknande sätt nämns begreppet ”social oro” av flera men ses inte heller som en 

huvudsaklig anledning till skadehändelser. Däremot återkommer flera till den sociala oron som en 

oroväckande ökande företeelse vilken har växt fram genom åren och som i mångt och mycket 

tillskrivs urbanisering och utanförskap.289 Begreppet social oro i sig för med sig diskussioner då det 

inte alltid uppfattas som helt rättvisande, oftast rör det sig snarare om upploppssituationer vilka är 

direkt brottsrelaterade och inte har samma sociala koppling som begreppet social oro annars kan ge 

                                                
284 P2, P3, P4, P6, P9, P10, R2 
285 P3, P4, P6 
286 R1, R5, R8  
287 Räddningstjänsten liksom Polisen har i många fall fått en breddad utbildning i sjukvård för att kunna agera vid 
eventuella akuta sjukdoms- och skadefall. P10, P8, R7 
288 R1 
289 P4, P10, R5 
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sken av. Social oro är däremot vedertaget som begrepp men innehåller som sagt en inneboende 

problematik och tolkningsbarhet.290 

 

Att hantera skadeplatsen idag är mer komplext än tidigare enligt vissa uppgiftslämnare, delvis på 

grund av uppfattade oklarheter mellan olika roller men också beroende på mer avancerade motaktörer 

i formen av gärningsmän vilka försöker begränsa Polisens motverkan. Frågan om rollerna har börjat 

att klarna upp allt eftersom omorganisationen har satt sig men komplexiteten i samhället i stort spiller 

över på skadeplatsen vilket accentuerar vikten av en skicklig ledningsfunktion. Komplexiteten rör 

dels påverkanskänsligheten i samhället generellt men också den mängd aktörer som av denna 

anledning blir berörda av en händelse, exempelvis som i fallet med den omfattande trafikolyckan som 

nämndes tidigare. En del av komplexiteten kopplade till rollerna är den zonindelning som finns för 

bland annat ambulanspersonalen där dessa inte får vistas eller verka i så kallad het zon, där det bedöms 

som farligt av olika anledningar. Detta blir lätt komplext vid exempelvis grovt våld där tidsfaktorn i 

vårdsammanhanget kan vara kritisk för huruvida den skadade överlever eller ej. Även 

teknikberoendet i samhället och den störkänslighet som detta innebär är att anse som en 

komplicerande faktor.291 

 

Faktorer som följer med i den fortsatta analysen är trafik- och brandrelaterade händelser, ökad 

komplexitet med breddade uppgifter. Dessa faktorer korrelerar väl med de svar som gavs av 

landstingens beredskapssamordnare i den föregående intervjustudien.292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
290 P2 
291 P4, P6, P8, R2 
292 Bengtsson, Kristofer, Jonson, Carl-Oscar, Prytz, Erik, Framtidens skadeplats – intervjuer med landstingens 
beredskapssamordnare, (Linköpings universitet/CARER, rapportserie Framtidens skadeplats, rapport 19, 2016), s.14 
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Vad ser du som den största utmaningen för organisationen/myndigheten i eget geografiskt område 

utifrån begreppet skadeplats? 

Begrepp 

Antal 
svar idag 

Polis 

Antal 
svar idag 

RTj 

I 
framtiden 

Polis 

I 
framtiden 

RTj 
Etablerande av helhetsperspektiv, 
breddutmaning 3 3 - 3 
Terror, hot mot personal, 
gråzonsproblematik 2 2 2 3 
Resurser 3 - 4 - 
Samverkan 3 2 2 - 
Teknik 1 1 4 - 
Förebyggande och 
förtroendeskapande arbete - 3 - 3 
Komplext samhälle, känsligt för 
påverkan 2 1 1 - 
Ökad social oro, beroende på bland 
annat utanförskap 1 - 2 1 
Hantera större skadeplats, 
katastrofregistrering 2 - 1 - 
Kvarstannande effekt, rekrytering och 
att behålla kompetenser 1 - 2 - 
Rutiner för information till samhället, 
högt informationstempo 2 - 1 - 
Miljöaspekter vid insats - 2 - 1 
Öka förändringsbenägenheten - 2 - 1 
Arbetsmiljökrav - 2 - 1 
Likriktning av den egna myndigheten, 
implementering av nya koncept. 3 - - - 
Rätt dimensionerad organisation 1 - 1 - 
Civilt försvar - 1 - 1 
Språklig och kulturell utmaning, ökad 
mångfald i 
räddningstjänstverksamheten - 1 - 1 
Reservförfaranden 1 - 1 - 
Utveckla och förädla koncept - - 1 1 
Möta nya olyckor och hot på nytt sätt - - 1 1 
Klimatförändringar - 1 - 1 
Ökad komplexitet för ledning - 1 - - 
Åldrande befolkning - - - 1 

Tabell 2 - Intervjusvar största utmaning för organisation/myndighet 
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Svaren på denna fråga visar på en rad olika utmaningar vilka går att koppla till bland annat skillnader 

i geografi och population. Det som går att utläsa ur intervjusvaren tematiskt är att etableringen av 

helhetsperspektiv för att möta breddutmaningen i och från samhället idag har fått förhållandevis stark 

respons gällande svaren idag. Denna utmaning minskar i den framtida utvecklingen. Kopplat till detta 

kan skönjas frågor som rör utmaningen med terror och hot mot personal samt hur att möta 

gråzonsproblematiken i händelse av ett terrordåd: är det ett terrordåd eller är det en del av något större 

och mer samordnat, i värsta fall exempelvis ett begränsat militärt angrepp? Ett annat förhållandevis 

starkt svar från räddningstjänstens sida rör det förebyggande och förtroendeskapande arbetet vilket 

av 37% av räddningstjänstföreträdarna ses som brydsamt i dagsläget likväl som i framtiden. Detta får 

även indirekt medhåll från olika uppgiftslämnare från Polisen vilka pekar på risken med ett minskat 

förtroende för myndigheterna om inte exempelvis upploppssituationer och grövre brottslighet 

hanteras på ett effektivt sätt. Hot mot egen personal och terror ses av informationslämnare från båda 

aktörerna som en utmaning idag likväl som i framtiden.293 

 

Breddutmaningen har i mångt och mycket diskuterats i den tidigare frågan och det handlar framför 

allt om ett alltmer komplext samhälle vilket ger mer komplexa händelser vilka påverkar fler aktörer 

och därmed blir mer svårhanterligt överlag. Uppdragen överlappar bitvis varandra mellan olika 

aktörer och för att detta ska fungera fullt ut behöver helhetsperspektiv och aktörsförståelse 

förstärkas.294 Vid sidan av detta upplevs arbetsmiljö- och miljölagstiftning ha stramats hårt vilket 

bidrar till att göra arbetet på skadeplats, exempelvis vid en släckinsats, än mer komplex.295 Ytterligare 

en utmaning utgörs av tekniken, vilken svarsmässigt ses av främst polisen som en framtida utmaning 

samtidigt som den ses som en möjlig underlättande faktor avseende exempelvis informationsdelning 

och tillgänglighet till information som kan vara av vikt för att på ett bra sätt kunna hantera olika 

händelser. Utmaningen består i mångt och mycket i ett ökat teknikberoende och exempelvis nya typer 

av mer eller mindre autonoma fordon. Det som skulle kunna bli klart underlättande tekniska inslag 

rör exempelvis aktörsgemensamma system, vilket av vissa ses som en förlängning av en trolig, 

alltmer ökande, aktörsgemensam verksamhet överlag.296 

 

Den spridning som återfinns bland svaren från intervjupersonerna är intressant utifrån en jämförelse 

med landstingens beredskapssamordnares svar på samma fråga. Den procentuella spridningen är 

ungefär densamma med cirka 40% som de dominerande svarskategorierna men rörde då istället 

personalförsörjning, en större skadehändelse och behållandet av kompetenser och brist på övningar 

                                                
293 P2, P4, P5, R2, R3, R6 
294 Exempelvis P4, P10, R1, R4, R6, R7 
295 Exempelvis R6, R8 
296 P1, P2, P5, P6, P8, P10, R1, R2 
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samt utmaningar med samverkan internt och externt.297 Samverkan och resursfrågor förekommer 

även i svaren från Polis och räddningstjänstverksamheten medan den större skadehändelsen inte 

figurerar på samma sätt. Istället rör det sig i ovanstående svarsfrekvens mer om terror och hot mot 

egen personal som framstår som ett tydligt svarsalternativ även om det endast är ett fåtal från 

organisationerna som har nämnt detta. Hot mot egen personal går även in i svarskategorierna om 

förtroendeskapande åtgärder som cirka 40% av intervjupersonerna från räddningstjänstverksamheten 

tar upp i intervjun, att det gäller att försöka kringgå detta problem genom att etablera, återta eller 

befästa förtroendet för organisationen. 

 

Det som tas med till den fortsatta analysen är samverkan, hot och säkerhet, resurser och 

breddutmaning samt teknik.  

 

Vad är ”worst case scenario” i eget geografiskt område inom ramen för begreppet skadeplats? 

Begrepp 
Antal svar 
idag Polis 

Antal svar 
idag RTj 

I 
framtiden 

Polis 

I 
framtiden 

RTj 
Dynamisk större händelse med 

exempelvis hot, CBRN, social oro, terror 9 7 7 5 
Masskadehändelse 6 5 2 4 

Förtroendekris, samhällsproblem, 
utanförskap 1 1 4 1 

Utdragna och långvariga 
samhällsstörningar 1 1 1 1 

Större händelse i svårtillgänglig terräng 
och/eller komplex miljö 2 2 - 3 

Tabell 3 - Intervjusvar worst case scenario 

 

Intressant att notera i svarsfrekvensen är att den dynamiska större händelsen är det som uppfattas 

vara det värsta tänkbara scenariot i dagsläget, detta med anledning av att det blir svårt att skaffa en 

överblick. Denna svårighet gör det också svårt att etablera en lägesbild som sedan kan delas med 

andra och mycket av händelserna kräver ledning på minutoperativ nivå. Nivån i händelsen är därför 

tämligen högintensiv vilket för med sig att samverkan på själva skadeplatsen troligen kommer att 

fungera någorlunda, precis som den gör i vardagen, men på högre nivå kommer samverkan troligen 

att gå trögare i och med att de inblandade aktörerna kommer att kämpa med att försöka att få ett grepp 

om situationen. Andra faktorer som kommer att väga in i ett dynamiskt scenario är den möjliga 

                                                
297 Bengtsson, K, et.al, 2016, s.15 
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förekomsten av hot, antingen av antagonistisk karaktär alternativt från exempelvis utsläpp eller 

väderfenomen.298  

 

En trolig inblandad faktor i sammanhanget med en större dynamisk händelse är också att det blir ett 

masskadeutfall. Masskadeutfallet kommer att påverka hela insatsen då stort fokus kommer att läggas 

på att rädda liv och skapa ett skydd åt exempelvis sjukvård och räddningstjänst så att dessa kan arbeta 

i själva händelsen. Andra problem som kommer in i detta är bland annat zonindelningar, det vill säga 

het, varm och kall zon vilka har berörts i frågan ovan. Den heta zonen är där det finns ett uttalat hot 

eller fara i form av en gärningsman eller ett pågående fenomen såsom brand, explosioner eller 

liknande. Utanför denna återfinns den varma zonen där det föreligger en lägre hotnivå men där det 

likväl kan antas vara farligt. Den kalla zonen är där bland annat sjukvården kan arbeta mer grundligt, 

möjligen kan skadade evakueras från den varma zonen men den heta zonen är att anse som spärrad. 

Denna zonindelning får anses nödvändig men är också försvårande då det kommer att ställas stora 

krav på de inblandade aktörerna att organisera avtransporten av de drabbade från den heta zonen med 

olika medel. En stor mängd skadade kommer att sluka stora resurser vilket är en utmaning för 

aktörerna idag och därför ses det som ett värsta tänkbart scenario, antingen som enskilt fenomen men 

kanske särskilt i samband med att en händelse är dynamisk.299 

 

En annan framtida farhåga som lyfts av personer från Polisen är den som rör samhällsproblem utifrån 

förtroendekris och utanförskap, ett tema från föregående frågor som alltså återkommer även i detta 

sammanhang. Det ses som svårt att få rätsida på den uppfattade negativa spiral som bedöms återfinns 

idag rörande ohörsamhet mot lagen, myndighetspersoner och andra offentliga aktörer. Här krävs ökad 

samverkan med andra aktörer än vanligt i termerna av skadeplats, bland annat nämns sociala 

myndigheter i en preventiv kontext. En uppgiftslämnare från räddningstjänstverksamheten lyfter här 

också fram att en minskad tro på samhället från medborgarnas sida skulle vara direkt farligt som del 

i att terror och krig i framtiden utgör det allra värsta tänkbara scenariot, utöver den svåra påfrestning 

på samhället som detta skulle innebära direkt.300   

 

Värt att notera här är också uppfattningarna som några företrädare från Polisen har delgivit, vilka 

pekar på myndighetens övergång till ett samlat ledningskoncept för vardag och särskild händelse. 

Detta samlade koncept ger en styrka i att händelser hanteras på samma sätt, oavsett om det är 

oförutsett eller inte och att det sköts på samma sätt i vardagen ger en förtrogenhet med den typen av 

                                                
298 Exempelvis P1, P5 
299 P5, P6 
300 P7, P9, R6 
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ledningssystem. En bidragande orsak till denna styrka uppfattas vara formandet av en nationell 

polismyndighet vilken skapar förutsättningar för fokuserade, landsövergripande implementeringar av 

framarbetade koncept. Omorganisationen har inneburit ett förmågeglapp avseende den yttre 

verksamheten och erfarenhetsnivån uppfattas som skiftande hos cheferna, av denna anledning är 

övning och utbildning viktigt för att höja förmågenivån. Oaktat detta så är resurserna bitvis 

gränssättande, det kan ta tid att mobilisera dem och komma på plats för att aktivt verka i händelsen 

när en sådan inträffar. Detta är kännbart generellt men kan i framtiden möjligen ses som skillnader 

geografiskt, exempelvis kustområde kontra inland och glesbygd.301  

 

I och med att resurserna bitvis är gränssättande är det än mer viktigt med samverkan, såväl i vardagen 

som vid större händelser, om inte annat för att öka uthålligheten i insatsen.302 För 

räddningstjänstverksamhetens del uppfattas en utdragen insats eller flera små samtidiga händelser 

vara särskilt betungande resursmässigt. Nätverken som ska fungera vid kris måste etableras i 

vardagen och för detta krävs ett helhetsperspektiv dit samhället ännu inte nått fullt ut enligt en av 

uppgiftslämnarna. En annan uppgiftslämnare pekar på motsvarande fenomen men är inte fullt lika 

oroad över resurstillgången utan desto mer över den mentala förberedelse som krävs inom ramen för 

ett helhetsperspektiv att agera i en miljö som kan vara hotfull. Detta ses som en utmaning i en redan 

svår situation, möjligen med många skadade och ett svåröverblickbart läge. En annan viktig del som 

uppfattas vara specifik för räddningstjänsten är en upplevd svårighet att integrera dragna erfarenheter 

från tidigare insatser i verksamheten vilket av vissa uppgiftslämnare tolkas som en ovilja till 

förändring.303 

 

Något som lyfts fram av en uppgiftslämnare är problematiken med samarbets- och 

samverkansproblem mellan olika aktörer i det formella nätverket, i förekommande fall baserat på att 

nätverket inte är tillräckligt etablerat i vederbörandes geografiska område. Orsakerna till detta kan 

vara flera men en anledning kan vara en ovilja att ansluta sig på grund av traditionsbundna skäl eller 

för att samverkansarbetet uppfattas kosta för mycket för exempelvis en enskild kommun i förhållande 

till uppfattad uteffekt. Uppfattningen från vissa uppgiftslämnare är att trösklarna måste sänkas mellan 

olika aktörer för att nå framgång, på sina håll upplevs resonemangen vara tämligen aktörscentrerade. 

En annan bidragande orsak till den uppfattade samverkansproblematiken är en upplevd begräsning 

rörande sambandet, särskilt för räddningstjänstverksamheten. Sambandsplaneringen och 

radiodisciplinen framhålls som oerhört viktiga faktorer för att sambandssystemet av idag ska fungera 

                                                
301 P5, P6, P7, P8, P9, P10 
302 P2, P5 
303 R1, R3, R6, R8 
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som det är tänkt och när väl dessa faktorer fallerar så tappas möjligheten till ledning i stor 

utsträckning. Detta accentuerar vikten av robusta system då nätverken är beroende av 

informationsdelningsförmågan.304 

 

Intervjustudien med landstingens beredskapssamordnare gav en bild som visade på snarlika 

bedömningar, där den dynamiska större händelsen med ett möjligt inbyggt hot var den som sågs som 

mest svårhanterad och skulle utgöra en tydlig påfrestning för organisationen. Efter detta kom lägre 

svarsfrekvenser på 20% eller mindre rörande evakuering av sjukhus, större IT-störningar eller andra 

driftbortfall med stor påverkan på samhället i sin helhet med mera.305 Det allra värsta tänkbara 

scenariot för flertalet av de intervjuade från polis och räddningstjänst är krig men det är inte det som 

ses som allra mest troligt utan det rör sig snarare om terror, grov brottslighet eller större 

olyckshändelser såsom flyg- eller tågolyckor. En intressant aspekt är som sagt ökningen svarsmässigt 

rörande en möjlig uppseglande förtroendekris som anges av några av intervjupersonerna från Polisen. 

Detta ses som en förlängd utveckling av att inte kunna stävja den grova organiserade brottsligheten i 

exempelvis de särskilt utsatta områdena samt att inte heller alltid kunna leverera resultat i 

vardagsbrottsligheten. Även från räddningstjänstens sida har åsikterna luftats.306 

 

De faktorer som tas med för fortsatt analys från denna fråga är dynamisk större händelse med möjligt 

hot, masskadehändelse och förtroendekris. 

Hur tror du att skadeplatsen om 5-15 år skiljer sig från idag? 

Begrepp 
Antal svar 

Polis 
Antal Svar 

RTj 
Oförändrat avseende skadehändelser i stort 8 7 
Utvecklad metodik och teknik för ledning och arbete på 
skadeplats, gärna aktörsgemensamt 4 5 
Mer teknik 4 4 
Mer komplexitet (hot, våld, teknik, toxiska ämnen) 5 3 
Sociala medier, fortsatt högt tempo i informationssamhället 1 2 
IT-säkerhet 1 1 
Mer individuellt anpassade insatser - 1 
Förbättrad förmåga omhänderta skadade på skadeplats 1 - 
Högre krav på grund av motaktörer 1 - 
Förbättrad samverkan på skadeplats 1 - 

Tabell 4 - Intervjusvar skadeplatsens utveckling 

 

                                                
304 R3, R4, R5, R7, R8 
305 Bengtsson, K, et.al, 2016, s.17 
306 P4, P7, P8, P9, R6 
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Det främsta svaret som lyfts fram av en majoritet av intervjupersonerna är att skadeplatsen och dess 

orsaker i stort kommer att vara oförändrad mot idag och även då i stor utsträckning kommer att handla 

om trafik- och brandrelaterade händelser i vardagen. En stor del av räddningstjänstpersonerna ser 

framför sig att det troligen kommer att finnas en mer utvecklad metodik och ledning för att agera och 

leda på och kring skadeplatsen. Förhoppningen är även att denna utveckling kommer att ske hos och 

med andra aktörer. Ett antal av polisföreträdarna har pekat på samma tankar, även om det inte är 

samma signifikanta svar som jämfört med svarsfrekvensen från räddningstjänstsidan.307 

 
Teknikens utveckling lyfts fram av ett antal intervjupersoner som något som kommer att påverka 

framtidens skadeplats i stor utsträckning, såväl positivt som negativt. Den negativa aspekten är att 

samhället går mot att bli allt mer avhängigt av teknik och då i synnerhet datatrafik, det behövs göras 

insatser för att öka driftssäkerheten och robustheten generellt i samhället för att minska effekterna av 

driftstörningar. Mestadels är det dock positiva effekter som följer av den tekniska utvecklingen, bland 

annat lyfts frågan om ökad möjlighet till etablering av lägesbild med elektroniska ledningsstödsystem, 

informationssensorer som drönare med mera. Som ett led i teknikutvecklingen och en ökad 

komplexitet i samhället vilket några av de intervjuade har tagit upp kommer också samverkan på och 

kring skadeplatsen att förbättras enligt en av intervjupersonerna och detta ses av vederbörande som 

en av de största, positiva, förändringarna i framtiden. Ytterligare en nämner också att 

omhändertagandet av skadade kommer att förbättras.308 

 
Mycket fokus har legat på förmågan till ledning, där en viss tyngdpunkt har kunnat skönjas rörande 

den bakre ledningens förmåga. En ökad förmåga hos den bakre ledningen, tillsammans med övriga 

inblandade aktörer, gärna i ett aktörsgemensamt ledningssystem, kommer att öka effektiviteten på 

skadeplatsen.309 En intressant aspekt att beakta är att hälften av de intervjuade poliserna och 37% av 

de från räddningstjänstverksamheten intervjuade befattningshavarna ser framför sig att framtidens 

skadeplats kommer att vara mer komplex avseende exempelvis hot och våld i samhället samt tekniska 

och toxiska utmaningar. De tekniska och toxiska utmaningarna rör sig framför allt om bland annat 

nya typer av fordon, drivmedel, byggnadskonstruktioner, med mera. Hotet och våldet bedöms främst 

komma som ett resultat av större samhällsproblem, vilka har berörts förut, såsom grov organiserad 

brottslighet och terror. Förtroendeskapandet framhålls därför som viktigt.310 

 

                                                
307 P1, P4 , P8, R2, R3, R7, R8 
308 P3, P6, P7, P9, R2, R3, R7 
309 P2, R2, R3 
310 P4, P5, P8, P9, R3, R6, R7, R8 
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I stort överensstämmer även dessa svar med de svar som erhölls från landstingens 

beredskapssamordnare. Dessa ansåg också, generellt, att skadeplatsens utformning skulle till 

typfallen vara oförändrad men att den skulle bli mer tekniktung och att nya uppfinningar skulle kunna 

vara en möjlig framtida utmaning. Vissa av beredskapssamordnarna pekade också på en möjlig ökad 

våldsanvändning i samhället.311 De faktorer som urskiljs från denna fråga för den kommande analysen 

är att skadeplatsen generellt kommer att vara oförändrad sett till typfall, den kommer att vara mer 

tekniktung, metodiken kommer att utvecklas men skadeplatsen kommer också möjligen att vara mer 

komplex.  

 
Sett utifrån följande kärnområden, hur ser du på utvecklingen på 5-15 års sikt, trolig samt önskvärd 

respektive mindre önskvärd utveckling? 

Nedan kommer svaren inom de olika kärnområdena att redogöras för. Avsikten är att under varje 

enskilt område ge en förklaring till de data som återges i tabellen, de sammantagna svaren redovisas 

sedan tillsammans med de övriga i analysen. Det som däremot kan sägas om svaren är att de i stor 

utsträckning kretsar kring upplevda fokusområden vilka behöver utvecklas i framtiden för att möta 

framtidens krav. I den beskrivande texten under respektive redogörelse diskuteras svaren och då även 

kopplat till vad som är troligt och önskvärt respektive mindre önskvärt.  

 
Ledning (organisation) 

Begrepp inom ledning 
Antal svar 

Polis 
Antal svar 

RTj 
Utveckla och förädla ledning som specialistområde 3 1 
Aktivare och effektivare kvalificerad ledning som kan 
verka i såväl vardag som kris 1 3 
Ökad samverkan externt och internt 1 3 
Regionalisering eller förbundsskapande - 3 
Implementera och utveckla beslutade koncept över 
myndigheten 3 - 
Övning, bygga vana och erfarenhet 2 1 
Förtydliga ledningsnivåer, nationell, regional och taktisk 
nivå 2 - 
Samlade ledningscentraler, ledningsplatser 1 1 
Erfarenhetsbaserad revidering och utveckling av 
styrdokument 1 - 
Gemensamma ledningsmodeller 1 - 
Fler nyckelpersoner i beredskap 1 - 
Kunskap och helhetsperspektiv för krisberedskap - 1 

Tabell 5 – Intervjusvar framtida utveckling ledning och organisation 
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De sammantagna svaren visar på en relativt splittrad bild av önskvärda och troliga 

utvecklingsriktningar. Det finns inga direkt signifikanta svar, däremot är svaren i sig intressanta. Det 

som framkommer som mest signifikant i tabellen är frågan om att utveckla och förädla 

ledningsdomänen som ett specialistområde och då specifikt från polisens sida. Det som 

intervjupersonerna menar på här är att i och med omorganisationen så har vissa befattningshavare 

hamnat på nya tjänster och därmed saknas det bitvis erfarenhet exempelvis inom ledning. Vidare så 

har specialistkunskaperna inom området successivt tappats på vägen, bland annat på grund av 

omflyttningar bland personalen i samband med omorganisationen, och det nya ledningskonceptet har 

inte hunnit sätta sig riktigt.  Detta gör att det är önskvärt att renodla denna kompetens för att öka 

förmågan till verkan inom ledningsdomänen. Ledningskonceptet ses dock som positivt då det är tänkt 

att fungera på samma sätt i vardag som vid särskild händelse och det anses även av ett antal personer 

från polisen som en av de viktigare åtgärderna framöver, att trycka igenom likriktade 

implementeringar i myndigheten. Detta går till viss del ihop med att försöka åstadkomma en aktivare 

och effektivare ledning som kan verka i såväl vardag som kris med hög uthållighet, vilket personalen 

från räddningstjänsterna trycker på i större utsträckning än de från polisen. En anledning till detta kan 

vara att Polisen implementerar konceptet med Operativ ledning och Särskild polisledning vilken 

syftar till just detta, även om implementeringen uppfattas ha kommit olika långt i landet.312  

 

Förtydligandet och utvecklandet av ledningsnivåer och metodik på nationell och regional nivå är 

också ett område som bedöms vara troligast men också mest önskvärt att utveckla enligt ett par 

uppgiftslämnare. Argumenten som framkommer i samband med detta är bland annat avsaknaden av 

tydliga ledningsstrukturer på framför allt nationell nivå och hur dessa ska kopplas mot den regionala 

ledningsnivån, främst i samverkan med andra aktörer. Detta kan till viss del kopplas till 

uppfattningarna från vissa intervjupersoner från räddningstjänstverksamheten vilka pekar på det 

önskvärda i att tvinga in räddningstjänsterna i förbund alternativt att regionalisera dem genom ett 

förstatligande under länsstyrelsernas paraply. En förtjänst med detta skulle, enligt de personer som 

förespråkar det, vara att det skulle bli mer effektivt och likriktat i organisationerna vilket skulle 

underlätta samverkan internt och externt, en fråga som också har tagits upp som en önskvärd 

utveckling rörande ökning av just samverkan. En ingående del i detta är nyttjandet av 

aktörsgemensamma ledningsplatser och ledningsmodeller i större utsträckning för att öka förmågan 

till samverkan, en uppfattning som också har blivit bemött med kritik i andra sammanhang, vilket 

redogörs för i kommande frågor.313  

                                                
312 P1, P3, P4, P5, P6, P7, P9, P10, R1, R3, R6, R7 
313 P2, P4, P8, P10, R2, R3, R4, R5, R7, R8 
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Svaren här är svåröversättbara till de från intervjustudien med landstingen, troligen beroende på att 

landstingen är en mer samlad grupp och står inför motsvarande utmaningar över hela landet. Det som 

landstingens beredskapssamordnare förespråkade som den mest önskvärda utvecklingen var en 

samlad nationell likriktning och styrning organisatoriskt samt att befintliga koncept behövde 

utvecklas och framför allt övas.314 Till viss del överensstämmer landstingens uppfattningar med 

exempelvis intervjupersonernas från räddningstjänstverksamheten rörande önskvärdheten i 

regionaliseringen för att skapa en mer samlad organisation. I övrigt finns det vissa likheter även om 

svarsfrekvenserna skiljer sig åt och frågorna är något olika, men övning och utveckling av befintliga 

koncept tas upp även av intervjupersonerna i den föreliggande studien. Faktorer som har urskilts för 

den fortsatta analysen är likriktning, samverkansförmåga, erfarenhet och övning.  

 

Metodik (stab och insats) 

Begrepp inom metodik 
Antal svar 

Polis 
Antal svar 

RTj 
Likriktning inom och mellan myndigheter och 
organisationer 4 1 
Utveckla samverkanskoncept 2 2 
Modernisering och nytänkande, insats och ledning mer 
dynamiskt - 4 
Övning, gärna samverkansövningar 4 - 
Mer aktiv stabsmetodik 2 - 
Nationellt grepp 1 1 
Utveckla metodik syftande till att tillskapa en 
krisledarfunktion - 2 
Mer teknik i metodiken - 1 

Tabell 6 – Intervjusvar utveckling metodik 

 

Svaren om metodikutvecklingen i framtiden är i mångt och mycket kopplade till utvecklingen av 

ledningsförmågan men är inte heller här särskilt signifikant utan pekar snarare på tämligen spridda 

åsikter och uppfattningar i frågan.  

 

Metodiken, avseende samverkan och arbete på skadeplats, uppfattas generellt sett av 

intervjupersonerna vara bra men har behov av att utvecklas utifrån tänkbara framtida krav och då 

gärna i samma riktning som övriga samhällsskyddsaktörer. Detta upplevs tyvärr inte vara fallet idag 

utan istället uppfattas olika aktörer skapa egna rutiner och metoder inom framför allt 

                                                
314 Bengtsson, K, et.al, 2016, s.21-23 
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ledningsdomänen. Samverkan upplevs däremot vara en nyckel till framgång men det som möjligen 

skulle behöva tillskapas, enligt vissa intervjupersoner, är en funktion som skulle kunna motsvara en 

”krisledare”, vilken har ett sammanhållande ansvar i ledningsfrågor. Andra har lyft liknande 

resonemang men menar istället att räddningstjänsten ska ses som en möjlig resurs att tillföra stabs- 

och ledningsfunktioner vid kriser. Även det motsatta resonemanget har förts där det anses att en 

”krisgeneral” skulle skapa mer hinder än vad det skulle ge effekt, framför allt då det går emot den 

vedertagna ledningskulturen med samverkan mellan aktörerna.315   

 

Personer från räddningstjänsten tar upp frågan om en mer dynamisk och aktiv ledning, vilket även 

har berörts i frågan om ledning ovan. En stor kärnpunkt för de som har fört detta resonemang är att 

räddningstjänsterna behöver bli mer förändringsbenägna, våga att tänka nytt och därmed skapa 

handlingsfrihet för att möta nya typer av dynamiska hot. Utöver detta så nämner också ett antal 

intervjupersoner från Polisen att de gärna skulle se fler övningar, gärna med andra aktörer för att 

skapa mer erfarenhet vilket förhoppningsvis skulle ge en bra verkan i verksamheten i flera olika 

avseenden.316 

 

Sammantaget visar denna fråga på en splittrad uppfattning om den framtida utvecklingen, såväl trolig 

som önskvärd och icke önskvärd. Övergripande teman som verkar samla mest gehör är dock övning, 

samverkan, likriktning samt aktiv och uthållig dynamisk ledning, faktorer som kommer att ingå som 

delar i analysen. Intervjustudien med landstingens beredskapssamordnare gav motsvarande resultat 

som ovan även om svarsfrekvensen var mer signifikant i vissa avseenden. Det som framför allt fördes 

fram av beredskapssamordnarna var vikten av utveckling och övning av de befintliga koncepten samt 

att etablera en nationellt övergripande likriktning gällande hanteringen av skadeplats och ledningen 

kring den.317  

 

Tele- och ledningsstödsystem (samband, ledningssytem) 

Begrepp inom tele- och ledningsstödsystem 
Antal svar 

Polis 
Antal svar 

RTj 
Robusta system, informations- och driftsäkerhet 7 5 
Bildöverföring, digitala kartunderlag och simulerings-
/delningskapacitet för insats och övning 6 4 
Aktörskompatibilitet och aktörsgemensamma system 3 2 
Användarvänligt 2 1 

Tabell 7 – Intervjusvar utveckling tele- och ledningsstödsystem 

                                                
315 P2, P3, P7, P8, P9, P10, R1, R4, R5, R6, R7 
316 P1, P5, P9, P10, R2, R3, R4, R5, R6, R7 
317 Bengtsson, K, et.al, 2016, s.21-23 
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Inom ramen för frågan om den framtida utvecklingen på upp till 15 års sikt rörande tele- och 

ledningsstödsystem är det intressant att iaktta hur den fortsatta teknikutvecklingen rörande främst att 

säkra kommunikationen och att skapa system för samband och ledning vilka är robusta och håller en 

hög standard avseende informationssäkerhet är det som ses som mest prioriterat. Signalskyddet är 

något som uppfattas vara väldigt viktigt, detta kan exempelvis kopplas till omvärldsläget men också 

till det som har diskuterats i frågorna ovan om mer organiserade motaktörer. Det anses även viktigt 

att ta fram system som kan hantera bildöverföring och möjlighet att dela information mellan olika 

digitala system, dels taktisk och operativt ur ett enskilt aktörsperspektiv men också ur ett 

samverkansperspektiv.318  

 

Andra frågor som berörs är önskvärdheten med aktörskompatibilitet och aktörsgemensamma system 

samt en ökad användarvänlighet generellt sett till nyanskaffade system, även om dessa svar inte är 

lika signifikanta som de övriga. Det finns även en viss skepsis mot aktörsgemensamma system, bland 

annat kopplat till sekretesskrav i olika avseenden.319 Svaren kring detta tema var ungefär likvärdiga i 

intervjustudien med landstingen, sett till såväl omfång som svarsfrekvens, vilket är intressant.320 De 

viktigaste faktorerna sett till ovan är en ökad robusthet i kommande system vilka med fördel har 

möjlighet till exempelvis bildöverföring. En önskan är även att systemen ska vara aktörskompatibla 

och användarvänliga.  

 
Materiel (fordon, utrustning och övrig materiel) 

Begrepp inom materiel 
Antal svar 

Polis 
Antal svar 

RTj 
Utveckling av exempelvis släcksystem, personlig 
skyddsutrustning och teknik såsom robotar 1 6 
Avvägning behov och anskaffning 1 3 
Svårigheter med offentliga upphandlingar, tidskrävande 4 - 
Upplevd positiv utveckling, önskvärt fortsatt så. 3 - 
Gemensam standard och upphandling med andra aktörer 2 - 

Tabell 8 – Intervjusvar utveckling materiel 

 
Denna fråga gav relativt skiftande svar och det är svårt att utläsa något direkt konkret utöver att drygt 

hälften av intervjupersonerna från räddningstjänstverksamheten gärna ser en utveckling rörande 

exempelvis robotar, lättare fordon för mer dynamiskt taktiskt utnyttjande av enheter321 och i 

                                                
318 P1, P3, P4, P5, P6, P8, P9, P10, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 
319 P2, P4, P10, R3, R5, R8 
320 Bengtsson, K, et.al, 2016, s.21-23 
321 Ska förstås som möjligheten att till exempel skicka mindre och snabbare enheter som en första insats vid mindre 
händelser vilket gör att resurshushållningen kan komma att stärkas. 
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allmänhet lättare utrustning. 37% ser också gärna en avvägning mellan behov och anskaffning. Med 

detta menas bland annat att det förekommer mycket specialutrustning idag och i framtiden skulle det 

vara önskvärt med att ha fler användningsområden per materielenhet.322 Från polisens sida ligger 

fokus mer kring anskaffningen eller kompletteringen av materiel där det upplevs som att de offentliga 

upphandlingarna tar alltför lång tid och inte alltid säkerställer god kvalitet. En anledning till detta 

upplevs från vissa vara en brist på förtänksamhet gällande just materielanskaffningen och att det är 

en bidragande orsak till utdragna tidsförlopp. Ett förslag och önskan som två poliser för fram är att 

det borde upprättas gemensam standard på viss utrustning och som då skulle kunna upphandlas 

tillsammans med andra aktörer, exempelvis rörande skyddsutrustning mellan polis och militär. Ett 

antal poliser lyfter däremot också fram att den utrustning som finns idag håller god kvalitet och att 

det har skett en positiv utveckling de senaste åren sett till användbarhet och kvalitet.323 

 
Landstingens beredskapssamordnare hade andra perspektiv på detta tema och svaren där handlade 

snarare om att skapa ökad likriktning materielmässigt mellan landstingen och var även inne mycket 

kring aktörskompatibilitet och fler flygburna sjukvårdsresurser.324 Dessa begrepp kan i viss mån 

översättas till de materielfrågor som räddningstjänsten tar upp rörande exempelvis mindre och 

snabbare fordon men också till de önskemål som ett par poliser lyfter fram om att skapa gemensamma 

upphandlingar aktörsgemensamt inom vissa områden. Teman som kodas utifrån svaren är att 

användbarheten i den nya materielen är viktig, såväl ekonomiskt som praktiskt. En del ny materiel 

kopplat till ett nyskapande tänk skulle kunna skapa en ökad dynamik i insatsverksamheten vilket 

skulle kunna gynna samhällsskyddet och i förlängningen medborgarna då resurserna skulle kunna 

användas på ett mer effektivt sätt. Med fördel tas ny materiel fram i samverkan med andra aktörer. 

 
Utbildning (stab, ledning, insats) 

Begrepp inom utbildning 
Antal svar 

Polis 
Antal svar 

RTj 
Återtagsbehov, utbildning och rekrytering 6 2 
Ökad övningsverksamhet och utbildning, gärna även med 
andra aktörer 3 2 
Ökad enhetlighet, cementera koncept 2 - 
Behov av fördjupande utbildningar 2 4 
Ökad tillgänglighet, regelbunden repetition och utbildning - 3 
Ledningsutbildningar - 2 
Anpassning av utbildning efter verksamhetens krav 2 1 
Helhetsperspektiv 1 1 

Tabell 9 – Intervjusvar utveckling utbildning 

                                                
322 Exempelvis R1, R2, R4, R6, R7 
323 Exempelvis P1, P2, P3, P8, P9, P10 
324 Bengtsson, K, et.al, 2016, s.21-23 
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Även inom temat utbildning är det relativt skilda svar som inkommer. Generellt sett finns det ett antal 

utvecklingsbehov och de mer signifikanta svaren visar på att det finns ett upplevt återtagsbehov 

gällande utbildning och rekrytering från polisens sida. Detta kommer sig främst av att utbildningar i 

mångt och mycket har stått stilla då utbildningsplanerna ska ensas nationellt för att vara i linje med 

den nya organisationen samt att det har varit svårt att avdela personal då resurserna har varit 

ansträngda. Återtaget avseende utbildning och övning skulle bland annat kunna bidra till att öka 

enhetligheten och att etablera de fastställda koncepten när väl de nya utbildningarna påbörjas. Andra 

faktorer som är önskvärda i framtiden är bland annat en ökad övnings- och utbildningsverksamhet 

utöver det upplevda återtagsbehovet, personalen behöver även övas i vardagen. Här nämns även 

önskemålet om att bedriva mer aktörsgemensam verksamhet vilket skulle kunna bidra till ett ökat 

helhetsperspektiv i samhällsskyddet. Även företrädare från räddningstjänstverksamheten pekar på 

vikten av att öva och utbilda mer för att behålla den erfarenhetsbaserade kompetens som finns idag, 

bland annat inom ledning men också den faktiska insatsverksamheten.325   

 

Från räddningstjänstpersonalens sida specifikt framkommer även önskemål om ökad tillgänglighet 

avseende utbildningar genom att sprida ut dessa över landet eller på annat sätt tillgängliggöra dem. 

Specifika ledningsutbildningar ses som önskvärt av ett antal intervjupersoner från 

räddningstjänstverksamheten och det är även önskvärt med fördjupande och vidareutvecklande 

utbildningar vilket även nämns av polisen och då kanske särskilt inom ramen för ledningsdomänen.326 

Ett förslag som framkommer är att lärosäten borde knytas till räddningstjänstsverige för att 

möjliggöra vidareutbildningar på högre nivå för att få evidens i exempelvis utvecklingsarbeten.327 

Slutligen ska också nämnas synpunkterna på att utbildningen borde anpassas efter verksamhetens 

krav. Här menar vissa av uppgiftslämnarna att grundutbildningarna är för generella och att de bitvis 

genererar fel typ av kunskaper, exempelvis diskuterar en intervjuperson huruvida akademisering av 

en yrkeskår är rätt väg att gå. Utmaningen med att behålla och rekrytera personal nämns också.328 

 

Som samlade teman utifrån intervjuresultaten utkristalliseras behov av återtag rörande övning och 

utbildning. Ett sådant återtag följt av ökad övnings- och utbildningsverksamhet skulle gynna 

enhetligheten och därmed vara positivt för att kunna öka förmågan till samverkan. En bidragande 

önskvärd faktor i sammanhanget skulle vara en ökning av tillgängligheten avseende utbildningar, 

antingen på distans eller på mer regionalt förankrade. Dessa teman stämmer till viss del överens med 

de svar som inkom från landstingens beredskapssamordnare vilka pekade mer samlat på tydligt 

                                                
325 P1, P2, P4, P6, P7, P8, P9, P10, R3, R4, R5, R6, R8 
326 P7, R1, R2, R4, R7 
327 R1, R4 
328 P3, P9, P10, R5 
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upplevda behov av nationell likriktning och styrning avseende utbildning och övning, syftande till 

större enhetlighet. Detta går till viss del in i vissa av räddningstjänstpersonernas tidigare 

förekommande önskemål om regionalisering eller tvingat förbundsskapande, medan Polisen inte 

uppfattas ha samma önskemål. Polisernas ståndpunkt i frågan kan tänkas beror på att de nyligen har 

ingått i en ny, nationellt övergripande organisation vilket tar bort ett sådant eventuellt upplevt behov. 

Istället ersätts det av andra upplevda problem såsom i förekommande fall att omorganisationen 

uppfattas ha medverkat till att utbildningarna har avstannat för att säkerställa en likriktning genom 

omställning till det nationella systemet. Däremot är upplever även landstingens 

beredskapssamordnare ett behov av mer tid och resurser för övning och utbildning och då gärna med 

andra aktörer i motsvarande omfattning som de två yrkesgrupperna i det föreliggande arbetet.329  

 

Största förändringsbehovet inom egen myndighet/organisation, centralt och regionalt, för att möta 

framtidens krav? 

Begrepp 
Antal svar 

Polis 
Antal svar 

RTj 
Fokus på att lösa huvuduppgift, frigör och tillskapa resurser 6 - 
Helhetsperspektiv, gemensamma krav och synsätt för 
samhällsskyddsaktörer 3 3 
Öka förändringsbenägenheten - 4 
Regionalisering, förbundsskapande - 3 
Ökad systematik och evidens i utbildning och utveckling på 
alla nivåer - 1 
Teknikutveckling 1 - 
Förstärk enhetligheten 1 - 
Förtroendeskapande 1 - 
Rätt utrustning till personal i linjeverksamheten 1 - 

Tabell 10 - Intervjusvar största förändringsbehov 

Det mest signifikanta svaret här kommer från de intervjuade poliserna, då 60% av dessa anser att det 

borde bli ett större fokus på att lösa polisiära huvuduppgifter i yttre tjänst och att det behöver frigöras 

och tillskapas resurser för detta. Ett exempel på en möjlig åtgärd som nämns i sammanhanget är, 

förutom att rekrytera och få fler att stanna inom Polisen, att rekrytera fler civila administratörer vilka 

skulle kunna avlasta de poliser som då skulle kunna bedriva mer yttre tjänst.330 Det anses viktigt att 

ge ett ökat fokus till att lösa huvuduppgiften i syfte att skapa ökade möjligheter till 

förtroendeskapande åtgärder och ett led i detta är också att förstärka enhetligheten och att ge personal 

                                                
329 Bengtsson, K, et.al, 2016, s.21-23 
330 P1, P4, P6, P7, P9, P10 
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i linjeverksamheten rätt utrustning i kombination med att Polismyndigheten behöver följa 

teknikutvecklingen.331 

 

En ytterligare intressant aspekt är de synpunkter som framkommer om behovet av att etablera 

helhetsperspektiv inom och mellan de olika organisationerna samt svaren från 

räddningstjänstverksamheten om att förändringsbenägenheten behöver öka. Vissa av 

intervjupersonerna från räddningstjänstverksamheten pekar även på vikten av att regionalisera 

räddningstjänsten genom att inordna dem under exempelvis länsstyrelserna alternativt att tvinga fram 

förbundsskapande för att skapa en mer sammanhållen organisation. Detta går också till viss del in i 

de uppfattningar som har luftats rörande behovet av att öka förändringsbenägenheten inom 

räddningstjänstverksamheten vilket också har nämnts i tidigare frågor. Ett önskemål från en 

befattningshavare i sammanhanget är att tillse att det sker en ökad systematik rörande utbildning och 

utveckling och att utvecklingen är evidensbaserad.332 Svaren från Polisen och 

räddningstjänstverksamheten på denna fråga mynnar tematiskt ut i att det krävs en ökad 

förändringsbenägenhet, organisationerna behöver vara rätt dimensionerade och regionalisering kan 

vara ett bra steg på vägen för räddningstjänstverksamheten specifik för att nå en högre grad av effekt 

och dynamik i förhållande till framtidens skadeplats. Det är också viktigt att skapa en ökad grad av 

systemförståelse och aktörskunskap för att etablera ett helhetsperspektiv vilket krävs för att hantera 

kraven i framtiden som uppfattas bli alltmer komplex. 

 

Den ovanstående svarsfrekvensen överensstämmer någorlunda mellan den föregående studien med 

landstingen och denna rör begreppet helhetsperspektiv eller helhetssyn. Här uppfattas företrädare i 

samtliga yrkesgrupper (även om antalet i föreliggande fall är procentuellt mindre) vara av 

uppfattningen att detta är önskvärt, exempelvis genom aktörsgemensamma utbildningar och 

övningar. Därefter korrelerar Polisen och landstingen relativt väl rörande att det borde vara ett ökat 

fokus på kärnverksamheten, sett till dels organisation men också mängden personal. 

Regionsbildningar är något som begreppsmässigt även berördes av företrädare från landstingen men 

då i mer förberedande termer då de som nämnde detta såg sammanslagningen till större regioner som 

mer av en utmaning än en önskvärd utveckling, vilket företrädarna från räddningstjänstverksamheten 

har framfört det som.333  

 

 

                                                
331 P2, P3, P5, P10 
332 P2, P8, P10, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 
333 Bengtsson, K, et.al, 2016, s.23-24 
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Alarmering och dirigering, skulle något behöva ändras rörande detta? 

Begrepp 
Antal svar 

Polis 
Antal svar 

RTj 
Ökad transparens, exempelvis delad teknisk plattform 4 4 
En aktör 3 3 
Samlad kravbild för alarmeringsfunktioner 2 - 
Gemensamma ledningscentraler 1 - 

Tabell 11 - Intervjusvar alarmering och dirigering 

 

Den ursprungliga frågan rörde inledningsvis huruvida konkurrens avseende upphandling av 

alarmerings- och dirigeringstjänsten var att se som något positivt eller negativt. Få av de intervjuade 

har haft några egentliga synpunkter rörande detta då de inte vill uttala sig om det utifrån sin 

professionella roll, särskilt från Polisen. Från båda aktörerna är de direkta svaren, även om dessa 

svarsfrekvenser inte är direkt signifikanta, inriktade på att det med fördel ska var en samlad aktör som 

håller i alarmeringsfunktionen. Det viktiga här är enligt dessa förespråkare att den enskilde 

medborgaren bara ska behöva ringa ett nummer för att meddela sitt eventuella hjälpbehov och att en 

aktör med ett samlat uppdrag ska kunna meddela rätt instans för att avdela resurser. Om inte annat 

skulle alarmerings- och dirigeringsfunktionen kunna effektiviseras med exempelvis en samlad 

kravbild eller gemensamma tekniska plattformar för ökad transparens mellan de berörda aktörerna 

och det sistnämnda svaret är också det som är mest signifikant av de som förekommer.334 

 

Gemensamma ledningscentraler är en önskvärd utveckling som har lyfts och är ett steg längre än att 

enbart fokusera på ökad transparens, detta får dock inte bara medhåll av olika anledningar. En 

anledning är att det finns fördelar med att ha en spridning på olika centraler så att det försvårar för en 

aktör som vill genomföra antagonistiska handlingar mot för att ha enbart en central. Andra 

anledningar är att det inte uppfattas ge en tydligt positiv uteffekt med samlokalisering, dessutom 

återfinns det olika sekretesskrav mellan de olika aktörerna vilket ses som försvårande. Istället 

förespråkas därför en ökad transparens, exempelvis genom de ovan nämnda aktörsgemensamma 

plattformarna, vilket även ökar den dynamiska förmågan till ledning då det inte blir fullt lika 

platsbundet. Det ska här dock framhållas att de flesta av de tillfrågade anser att systemet av idag 

fungerar i tillfredsställande utsträckning, även om det upplevs finnas viss förbättringspotential.335  

 

Vissa räddningstjänstföreträdare pekar på vikten av kommunikation mellan olika centraler och pekar 

på att finns det ingen transparens mellan aktörerna blir lösandet av vissa uppgifter väldigt 

                                                
334 P1, P2, P3, P4, P5, P8, P10, R1, R2, R4, R7 
335 P1, P5, P6, P7, P9, P10, R3, R5, R8 
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problematiskt. Informationsdelningsaspekten framhålls av några av dessa företrädare som det 

viktigaste, utöver det så kan det öppnas en fri konkurrens om att erbjuda tjänsten alternativt att 

omforma det till en statlig aktör. Att kommuner får upphandla tjänsten idag ses som mindre effektivt 

med hänsyn till att det råder monopol och syftet med upphandlingar ifrågasätts därför av vissa 

intervjupersoner.336 En del av dem pekar även på att det snarare vore bra att tvinga in aktörer i 

alarmeringssystemet, att ”…integreras i en kontextuell ledningsstruktur”337 och därmed skapa en mer 

enhetlig organisation i sammanhanget.338 

 

Svaren skiljer sig inte markant från de svar som gavs i intervjustudien med landstingens 

beredskapssamordnare, däremot lades där en betydligt större vikt vid att alarmeringsfunktionen skulle 

gynnas av en samlad aktör med ett tydligt uppdrag vilket är en klar skillnad mot de erhållna svaren i 

det föreliggande arbetet. Kompatibilitet och gemensamma eller regionala ledningscentraler sågs 

också som intressant medan Polisen och räddningstjänstverksamheten istället lade en större vikt vid 

att en ökad transparens är viktigt i alarmerings- och dirigeringskontexten.339 Det viktigaste i 

alarmerings och dirigeringsfrågan i framtiden utgörs system och organisationer med hög grad av 

transparens och kompatibilitet vilket uppfattas kan komma att gynna samhällsskyddets och 

responsaktörernas förmåga till verkan i positiv riktning. 

 

Hur kommer återtagandet av totalförsvarsförmågan att påverka dig i ditt arbete? 

Begrepp 
Antal svar 

Polis 
Antal svar 

RTj 
Samordning genom samverkan 7 7 
Oklar påverkan och omfattning 1 6 
Skapa system för vardag och kris, totalförsvar och 
krisberedskap överlappar 4 2 
Vitaliserar utbildning och verksamhet 5 - 
Samordning genom ledningsfunktion med ingående 
samverkande parter 3 1 
Ökad harmonisering med Försvarsmakten 4 - 

Tabell 12 - Intervjusvar totalförsvar 

 

Denna fråga har fungerat som en ”temperaturmätare” hos de olika aktörerna och syftar dels till att 

fånga upp frågan om samverkan och ledning på ett tydligare sätt samt att aktualisera de fall då 

samverkan mellan aktörer möjligen kommer att kunna ses som än mer vitalt än i vardagen. En 

                                                
336 R1, R5, R8 
337 R6 
338 R2, R4, R6 
339 Bengtsson, K, et.al, 2016, s.25 
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följdfråga har varit huruvida intervjupersonerna förordar samordning genom samverkan, vilket är det 

som huvudsakligen uppfattas förespråkas i Gemensamma grunder för den regionala ledningen, 

alternativt om det hade varit bättre med samordning genom ledning. Det senare innebär i praktiken 

att en myndighet eller aktör skulle ha ett ledningsansvar över alla inblandade på de olika nivåerna.  

 

Svaren från intervjupersonerna visar att 70% av polisens representanter och 75% av de från 

räddningstjänstorganisationerna såg samordning genom samverkan som det allra bästa alternativet 

för svenskt vidkommande. De resterande 30% från polisen och 25% från räddningstjänsten såg en 

förtydligad ledningsfunktion, såsom en samlad stab, med ingående samverkande parter som ett bättre 

alternativ. I stort sett alla tillfrågade vidhöll dock att samverkan är att se som en framgångsfaktor 

oavsett. Med hänsyn tagen till befintliga lagrum i Sverige idag är samverkan något som inte bara är 

att förorda utan det kan även ses som påbjudet härigenom. Samverkan var även att anse som viktig i 

händelse av att en samlad ledningsfunktion infördes, detta då ledning inte kan genomföras på ett 

effektivt sätt om inte roller, mandat och ordervägar är kända sedan innan och för detta krävs 

samverkan i ett föreperspektiv.340 Ett ordförandeskap, möjligen ett roterande sådant, inom ramen för 

samverkan vore enligt ett antal intervjupersoner vettigt i sammanhanget för att öka styrfarten vid en 

kris. Intervjupersoner från båda organisationerna pekar på vikten av att förbereda systemet i vardag 

och fredstid så att det kan växa sig starkt och därför hålla vid kris.341  

 

Det är även intressant att notera hur det skiljer sig avseende den uppfattade påverkan av 

totalförsvarsarbetet för respektive befattningshavare och dess organisation. 

Räddningstjänstrepresentanterna upplever sig ha en betydligt mer oklar bild medan Polisen har en, 

om inte fullständig men i varje fall mer införstådd, uppfattning om vad som komma skall. Detta syns 

också i svaren om att totalförsvarsarbetet kommer att vitalisera såväl verksamhet som utbildning hos 

50% av de intervjuade poliserna och att även 50% av dem har pekat på behovet och strävan efter ökad 

harmonisering med Försvarsmakten. Denna harmonisering handlar bland annat om den anpassning 

av ledningsorganisationen till Nato-standard som har nämnts i kapitel 2(5?!).342 Till skillnad mot 

polisernas uppfattningar menar sju av åtta (88%) av de intervjuade befattningshavarna från 

räddningstjänstverksamheten (samt en av tio intervjuade poliser) att det ännu är oklart hur 

totalförsvarsarbetet kommer att påverka dem eller deras organisationer. En stor anledning till detta 

från räddningstjänsternas sida är att det upplevs saknas både uppgifter och medel till den kommunala 

                                                
340 P1-P10, R1-R8 
341 P4, P6, P10, R3, R5, R8 
342 Exempelvis P1, P2, P4, P9, R4 
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nivån för att bedriva verksamhet inom totalförsvarsområdet i nuläget. Diskussioner förs om det men 

inget har klargjorts.343  

 

En aspekt som också är intressant att notera i sammanhanget är att fyra poliser samt två 

befattningshavare från räddningstjänstverksamheten pekar på ett likställande av totalförsvar och 

krisberedskap. Med tanke på de slimmade organisationerna och det alltmer komplexa samhället så 

borde de olika aktörerna kunna använda varandras kompetenser och resurser i högre grad än vad som 

görs idag, kanske främst att det civila samhället kan nyttja Försvarsmaktens resurser i högre 

utsträckning än vad som sker i nuläget.344  

 

Sammantaget ger svaren ovan vid handen att räddningstjänstorganisationerna upplever att 

totalförsvarsarbetet har en oklar framtida påverkan även det är tydligt att det kommer att påverka på 

något sätt. Polisens intervjupersoner uppfattar påverkan desto mer tydligt, visst arbete har påbörjats 

och strävan är att skapa en ökad harmonisering med Försvarsmakten. Totalförsvarsarbetet pekar på 

samverkan är något som fortsatt behöver accentueras och då med fler aktörer i ett föreperspektiv. Det 

är också viktigt, generellt att generera enhetlighet och tydlighet vilket skapar en ökad förmåga till 

samordning. Implementeringen av Gemensamma grunder ses som ett bra steg på vägen för att skapa 

denna tydlighet. 

 

Intervjupersonernas svar skiljer sig tämligen mycket från de svar som landstingens 

beredskapssamordnare avgav. I intervjustudien med landstingen framhålls behovet av en samlad 

nationell ledningsform för samordning och behovet av inriktningar för totalförsvarsarbetet. Det som 

ska tilläggas i sammanhanget är att den sista frågan som följer nedan var inte med i intervjuguiden 

för intervjustudien med landstingen, däremot lyftes frågorna om Gemensamma grunder per automatik 

i denna under diskussionerna kring totalförsvarsarbetet. Gemensamma grunder i sig uppfattades av 

landstingens beredskapssamordnare som något positivt även om implementeringsarbetet inte fullt ut 

hade påbörjats på bred front, men den nationella ledningsformen borde utformas utifrån 

konceptbeskrivningen i Gemensamma grunder. Samordning genom samverkan sågs som den starkare 

styrformen för att hantera större kriser eller samhällsstörningar av flertalet av beredskapssamordnarna 

även om ett mindre antal ansåg att ledning skulle vara mer effektivt liksom fallet är i denna studie.345 

I detta avseende är resultaten följaktligen tämligen lika. Däremot hanterades frågan om 

totalförsvarsarbetet och dess påverkan och innebörd annorlunda mellan de två populationer i de olika 

                                                
343 Exempelvis P7, R1, R3, R4, R5, R7 
344 P2, P3, P5, P10, R4, R6 
345 Bengtsson, K, et.al, 2016, s.26–27 
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studierna och landstingens svar går relativt tydligt i linje med räddningstjänstverksamhetens 

uppfattningar vilket möjligen kan härledas till den kommunala kopplingen.  

 

Samverkan utifrån Gemensamma grunder för ledning och samverkan vid hantering av 

samhällsstörningar. 

Denna fråga var tämligen allmänt hållen och fördes mer i diskuterande form. Av denna anledning 

återges svaren här i löpande text för att bättre kunna ge rättvisa åt de olika svar som har insamlats. 

Frågan fanns som sagt inte med i intervjuguiden med landstingens beredskapssamordnare men 

mycket av informationen där framgick i den tidigare frågan om totalförsvaret, därför sker en 

jämförelse i tillämpliga delar. 

 

Rörande incitament för samverkan uppfattas detta finnas för en stor majoritet av de tillfrågade, i vart 

fall på operativ och strategisk nivå.346 Incitamenten utgår främst från den sedan tidigare tydliga 

uppfattningen om ett mer komplext samhälle som berör fler aktörer samt lagrummens inverkan med 

betoning på fredstida förhållanden.347 Det poängteras också av vissa intervjupersoner att det är på 

denna nivå som samverkan mellan de olika aktörerna främst ska ske då det i den minutoperativa 

verksamheten krävs samverkan med andra aktörer omedelbart kopplade till uppgiften och så brukar 

ske tämligen automatiskt. Därmed är det inte sagt att incitamenten framstår som helt klara för alla 

inom myndigheten specifikt eller bland samhällsskyddsaktörerna i stort. Mognadsfrågan på 

ledningsnivå lyfts fram som en del som idag kanske saknas i viss utsträckning för att samverkan och 

samordning ska kunna ske på ett bra sätt. Med begreppet mognad menar en del av de intervjuade ett 

öppet och prestigelöst förhållningssätt vilket i stort underlättar samarbete och dialog mellan olika 

aktörer. Idag upplevs som sagt denna mognad saknas i viss utsträckning och då särskilt i former av 

aktörscentrering, revirtänkande och liknande, vilket försvårar samarbete och diskussion.348  

 

En annan faktor som lyfts fram i sammanhanget är att Gemensamma grunder är att anse som en 

väldigt bra utgångspunkt för att bygga upp en bra samhällsskyddsorganisation, däremot så behöver 

metodik utarbetas och då gärna tillsammans med inblandade aktörer. Vidare behöver ett 

helhetsperspektiv etableras vilket skulle ge en bättre systemförståelse och det skulle även vara bra 

om Gemensamma grunder i sin helhet implementerades i processform och inte idag som ett projekt, 

                                                
346 Det finns en viss diskrepans, de intervjuade uttrycker en övertygelse om att incitamenten är klara men däremot så 
uppfattas delar av räddningstjänstverksamheten i stort inte tycka att det är fullt lika naturligt kopplat till exempelvis 
förekomsten av större händelser lokalt, resurser etc. Exempelvis P1, R4, R7, R8 
347 Exempelvis P5,  
348 P4, P5, P10, R6 
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enligt vissa uppgiftslämnare.349 Detta överensstämmer väl med landstingens beredskapssamordnares 

uppfattning i stort rörande etablerandet av nätverk vilket var en prioriterad fråga för dem. 

Etableringen av en nationellt övergripande styrningsform fick distinkt tydlig svarsfrekvens.350 

 

Hinder för samverkan i enlighet med de formulerade tankarna i MSB:s Gemensamma grunder 

uppfattas framför allt ligga i att det saknas en utpekad ordförandepost i Inriktnings och 

samordningsfunktionen (ISF).351 Idag är uppfattningen i mångt och mycket att ISF främst syftar till 

att skapa en samlad lägesbild och att föra diskussioner som ska leda till beslut om gemensamma 

målbilder följt av inriktningar för verksamheten. Den egentliga samverkan, upplever vissa 

intervjupersoner, sker dock främst mellan de olika aktörernas staber på olika nivåer.352 Kritik mot 

publikationen handlar främst om att den är för teoretisk till sin natur och är svår att fullt ut 

implementera praktiskt i linjeverksamheten.353 Grunden för detta resonemang kan dock uppfattas på 

rakt motsatt sätt då den uppfattade styrkan i publikationen just är att skapa en bred, gemensam grund 

att sedan tillsammans med andra aktörer bygga gemensam metodik vilken är bättre anpassad för de 

lokala och regionala förutsättningar som finns ute i landet. Skapandet av enhetlighet blir därför 

tillräckligt omfattande för att skapa en god gemensam utgångspunkt för fortsatt utformning av 

samhällsskyddsorganisationen och dess ledning.354 

 

Definitionen av samordning framstår för de flesta tydligt som att tillsammans med andra, i olika 

tidsskalor beroende på nivå, få en samlad effekt syftande till att nå gemensamt uppsatta mål. 

Samordningen syftar även till att säkerställa att de olika ingående aktörernas verksamheter inte har 

motverkande effekt. Samverkan uppfattas huvudsakligen utgöras av att dela information med 

varandra och komma överens om hur saker ska genomföras. Begreppet samverkan tjänar enligt vissa 

uppgiftslämnare på att definieras ytterligare internt och externt då begreppet har så pass olika 

innebörd beroende på vem man frågar. Att samverka kan vara allt från att presentera sig på en 

skadeplats till att faktiskt gemensamt planera en insats och fördela ansvar och uppgifter inom ramen 

för detta.355 

 

                                                
349 P3, P4 Konceptet skulle tjäna på exempelvis uppföljning och revidering i visa avseenden baserat på dragna 
erfarenheter. R6, R7 
350 Bengtsson, K, et.al, 2016, s.26–27 
351 Ett samverkansforum som ska samla underlag, etablera samverkan mellan aktörer och genom denna skapa en samlad 
lägesbild vilken leder till inriktning och samordning för att nå gemensamt uppsatta mål. Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB), Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, Karlstad, 2014), s.79–81, P4,  
352 Exempelvis P1, P2, P3, P8 
353 Exempelvis P8, P10, R1, R4 
354 Exempelvis P2 
355 Exempelvis R1 
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Att initiera samverkan på regional nivå uppfattas oftast som tämligen lätt, däremot så ser den 

regionala samverkan lite olika ut beroende på tolkningsmöjligheterna i Gemensamma grunder. Detta 

kan ses som både positivt och negativt. Ur en positiv synvinkel utformas organisationen och 

ledningsstrukturerna efter geografiska och organisatoriska förutsättningar vilket gör att strukturen blir 

bättre anpassad utifrån detta. En negativ aspekt kan sägas vara att organisationsstrukturen inte blir 

fullt ut enhetlig i hela landet. Detta uppfattas dock inte vara ett problem utan ska som sagt snarare ses 

som en styrka, de övergripande dragen är däremot desamma och detta kan i mångt och mycket 

härledas tillbaka till Gemensamma grunder.356  

 

En nyckelfaktor som tas upp är vikten av att etablera ett nätverk för samverkan i vardagen och i ett 

föreperspektiv. Att bygga motsvarande samverkanssystem när väl situationer inträffar är sällan 

fruktbart på så sätt att effekten inte blir lika hög som i ett väletablerat system. Vidare bygger den 

svenska modellen på de befintliga lagrummen vilka tvingar styrningen att ske inom ramen för en 

samverkansmodell. Detta fungerar oftast väl med andra aktörer som i vardagen hanterar skadeplatser 

men fungerar sämre med aktörer som inte gör det och kanske inte heller ser sig som de främsta 

aktörerna i sammanhanget. Detta är en av utmaningarna med att etablera de vidare nätverken utöver 

de som återfinns i framför allt den lokala kontexten. Vid större samhällsstörningar behöver även andra 

aktörer aktiveras och även i det mer strategiska arbetet, exempelvis för att stärka och förbereda 

samhället i stort.357 En intressant aspekt som berörs av ett antal intervjupersoner från båda aktörerna 

är den om den enskilde medborgaren som inte nödvändigtvis ska ses som enbart ett offer utan även 

kan vara en kompetent aktör, förutsatt att medborgaren får rätt information i rätt tid och kan agera på 

denna.358 

 

Följaktligen återfinns en klar övertygelse om behovet av samverkan och samordning varför 

implementeringen av Gemensamma grunder ses som viktig och prioriterad av majoriteten av 

intervjupersonerna. Implementeringen måste också följas upp och med fördel behöver innehållet 

konkretiseras för att på ett bra sätt kunna genomsyra verksamheten ner till lokal nivå, enligt vissa av 

intervjupersonerna. Samverkan och samordning behöver ske redan i ett föreperspektiv, bland annat 

syftande till att förstärka enhetligheten och därmed skapa tydlighet i systemet.  

 

 

                                                
356 P2   
357 P1, P2, P6 
358 P2 


