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Sammanfattning 

Behovet av att känna sig trygg och kunna få hjälp snabbt, när olyckan är framme, är en 

pågående samhällsfråga som berör de medborgare som behöver hjälp, och de organisationer 

som ger det(responssystem). En utmaning i dagens samhälle är att fortsätta förbättra 

responssystemet genom att minska responsinsatstiden och öka responsinsatskvalitet med 

knappa resurser och stigande offentliga förväntningar. ). Samtidigt är resurserna i 

responssystemet begränsade och lokaliserade till några få platser i samhället. Långa avstånd 

(som till exempel på landsbygden och i glesbygdområden) i kombination med nedskärningar 

(som t.ex. begränsade resurser) har tvingat vårt samhälle att utveckla nya sätt att organisera 

responssystemet för att behålla effektiviteten. Man tror att genom att engagera kompletterande 

resurser i samhället för att skapa nya samverkansformer, kan snabbare och mer effektiv 

larmrespons ske och därmed kan fler liv räddas och skadorna på miljön minskas. 

Att dela utrustning, larmcenter och brandstation har testats nyligen i syfte att skapa ett robust 

samarbete och kortare utryckningstider. I Nyköpings kommun i Sverige arbetar 

räddningstjänsten, divisionen för social omsorg och den tekniska divisionen med denna nya 

struktur. Vid Sambruk delar olika organisationer utrustning och larmcentral samt nyttjar 

varandras resurser i vissa situationer för att kunna svara på larm och larma ut resurser 

snabbare. 

Det verkar som om Sambruk i Nyköping i viss mån har lyckats förbättra responssystemet 

genom att förkorta responstider och även använda resurserna på ett effektivare sätt. Detta 

enligt uppgifter från intervju och ‘Future workshop’ med aktörer i Nyköping. Man tror dock 

att det fortfarande är möjligt att använda existerande resurser än effektivare genom bättre 

larmkategorisering och även tilldela uppgifter till exempelvis deltidsbrandmän.  

Att dela utrustning, bilar och larmcentral har visat på vissa fördelar för alla involverade 

aktörer. Att dela bilar eller byggnader har inte orsakat något problem, utan har istället 

upplevts ge ökad effektivitet i respons på larm eftersom aktörer har nära kommunikation och 

tillgång till varandra. 

Det största problemet som nästan alla intervjurespondenterna nämnde och som diskuterades i 

workshopen rörde otydlighet i uppgifter och arbetsprocesser. Det verkar som om det ännu inte 

är klart för samtliga involverade aktörer vad målen för Sambruk är och hur deras arbete kan 

förändras och varför. Det verkar också som om det saknas utbildning eller specifika metoder 

för att stödja sådan kunskapsutveckling. Lagmässiga problem såsom sekretess har orsakat en 

del problem i att dela information. Att fokusera på huvuduppgift samtidigt som man åläggs 

andra resurser är ett annat problem, eftersom aktörerna kan vara ifrågasättande till att avvika 

alltför mycket från sitt ordinarie arbete. 
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Inledning 

Behovet av att känna sig trygg och kunna få hjälp snabbt, när olyckan är framme, är en 

pågående samhällsfråga som berör de medborgare som behöver hjälp, och de organisationer 

som ger det. Vi ser det som ett system och vi kallar det responssystem. Vi kallar också 

organisationer och personer som arbetar i detta system som aktör. Aktörer genomför 

responsinsatser eller räddningsinsatser för att respondera på en nödsituation och hjälpa 

drabbade personer. En utmaning i dagens samhälle är att fortsätta förbättra responssystemet 

genom att minska responsinsatstiden och öka responsinsatskvalitet med knappa resurser och 

stigande offentliga förväntningar (Wankhade & Murphy, 2012 ). Samtidigt är resurserna i 

responssystemet begränsade och lokaliserade till några få platser i samhället. Långa avstånd 

(som till exempel på landsbygden och i glesbygdområden) i kombination med nedskärningar 

(som t.ex. begränsade resurser) har tvingat vårt samhälle att utveckla nya sätt att organisera 

responssystemet för att behålla effektiviteten. I Sverige 2009, gavs ett uppdrag som heter " En 

strategi för förstärkningsresurser” till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

av den svenska regeringen. Detta innebär att använda kompletterande aktörer för att 

kombinera dem med och låta dem samarbeta med de professionella resurser som finns 

tillgängliga.  

 

 

 

Responssystem i hela världen söker kontinuerligt möta behoven att förändra sina strukturer 

och processer för att på ett effektivt sätt att genomföra responsinsatser i ett ständigt 

föränderligt samhälle. Responssystem stöter på ständiga utmaningar såsom tidigare nämnda 

långa avstånd mellan larmorganisationer och befolkningen i glesbygd, och nya utmaningar i 

form av nedskärningar av resurser, finanskriser över hela världen o.s.v. 

Ett responssystem är ett system där ett flertal organisationer, individer, system, 

tekniker och metoder ingår och deltar, ofta med begränsade eller knappa resurser, för 

att hantera nödsituationer och genomföra räddningsinsatser. 

Personer och organisationer som arbetar i ett responssystem kallas aktörer eller 

responsaktörer. 
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Vid Sambruk delar olika organisationer utrustning och larmcentral samt nyttjar varandras 

resurser i vissa situationer för att kunna svara på larm och larma ut resurser snabbare.  

I Sverige har knappa resurser och upplevda svårigheter att genomföra responsinsatser i 

glesbygden lett regeringen att forma strategier för att förbättra responssystemet. Tre exempel 

på pågående strukturförändringar är: 1) Att involvera andra aktörer än professionella respons- 

aktörer på scenen (Sund, 2006), 2) Permanent samlokalisering där huvudaktörer och stödjande 

aktörer delar fysiska platser för att ha nära kommunikation och samarbete (Yousefi Mojir & 

Pilemalm, 2014) och 3) Sambruk där olika organisationer delar utrustning och larmcentral för 

att kunna svara på larm och larma ut resurser snabbare. Man tror att genom att engagera 

kompletterande resurser i samhället för att skapa nya samverkansformer, kan snabbare och 

mer effektiv larmrespons ske och därmed kan fler liv räddas och skadorna på miljön minskas. 

 

Figur 1. Nya förändringar i responssystemet, 3 exempel 

Att dela utrustning, larmcenter och brandstation har testats nyligen i syfte att skapa ett robust 

samarbete och kortare utryckningstider. I Nyköpings kommun i Sverige arbetar 

räddningstjänsten, divisionen för social omsorg och den tekniska divisionen med denna nya 

struktur. Lagmässiga problem såsom sekretess har orsakat en del problem i att dela 

information. Att fokusera på huvuduppgift samtidigt som man åläggs andra resurser är ett 

annat problem, eftersom aktörerna kan vara ifrågasättande till att avvika alltför mycket från sitt 

ordinarie arbete. I denna studie ska vi utforska ytterligare aspekter av Sambruk i Nyköping. 

 

Responssytemet 

Nya aktörer 

Samlokalisering 

Sambruk 
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Syfte och mål 

I denna rapport kommer vi att studera Sambruk projektet i Nyköpings kommun för att titta på 

hur det ser ut idag i Nyköping och vilka framgångsfaktorer och utmaningar som finns. Studien 

svarar på frågor som: Vilka är svårigheterna, vad kan utvecklas, vilka är upplevda svagheter 

och problem, vad fungerar bra etc.? Efteråt kommer vi att jämföra Sambruk i Nyköping med 

projektet Trygghetens Hus i Jämtland där man också försökt använda samlokalisering i 

samma syfte att förkorta responstider och förbättra samverkan. Slutligen försöker vi att ge 

några förslag till utveckling av samverkan och förändringsprocesser i Sambruk i Nyköping. 

Målgrupper  

Denna rapport har olika målgrupper, men den primära målgruppen i denna rapport är de som 

har en roll/funktion i beslutsfattande runt responssystemet och de organisationer som är 

relevanta för att formulera riktlinjer och rutiner för att förbättra responsinsatser. Samtliga 

responsaktörer och organisationer som är involverade i Sambruksprojekt och de som är 

intresserade av Sambruk konceptet kan dra nytta av innehållet i rapporten. Vi inkluderar inte 

den vetenskapliga grunden för dataanalysen i detalj eftersom vi tror att det kommer att 

distrahera läsaren från det huvudsakliga syftet med rapporten. Däremot förklarar vi den 

vetenskapliga grund som rapporten står på samt ger olika referenser till litteraturen för dem 

som är intresserade av en teoretisk bakgrund till rapporten. 

 

 

 

 

Disposition 

I denna rapport kommer vi att börja med introduktion och bakgrund till Sambruk projektet. Vi 

presenterar sedan en socioteknisk systemsyn på responssystem. Efteråt återges målen för 

Sambruksprojektet. Huvudresultatet från intervjuer och "Future Workshop" genomförda i 

Syfte 

Framgångsfaktorer, utmaningar, 

svagheter och svårigheter och 

möjligheter i Sambruk 

-Politiker 

-Högre tjänstemän 

-Responsaktörer 



Sambruk i Nyköping 

  
Page 7 

 
  

Nyköping presenteras med hjälp av ACERS ramverk. En kort sammanfattning av en annan 

studie om Samlokalisering i Trygghetens hus presenteras och resultaten jämförs med 

Sambruksprojektet i Nyköping. Slutligen presenteras några förslag för att utveckla Sambruk 

projektet och även behov av framtida studier pekas ut. 

Metod och datainsamling  

Studien baseras på kvalitativa forskningsmetoder där Sambruksprojektet i Nyköping studeras 

som ett fall. Fallstudier är lämpliga när det finns liten kontroll över situationer; eller fokus 

ligger på en nutid (samtida) fenomen inom en verklig kontext (Yin, 1993). Fallstudier kan 

vara av en explorativ, beskrivande eller förklarande karaktär (Yin, 1993). Sambruk i 

responssystemet är ganska nytt begrepp och har inte undersökts detaljerat i särskilt många 

andra studier och forskningssammanhang. Därför har denna studie främst en explorativ 

karaktär med fokus på Sambruk för att undersöka och lyfta fram viktiga aspekter av det som 

är av betydelse för målgrupper. 

 

För datainsamling använde vi intervjuer och ’Future Workshops’. Intervjuer används 

framförallt för att få en förståelse för människors erfarenheter av och perspektiv på ett 

fenomen (Seidman, 1998 ). I fallet Nyköping ingår tre semistrukturerade intervjuer, med tre 

respondenter från räddningstjänsten, divisionen för social omsorg och den tekniska divisionen 

i Nyköping. Semi-strukturerade intervjuer innebär förformulerade frågor som syftar till att 

hålla fokus på ämnet och samtidigt ge möjlighet för respondenterna att lägga till viktiga 

insikter under intervjuens gång. Intervjufrågorna i studien fokuserar på personers tolkning, 

uppfattning, erfarenhet, åsikt och kritik om Sambruk. Vi försökte sedan att ta reda på 

möjligheter, utmaningar och problem i Sambruksprojektet.  I analysen av insamlad data 

använde vi ’interpretive paradigm’ och ’hermeneutic analysis’, som hävdar att förståelse 

kommer från tolkning av mening (Myer, 2009). 

 

Vi försökte tolka och matcha respondenternas åsikter och erfarenheter med hjälp av ett 

analysunderlag som heter ACERS ramverk. ACERS står för ’Actor-centered Emergency 

Response System’ och belyser och betonar responsaktörs roll som en central roll i analys av 

responssystem. Ramverket i sig har byggts i och utvecklats från andra studier. I den här 

rapporten använder vi det för att göra vår analys mer tydlig och lätt att följa. Vi kommer att 

förklara ramverket och dess tillämpning i denna rapport senare. 
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’Future Workshop’ tillåter deltagare att reflektera över sitt eget arbete, på potentiella problem 

i arbetssituationen och behov för att förbättra den till exempel att genom att använda IT-

teknik (Kensing och Munk Madsen, 1995). De delas oftast in i tre faser: kritikfasen, 

fantasifasen och genomförandefasen. Den första fasen innebär att reflektera över individens 

egen arbetssituation och behov av förbättringar. Framtida visionära lösningar på identifierade 

behov av förbättringar är i fokus i den andra fasen. Föreslagna åtgärder i denna fas är inte 

begränsader av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska begränsningar. I 

genomförandefasen, omvandlas de lösningar som identifierats i föregående steg till 

realistiska, organisatoriskt och tekniskt möjliga tillämpningar (Kensing & Halskov Madsen, 

1991). Motivet för ’Future Workshop’ är att involvera slutanvändare som känner sin egen 

arbetsmiljö för att hitta relativa och innovativa lösningar. En halvdags ’Future Workshop’ 

utfördes med 10 aktörer från räddningstjänsten, divisionen för social omsorg och den tekniska 

divisionen i Nyköpings kommun. Deltagare i workshopen valdes av Sambruksprojektets 

projektledare utifrån deras tillgänglighet och roll i Sambruksprojektet. Respondenter från 

intervjuerna var bland deltagarna. Fokus på workshopen var förbättringar av samarbetet i 

Sambruk och i relaterade insatser i kommunen, inklusive lösningar för aktuella problem och 

hinder. 

 

Fallstudien omfattar således fyra följande faser för datainsamling:  

1. Intervju med representanten från räddningstjänsten i Nyköpings kommun: 

Sörmlandskustens räddningstjänst 

2. Intervju med representanten från divisionen för social Omsorg i Nyköpings kommun 

3. Intervju med representanten från tekniska divisionen i Nyköpings kommun 

4. ’Future Workshop’ med deltagare från intervjuer (enligt ovan) och andra aktörer som 

arbetar med Sambruksprojektet 
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Figur 2. Metoden som använts för studie av Sambruk i Nyköpings kommun. 

 

Bakgrund 

Detta avsnitt beskriver sambrukskonceptet i generellt och i Nyköping. Vi kommer också att 

förklara socioteknisk system teori generellt och samt förklara hur vi kan använda den för att 

analysera responssystemet och varför det är bra att använda denna teori för att analysera 

responssystemet. 

Sambruk av resurser och utrustning 

Sambruksstudier startade 2004 och syftade till bättre bruk av samhällets resurser till olyckor 

och oönskade händelser och därigenom kortare responstider, minskade skador och fler 

räddade liv. Under 2006 publicerades en rapport som hette ’Sambruk av Samhällets jour - och 

beredskaps resurser är lönsamt!’ (Sund, 2006). Sund visade att på vid att vissa former av 

olyckor och skador förvärrar en lång responstid situationen och sätter människors liv direkt i 

fara som t.ex. vid hjärtstopp. För andra typ av olyckor såsom drunkning, får kortare 

responstider inte lika positiva effekter i form av fler räddade liv. Grundtanken här är att 

samhället har många standby resurser i form av yrkespersonal med sitt eget ansvarsområde 

som till exempel väktare, fastighetstekniker och sjuksköterskor. Det finns också utrustning 

och anläggningar som kan delas mellan aktörer som till exempel bilar och larmcentraler. Det 

förutsätts att sambruk av resurser och utrustning har många fördelar såsom exempelvis 

Intervju 1
Räddningstjänsten 

Intervju 2
divisionen för social Omsorg

Intervju 3
tekniska divisionen

Datainsamling Analys

SlutrapportFuture Workshop

Granskning(Review)

ACERS 
ramverk
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effektiv användning av samhällets resurser, kortare responstider och bättre beredskap i 

samhället. Ett etablerat arbetssätt i samhället enligt sambruksmodellen är nu IVPA (I Väntan 

På Ambulans). Detta har visat på många fördelar och de flesta kommunerna i Sverige 

använder idag IVPA. Det betyder att räddningstjänsten larmas på in prio1 - larm för att göra 

första hjälpen om ambulanserna är upptagna eller tar lång tid på sig att komma fram. 

Räddningstjänsten kan även bistå ambulanser med lyfthjälp eller första hjälpen med enkla 

hjälpmedel t.ex. vid en trafikolycka. 

Socio-tekniskt perspektiv på responssystemet 

Checkland och Scholes (1990) hävdar att förståelsen av en organisation är beroende av att 

involvera dess aktörer i analysen av densamma. Korrekt förståelse av aktörerna i en 

organisation kan minska systemkostnader eller projektmisslyckanden och samtidigt öka 

kvalitéten på arbetet, d v s ’user satisfaction’ och produktivitet. När man konstruerar och 

bygger tekniska lösningar (t ex IT-system) är det viktigt att involvera kontextuella, 

miljömässiga och beteendemässiga funktioner i systemutvecklingsprocessen. Socioteknisk 

systemteori ser ett system som en grupp av teknik och dess sociala kontext. Det är samspelet 

mellan sociala och tekniska faktorer som gör att ett system lyckas (eller misslyckas). Det är 

omöjligt att skilja tekniska aspekter från sociala organisatoriska aspekter (Strauss, 1985). I 

denna teori för att analysera ett system betonas därmed vikten av att förstå systemets 

organisatoriska sammanhang, exempelvis organisationens struktur, arbete, och dess anställda. 

 

Olika forskare inom olika områden har fokuserat på socio-teknisk analys av system, till 

exempel inom sjukvård (Harrison et al, 2007; Reddy et al 2003), och av 

flygtrafikkontrollsystem (Bentley et al 1988.). I krishantering finns också forskare som 

fokuserar på socioteknisk systemanalys av till exempel ledningssystem (Walker et al 2008). 

Andra studier visar att konceptualisering av relationen mellan kultur, teknik och struktur är 

viktig i forskning och oftast missas (Nævestad, 2009). Den sociotekniska systemteorin 

försöker att titta på förhållandet mellan teknik och organisatoriska aspekter såsom kultur, 

struktur osv. 

 

Inom respons- och räddningsinsatser har det visat sig att faktorer som tillit, legitimitet, 

gemensam lägesbild av situationen, aktörers erfarenhet, engagemang och kompetens har en 

avgörande roll för responsinsatsen - inte tekniken ensam (Palm & Törnqvist , 2008) . Därför 
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är det mycket viktigt att genomföra analyser av användare, uppgift och sammanhang (user, 

task, context) för att få tillräckliga kunskaper om deras egenskaper innan man kommer till 

någon designlösning på eventuella responssystem och utveckling av responsverksamhet. Ett 

sätt är att titta på responssystemet ur ett sociotekniskt synsätt där tekniska funktioner i 

systemet och sociala aspekter i arbetet är starkt sammankopplade (Walker et al , 2009 ; Reddy 

et al, 2003) . Avsaknaden av standarder och tillämpade metoder för just responssystemet 

motiverar ett ramverk specifikt riktat mot responssystem. De allmänna ramverken för 

systemutveckling och/eller organisationer teorierna kan missa viktiga aspekter som anses 

särskilt viktiga i responssystemsammanhang. Exempelvis har vi sett att lagmässiga aspekter 

av t ex sekretess, ansvarsprinciper, patientsäkerhet och datadelning är fundamentala att 

beakta, likaså utredning av avtal och anställningsvillkor när det gäller nya former av 

samarbete mellan aktörer.  

ACERS ramverk (Figur 3) försöker lyfta fram både tekniska och sociala faktorer som är 

viktiga för att analysera responssystemet och resultera i solida teknisk lösningar till aktörer. 

Ramverket betonar vikten av aktörsanalys som ett första steg att identifiera deras behov när 

det gäller deras integrering i det befintliga responssystemet. ACERS ramverk underlättar 

studier av aktörer i responssystemet och underlättar behovsanalys av aktörer i 

responssystemet. ACERS ramverk kan användas som utgångspunkt i forskning och 

systemutveckling för att reducera "problemet med förståelse av responssystemet " i de 

inledande faserna. Olika dimensioner som uttrycks inom ramverket har extraherats både från 

tidigare litteraturstudier och genomförda praktiska studier. Det förväntas att med hjälp av det 

föreslagna ramverket kan vi i denna studie täcka in de flesta av de viktigaste dimensionerna 

av responssystemet och de flesta av de viktigaste egenskaperna hos aktörer och sambruk. 

Ramverket stöder forskare och praktiker att utforma lösningar för aktörer eller studera dem 

vidare på ett mer effektivt sätt. Ramverket fokuserar på tre viktiga delar av systemanalys som 

är användaranalys, uppgiftsanalys samt kontext analys. För att läsa mer om ramverket och hur 

det har byggts se studien av Yousefi Mojir , Pilemalm ( 2014) . 
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Figur 3. Ramverk för Aktör-centrerade responssystem, ACERS 

Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi att analysera den data som vi samlat från intervjuer och ’Future 

Workshop’. Som vi nämnde tidigare använder vi ett teoretiskt ramverk för dataanalys för att 

göra analysen tydlig och lätt att förstå. Den teoretiska grunden för analysen och ramverket 

finns mer information om det i de referenser som listas i rapporten. Mål vision, 

framgångsriksfaktorer, svagheter, hinder, möjligheter för Sambruk, presenteras i det följande. 

Vi försöker sedan jämföra resultatet med Trygghetens Hus i Jämtland för att se likheter och 

skillnader. Slutligen försöker vi formulera några förslag för att förbättra Sambruk i Nyköping. 

Först ger vi dock en överblick över sambruksarbetet i Nyköping idag, såsom det återgetts av 
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Sambruk i Nyköping  

Sambruk har varit ämne för diskussion i Nyköpings kommun sedan 2009. Sambruksprojektet 

startades i syfte att skapa nya former av samverkan mellan räddningstjänsten, divisionen för 

social omsorg och tekniska divisionen i Nyköping genom att de delade fysisk lokal (den nya 

brandstationen), bilar och genom att centralisera larmhantering. En av de första åtgärderna var 

att koppla automatiska brandlarm (automatlarm) till kommunens larmcentral. Både personligt 

trygghetslarm och automat larm (på byggnader) placerades successivt på brandstationen och 

blev centraliserade i syfte att hantera larmen effektivare. Divisionen för social omsorg stöder 

idag räddningstjänsten vid inträffade automatlarm från kommunala brandlarmsanläggningar i det 

fall när det behovs. Divisionen för social omsorg åker dock inte själva på larmen utan 

operatören i larmcentralen (brandstationen) tar emot larm från kommunala 

brandlarmsanläggningar och har sedan kontakt med räddningstjänsten. I dessa fall hanteras de 

kommunala brandlarmen internt inom kommunen med koppling till kommunens larmcentral via ett 

eget system. Larmen har i dagsläget en viss koppling till SOS men detaljerad information och 

anslutning är kopplad till kommunens larmcentral. Detta innebär att kommunen sparar pengar för 

larmhantering. I samtliga fall är det alltså räddningstjänsten som genomför insats men ibland 

behöver de ha visst stöd/information till exempel adress uppgifter, nyckel, etc. 

Räddningstjänsten kan då be om sådant stöd från social omsorg (till exempel från operatören 

på brandstationen). 

Syftet med Sambruk i Nyköping 

Innan vi började fråga intervjurespondenterna om det konkreta arbetet med sambruk frågade vi vilka 

de ansåg var de viktigaste målen för Sambruk. Från deras svar kunde följande mål identifieras:  

Mål: en delad larmcentral för förbättrad larmhantering 

Tanken är att larmcentralen i den nya brandsstationen i Nyköping ska bli kommunens hjärta 

vad gäller inkoppling av olika typer av larm. Kategorisering av olika larm är en viktig del av 

verksamheten och här kan nämnas driftlarm (t ex fel på vattenverk, pumpar som stannar, 

tekniska larm, olika hissar i kommunens fastigheter som stannar), trygghetslarm/personlarm 

på särskilda boende och boenden etc. Som ett exempel på samlokalisering av larm: när det 

står vatten på gata är tanken att larmet ska gå direkt till kommunen istället för att gå via 

externa aktörer som Securitas och SOS Alarm som då måste betalas för att hantera larm och 

ringa jouren. Idag larmas kommunen direkt för automatlarm men för andra typer av larm är 

det fortfarande dessa externa aktörer som ringer jouren.  
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Mål: utvecklad Rakel användning för robust kommunikation och samarbete 

Räddningstjänsten har idag solid kunskap om Rakel och kommunikation via Rakel. 

Räddningstjänsten står för väldigt mycket för teknikstöd för Rakelanvändning hos andra 

aktörer i hela Nyköpings kommun inklusive för divisionen för social omsorg som nu kan 

larmas ut via Rakel. Robust kommunikation är viktig för en robust verksamhet, enligt 

intervjurepresentanter i räddningstjänsten. I en robust verksamhet bör brandstationen bli en 

plats som är säker och som fungerar som kommunens andra ledningsplats till exempel när 

strömavbrott eller stora händelser inträffar. Det finns reservkraft i brandstationen och 

brandstationen kan därför arbeta störningsfritt och dygnets runt även vid problem och 

störningar. 

Mål: effektiv användning av tillgängliga resurser 

Divisionen för social omsorgs nattpatrull erbjuder omsorg på nattetid och är till för dem som 

bor hemma och har behov av omsorg och tillsyn dygnet runt, även nattetid. Patrullen gör 

planerade hembesök och svarar även på trygghetslarm under natten. Nattpatrullen är 

kommunens ögon och öron och kan rapportera och ingripa när det behövs även i vissa 

situationer som inte berör hembesök. De kan också avlasta räddningstjänsten när automatiska 

brandlarm inträffar. Det finns också många räddningstjänstpersonaler i beredskap (RiB) (tidigare 

kallade deltidsbrandmän) som kan utnyttjas på ett mer effektivt sätt än idag. 

Mål: minskade kostnaderna genom delad utrusning 

Om räddningstjänsten använder bilar på dagen och nattpatruller delar samma bilar på natten 

uppstår att minskade kostnader för den typen av utrustning. 

Mål: snabbare respons vid larm 

Med hjälp av centraliserad larmcentral, bättre larmhanteringssystem, effektiv användning av 

resurser och samverkan mellan aktörer tror man att det är möjligt att ingripa snabbare på vissa 

larm. 

Vision: ett säkrare samhälle med medborgaren i fokus 

Samtliga nämnda målen relaterar till visionen om ett säkrare samhälle bygg på en robust 

verksamhet med bra kommunikationsplattformar, korta responstider och effektiv användning 

av resurser inom responssystemet och ytterst till att kunna rädda liv effektivt och minska 

skador på människor och egendom. Medborgarna är därmed i fokus för – och den primära 

målgruppen i sambruksprojektet.  
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’  

Figur 4. Syften och visioner med Sambruk i Nyköping. 

Erfarenheter från Sambruk i Nyköping: analys med ACERS ramverk 

I det här avsnittet genomför vi en analys av erfarenheterna från sambruk i Nyköping. 

Kategorisering av resultat/ från intervjurespondenterna och ’Future Workshop’ är baserad på 

ACERS ramverk. De flesta aspekterna från ramverket presenteras här. Vissa aspekter kan 

dock inte täckas antingen för att de inte är relevanta i Sambruksprojektet eller för att 

intervjupersonerna inte hade någon åsikt om dessa aspekter. 

 

1. Uppgifter och ansvar 

Det verkar som tydlighet i ansvar och uppgifter är en av de viktigaste frågorna för 

respondenterna. Intervjurespondenten från räddningstjänsten tror att större räddningstjänster 

är mer specialiserade (e.g. räddningstjänsten i Stockholm) men räddningstjänsten i Nyköpings 

verksamhet är väldigt bred. Vem är ansvarig (och för vad) när man åker på olika händelser 

med divisionen för social omsorg eller andra aktörer? Hur mycket nya uppgifter kan man ta 

till sig och samtidigt hinna utföra sitt ordinarie arbete med hög kvalité? Vilket uppdrag ska de 

olika organisationerna ha? Samverkan för vem och för vilket syfte? Frågorna handlar om 

tydlighet när det gäller uppgifter, syfte, målgrupp, vision, ledarskap och arbetsprocesser. Om 
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ambulanser exempelvis hjälper räddningstjänsten att släcka bränder hinner de kanske inte med 

sina huvuduppdrag. Och om räddningstjänsten åker på bevakningsuppdrag eller 

hjärtrelaterade larm hinner räddningstjänsten kanske inte utföra huvuduppgiften för 

räddningstjänst. Arbetsbördan måste vara rimlig och det måste finnas en balans mellan olika 

aktörers uppgifter. Syftet måste alltid vara att hjälpa dem som är i störst behov av hjälp – men 

hur prioriterar man detta? 

 

Intervjurespondenten from den tekniska divisionen tror att det är viktigt att veta på förhand 

eller ha kännedom om hur man ska agera i olika händelser. Respondenten nämnde lyfthjälp, 

fel i fastighetssystem (när vatten läcker), och vissa fel i gator, parker och hamn som exempel 

på incidenter för när de har potential att ingripa inom ramen för Sambruksprojektet. 

Respondenten från Divisionen för social omsorg menar att kännedom om varandra och 

varandras uppgifter, att ställa frågor och vara nyfiken är viktigt för att nå en tydlig förståselse 

om Sambruk projektet. 

 

I ’Future Workshop’ (from nu refererad till som ”workshopen”) tycker både räddningstjänsten 

och divisionen för social omsorg att exempelvis lyfthjälp har blivit en del av 

räddningstjänstensverksamhet och fungerar bra. Industriräddningstjänst är ett exempel på 

andra aktörer som kan bli involverade i sambruksprojektet. Räddningstjänsten har redan idag 

avtal med industriräddningstjänster och kan utnyttja vissa av deras resurser utanför 

industriområdet. Andra områden som skulle kunna vara aktuella i en framtid är gemensam 

hantering av fordon/utrustning, övningsverksamhet etc. Nattpatrullen roterar också runt och 

ser saker och kan hjälpa räddningstjänsten i vissa situationer. Till exempel kan de kolla upp 

en händelse och skicka information till räddningstjänsten eller göra de första åtgärderna på 

plats. Suicid larm till räddningstjänsten också har påbörjats nyligen och räddningstjänsten 

larmas ut automatiskt av SOS alarm när det är hot om suicid – för att nå snabbare fram till 

personen i fråga.  

I workshopen menade deltagarna vidare det saknas ett forum eller en verkstad där aktörer 

involverade i den operativa verksamheten sätter sig ner och pratar om vad de kan göra 

tillsammans. Forumet skall inte vara ett beslutand forum utan en form av 

säkerhetsorganisation som svarar på olika frågor och diskuterar nya idéer och sätt att 

samverka. 
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 Deltagarna tror också att kommunala larm som till exempel fastighetslarm och driftlarm kan 

behärskas inom kommunen. Nu betalas externa aktörer för att hantera larm och larma ut 

jourer. Andra larm i området till exempel kamerabevakning och inbrottslarm kan eventuellt 

också hanteras med Sambruk. De larmen skulle kunna samlokaliseras i kommunen och 

hanteras via kommunens larmcentral. Snöberedskapsfrågan ska också diskuteras. Ska 

räddningstjänsten ha ansvar för snöberedskap eller divisionen för social omsorg eller ska de 

ha det tillsammans? Ska räddningstjänsten överhuvudtaget hjälpa tekniska divisionen med 

snöberedskap? 

Vidare diskuterades i workshopen att målkonflikter inträffar när man gör olika saker och det 

är inte tydligt varför man gör det. Det bör bli tydligt för varje person vad som ingår i hans 

eller hennes uppdrag och uppgifter. Vilka rutiner och arbetsuppgifter ska finnas om man vill 

ha vinna-vinna situationer? Det är också lite otydligt vem som är ansvarig för arbetsmiljön i 

respektive organisation i Sambruk.  

2. Kompetens och utbildning 

Respondenten från räddningstjänsten säger att man måste veta vad man ska göra. Uppgiftens 

omfattning och beskrivning måste vara tydlig. Utifrån uppgiften måste man få kompetens och 

utbildning inom givna ramar. Att ha generell kompetens är bra men kopplingen till uppdraget 

måste alltid vara tydlig.  

Man måste vidare ha förståelse och kunskap om varandras roller för en bättre samverkan.  

Som beskrivits ovan, när aktörer får gemensamma uppgifter tycker ibland en aktör att det är 

en annan aktör som ska ingripa och lösa problemet eftersom roller och ansvarig inte är 

tydliga. Det finns ingen utbildning idag som heter samverkansutbildning enligt 

räddningstjänsten. Man bör skapa någon form av sådan. Att jobba nära varandra och få 

förståelse för varandras uppgifter kan också hjälpa att få tillräcklig kompetens för att kunna 

samarbeta. 

Den tekniska divisionen tror visserligen att utbildning är viktigt när man till exempel svarar 

på larm.  Man bör veta hur man ska svara. Men intervjurespondenten tror inte riktigt att det är 

så viktigt som räddningstjänsten säger. I många fall och i vissa situationer är det handkraft 

som behövs utan utbildning. Att ändra attityder via utbildning för att aktörer ska börja hjälpa 

andra organisationer är dock viktigt. Gemensam utbildning kan vara ett led att skapa samsyn 

på uppdrag och samarbete. Representanten för divisionen social omsorg tror att utbildning för 
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ärendehantering och kategorisering av larm är centralt: ’Vi måste kunna hantera larm på ett 

bättre sätt och IT-stöd och rätt utbildning spelar viktig roll’. 

I workshopen påpekades vikten av att involvera unga och utbilda dem runt säkerhet redan från 

skolåldern. Det finns ett forum idag som kallas skolans säkerhetsdagar. 

(http://nykoping.se/Kommun--politik/Nyhetsarkiv/14-aringar-blir-sakrare/) Målgruppen är alla 

elever i årskurs 7. Syftet är att öka kunskapen kring säkerhet och trygghet. Att utveckla detta 

kan bli en del av sambruksprojektet i framtiden. Utbildade personer kanske kan göra fler saker 

(t e x som första person på olyckplats) i framtiden eftersom de är utbildade. All personal i de 

organisationer som ansvarar för larmhantering kan redan idag gå en kommunal 

säkerhetsutbildning inom risk, brand och sjukvård och lära sig hur man kan agera i olika 

situationer. Men den här utbildningen är inte specifikt riktad mot sambruksprojektet och 

handlar inte om hur olika aktörer ska samarbeta i olika situationer enligt intervju med 

räddningstjänsten, divisionen för social omsorg och den tekniska divisionen. 

Vidare tror workshopdeltagarna att ärendehanteringssystem kan förbättras när man få ett larm. 

Att kunna kategorisera larm rätt och veta hur man ska svara och vilka man ska larma ut är 

viktigt. Här behövs utbildning och förbättringar.  Att ha klassificerat olika lokaler när en ny 

verksamhet ska flytta in kommunen är också viktigt att ha gjort på förhand. Passar en 

existerande lokal till en ny verksamhet när man till exempel man vill bygga en ny skola? Man 

måste här kontrollera olika faktorer (säkerhet, område, etc.) innan man börjar bygga. Man bör 

också bli bättre på att jobba tidigt med kravställning när man köper in ett nytt system 

(upphandlingar). Vilka utbildningar kan behövas behöver utredas vidare.  

 

3. Attityder 

Intervjurespondenten från räddningstjänsten nämner att det finns motstånd från vissa aktörer 

att arbeta på det nya sättet. Det är inte oväntat men det är viktigt att övertyga dessa aktörer om 

att det är ett bra sätt att arbeta. Genom att visa ett tydligt mål med Sambruk, ett tydligt 

uppdrag, ett tydligt ledarskap och en tydlig vision är det möjligt att övertyga andra aktörer att 

arbeta på detta sätt. Aktörer bör veta vad deras roll är och hur deras ansvar och uppgift kan 

skilja sig när det gäller sambruk. Att våga använda sin kompetens när man är ensam är också 

viktigt när man åker ensam på larm ensam i sambruk projektet. Nu jobbar man oftast i 

grupper. 

http://nykoping.se/Kommun--politik/Nyhetsarkiv/14-aringar-blir-sakrare/
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Deltagare i workshopen tror att man måsta ha koncerntänk och man måsta tänka på hela 

sambruk konceptet och inte bara på sin egen verksamhet. Det finns visst motstånd till 

förändring hos vissa aktörer som blivit involverade i sambruk. Det finns behov av att skapa 

samsyn mellan politik och produktion genom att tydliggöra varför vi ska satsa på sambruk, 

hur och inom vilket område. 

 

 

4. Tillgänglighet 

Intervjurespondenten från räddningstjänsten anser att räddningstjänsten är väldigt resursstarka 

men att de inte utnyttjar resurser på ett adekvat sätt idag. Ett exempel: ’vi betalar våra 33 

deltids brandmän i 4 kommuner men vi utnyttjar inte dem som samhällsresurs på ett bra sätt 

(jämför med polisen som har 6 resurser på samma område)’ säger respondenten. Divisionen 

för social omsorg påpekar att de 30 personal som jobbar på brandstationen för divisionen är 

bra resurser att ha i åtanke. Nattpatrullen kan hjälpa andra aktörer till exempel polisen för att 

rapportera en händelse, eftersom de är ute och rör sig hela natten.  Polisen också kan vända 

sig till larmcentralen och be om nyckel till fastigheter i vissa situationer. 

 

I workshopen påpekades att både teknisk backup och person backup kan förstärkas när till 

exempel det är för många larm samtidigt och stora delar av räddningstjänsten därmed på 

uppdrag. Det måste finnas någon backup funktion (person) på brandstationen att svara på 

inkommande larm och tekniken måste fungera. Man kan också bli bättre på att utnyttja 

allmänheten till exempel i form av frivillig resursförstärkning när det finns problem att 

rekrytera folk inom responsorganisationerna. 

 

5.kommunikationsmetoder/kanaler 

Idag använder räddningstjänsten oftast telefoni för kommunikation. Rakel användas som 

kommunikationsmedel med de aktörer som har Rakel. Mejl och papper är metoden för att 

skicka insatsrapporter, säger respondenten från räddningstjänsten.  Respondenten påpekar 

Genom att visa ett tydligt mål med sambruk, ett tydligt uppdrag, ett tydligt 

ledarskap och en tydlig vision kan man övertyga aktörer att det är ett bra sätt att 

arbeta. 
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vidare att ’Vi jobbar också tillsammans med aktörer i huset och har nära kontakter i frågor 

som berör oss. Till exempel har vi bra möjlighet att träffas i konferenslokaler’. Den tekniska 

divisionen säger att de inte har Rakel idag  men de att de funderar på hur de kan använda 

Rakel i sin verksamhet. 

Divisionen för social omsorg säger att Rakel och telefoni används som kommunikationsmedel 

med andra aktörer i de flesta fall. Andra aktörer har börjat låna Rakel till exempel 

Samhällsbyggnad (en enhet i Nyköping kommun se 

http://nykoping.se/Boinykoping/Bo/Bygga/). En av syftet med Sambruk är att utveckla Rakel 

användningen hos de involverade aktörerna. 

I workshopen menade man den att vardagliga dialogen mellan aktörer i huset för att hitta nya 

lösningar runt sambruk och framtida samverkan och även dialogen med tekniska divisionen 

som sitter på annan plats fungerar bra. ’Kommunikatörer i beredskap’ nämndes också. Det är 

ett nyligen startat initiativ i syfte att få ut information genom mediala informationskanaler till 

exempel radion och Facebook. Detta för att motsvara det samtida samhällets förväntningar att 

bli informerad om händelser ordentligt och snabbt. Sambruk kan också hjälpa till att skapa en 

gemensam lägesbild över händelser i regionen eftersom aktörer har nära kontakt och snabbt 

kan initiera möten menar respondenterna.  

6. IT-stöd 

Vi är ganska beroende av informationsteknologi, påpekar respondenten från 

räddningstjänsten. Allting utgår från en geografisk placering av en händelse. Att ha 

gemensam lägesbild och lägeskarta är viktigt. Den tekniska divisionen säger att en kortfattad 

information om händelse, anläggning samt plats räcker initialt vid en inträffad händelse. Men 

återkopplingen är också viktig. Allmänheten ska få information om vad som händer och via 

till exempel digitala kanaler. IT kan användas för att minska avstånd mellan organisationer 

och allmänheten då man kan få ut information till alla. 

Divisionen för social omsorg tror att ett ärendehanteringssystem skulle vara ett bra hjälpmedel 

för att hantera olika larm. Utbildning inom larmhantering är också viktigt för operatörer för att 

kunna kategorisera och hantera larm effektivt och korrekt. Att plocka ut relevant statistik från 

befintliga data och information för att vidareutveckla verksamheten eller förbättra den är 

annat område där IT kan fungera som stöd. En gemensam plattform för att nå information är 

viktigt i framtiden när man vill dela information till exempel mellan räddningstjänsten och 

socialomsorg.  Att kunna dokumentera direkt och flexibelt i nattpatrullen med hjälp av IT är 
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också ett centralt behov, menar respondenterna. Det tidigare nämnda, Kunskapsforum, ett 

föreslaget gemensamt forum för tankar, idéer och andra IT-stöd skulle kunna förenkla 

utvecklingen av sambruk hos involverade aktörer. Det önskas både av räddningstjänsten och 

divisionen för social omsorg. 

 

7. Utrustning 

Rakel, mobiltelefon, dator och arbetsplats är den viktigaste utrustning man behöver för sitt 

jobb och för att kunna samarbeta med andra. Intervjurespondenten från räddningstjänsten tror 

även det är viktigt för sambruk och samverkan mellan olika aktörer att betrakta bättre kunskap 

hos individer och organisationer om syfte och mål med Sambruk som just utrustning. Han 

påpekar att om kunskap ses som en nödvändig utrustning bidrar detta till bättre samverkan 

mellan individer, organisationer och för hela samverkansformen. 

I workshopen påpekades att användning av Rakel kan leda till en robust och gemensam 

kommunikationsplattform. Redan nu har användning av Rakel kortat responstiden på 

trygghetslarmen och förenklat positionering av nattpatrullen. Samtidigt har det höjt 

arbetsmiljösäkerheten för divisionen för social omsorg eftersom det är väldigt enkelt och 

snabbt att nå personalen och att positionera dem. 

 

8. Lagmässiga problem 

Sekretess har upplevts som problematiskt när det gäller att bygga en gemensam lokal för 

ambulans och brandstation för bättre samverkan mellan dem, säger intervjurespondenten från 

räddningstjänsten. Enligt landstinget i Södermanland går de inte att överhuvudtaget bygga en 

permanent lokal för räddningstjänsten och ambulanser på grund av existerande sekretesslagar.  

Däremot men på olyckplatsen kan de plötsligt samarbeta utan problem, säger 

intervjurespondenten från räddningstjänsten. Det fungerar också jättebra i t.ex. Jämtland att 

samlokalisera räddningstjänsten och ambulanser, påpekar han vidare. Kanske är det så att 

räddningstjänsten vill samlokalisera med ambulansverksamhete men att landstinget inte är 

lika ivriga. En fråga här är alltså huruvida det är sekretessen i sig som är huvudproblemet eller 

om även attityden hos berörda aktörer spelar viktig roll.  

Kunskap hos individer och organisationer om syfte och mål med sambruk kan ses 

som en viktig utrusning som kan förbättra samverkan mellan olika aktörer 
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Den tekniska divisionen säger att sekretess inte är ett stort problem för dem. Divisionen för 

social omsorg ser däremot sekretess som ett centralt problem och menar att lösningen är att 

man måste medveten om sekretessproblematiken, lyfta den, prata om den, och ta hänsyn till 

den. Workshopen visade också att sekretess är ett vanligt problem när olika aktörer 

samarbetar och delar information.   

 

 

9. Kostnader och nytta 

Ett av de viktigaste målen för sambruksprojektet är att minska kostnader. Detta enligt alla 

intervjurespondenter. Men när det kommer till beräkning av kostnader och nyttor i samband 

med sambruk finns det inga konkreta siffror ens ungefärliga svar på om sambruk är lönsamt. 

Räddningstjänsten säger det är väldigt svårt att beräkna kostnader och nytta. Det är mest i 

teorin man kan göra det. Men nytta kan vara att samutnyttja varandra och därmed ge en bättre 

respons service.  

I workshopen tror samtliga personer att delade bilar och lokaler har minskat kostnader och 

skapat bättre kommunikation mellan aktörer. Det påpekades dock även här att - att beräkna 

kostnader och hur mycket man kan spara - varken är tydligt eller enkelt. Det nämndes också 

på workshopen att effektivare hantering av kommunala automatlarm fungerar bra och att 

mycket pengar sparas på det här sättet. Istället för att betala en extern aktör liksom SOS 

Alarm kan man bygga säkrare byggnader i kommunen för sparade pengar. 

Divisionen för social omsorg kan inte säga om kostnaderna har minskat eller inte eftersom det 

är svårt att beräkna dem. Att dela flera bilar eller att samlokalisera andra larm i kommunen 

borde dock minska konstander enligt divisionen för social omsorg. 

I workshopen upplevs höga kostnader för Rakel som en svårighet. En centraliserad hantering 

av Rakel kan kanske minska kostnaderna om till exempel Rakel lånas ut till andra aktörer i 

kommunen. 

Deltagarna i workshopen menade att man bör revidera beslutsunderlagen eftersom de är 

baserade på gamla principer och överenskommelser. Ett viktigt exempel hör hur man ska 

Olika aktörer samarbetar och delar information på olycksplatsen. Men sekretess är 

ett problem vid permanent samarbete till exempel när man vill bygga en gemensam 

ambulans/brandstation. 
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fördela pengar och kostnader i Sambruksprojektet efter några år. Ska man inte revidera 

budgeten när det finns nya erfarenheter och perspektiv på projektet? 

I tabell 1 har vi sammanställt resultatet från ’Future Workshop’ i tre olika kategorier som 

visar vad i Sambruk i Nyköping som fungerar bra idag, vad som kan fungerar bättre än idag 

och vilka svårigheter finns. Vi relaterade också dessa resultat till respektive kategorier från 

ACERS ramverket för resultaten bli spårbara – enklare att följa. 

 

Kategorier Vad fungerar bra Behov Svårigheter 

Utbildning och 

förebyggande 

åtgärder 

 Kommunal säkerhets utbildning 

 Förebyggande arbete 

 Avtal med polisen 

 Smarta lösningar 

 Boendesamordning  Vilken utbildning behövs 

Uppgifter  Automatisk larmhantering 

 Lyfthjälp 

 Att dela bilar 

 Kommunikatör i beredskap 

 Avtal med 

industriräddningstjänst 

 Åka på suicidlarm 
 

 

 Smarta lösningar 

 Att nyttja andra resurser i komunnen 

bättre 

 Att hantera tekniska larm i framtiden 

 Oljeskyddsplan 

 Snöberedskap 

 Att samarbeta med allmänheten och 
friviliga 

 Upphandling av krav 

 Målkonflikter 

 Otillräckliga besluts 

underlag(ansvar är inte tydligt, 
vem bestämmer, vem gör vad) 

 Tydligt uppdrag och tydliga 
rutiner  

Kommunikation  Vardaglig dialog med andra 

aktörer i huset 

 Gemensam lägesbild 

 Rakel 

 Rakel får flera användare 

  Backup personer och rutiner för 
kontakter med dessa då behov 

uppstår 

 Att nyttja och kommunicera med 

varandra bättre 

 

Utrustning  Rakel 

 Natpatruller på larm 
 

 Kunskap om sambruk som en 

utrusning 

 Bilpool 

 

IT-stöd   Ärendehanteringssystem  

Lagmässiga 

problem 

  Säkerhet, IT och andra förväntningar  Arbetsmiljöansvar 

 Sekretess 

Kostander/nyttor   Hur hantera brandlarm mer effektivt? 

 Revidera beslutsunderlag 

 Att hantera ekonomifrågor  
runt Rakel 

  

Attityder  Positivt mellan flera aktörer  Att övertyga alla aktörer  Motstånd mot 

förändringar(medarbetare och 
allmänheten) 

 Bristande koncern- och 
koncepttänk 

 Samsyn mellan politiker och  
operativ verksamhet 

 

 

Tabell1. Sammanställning av dataanalys från’ Future workshop’ 
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Kort om samlokalisering projektet i Jämtland ”Trygghetens Hus” 

I en annan studie av CARER om samlokalisering i Trygghetens hus i Jämtland utforskade vi 

begreppet samlokalisering av nya responsgrupper (Yousefi Mojir, Pilemalm 2014). Denna 

studie hjälper andra forskare och praktiker att förstå det nya samarbetet bättre för att kunna 

utvidga och tillämpa det på liknande situationer.  

I det här avsnittet kommer vi först beskriva samverkan och samlokaliserings principer i 

Trygghetens hus i Jämtland kort för att sedan göra en jämförelse med Sambruk i Nyköping 

och peka på likheter och skillnader i behov. 

Samverkan och samlokalisering principer i ”Trygghetens Hus” 

De involverade aktörerna i Trygghetens hus delar sin arbetsplats och utrustning för bättre 

samverkan i sitt vardagliga arbete. Olika aktörer kan komma åt varandra enkelt eftersom de 

arbetar i samma byggnad och deras kontor finns i närheten. De använder också gemensamma 

utrymmen för sociala evenemang såsom att äta och för informella möten. Det finns två typer 

av formella möten mellan aktörer; dagligen och veckovis. Veckomötena genomförs på 

måndagar. I de dagliga mötena samlas polisen, räddningstjänsten och SOS alarm för att 

diskutera händelserna som inträffat dagen innan och planera för dagen efter. De upplevda 

fördelarna med dessa möten är framför allt att få en gemensam uppfattning om regionens 

status vilka aktörerna har ett gemensamt ansvar för. I veckomötena deltar fler aktörer såsom 

representanter från kommunerna i Jämtlands län, landstinget (som ansvarar för ambulanser), 

polisen, räddningstjänsten, det svenska försvaret, kriminalvården, och Länsstyrelsen för att 

diskutera händelserna från föregående och verksamheten för följande vecka. 

 

Det huvudsakliga målet för veckomötet är igen för att få en gemensam förståelse för 

regionens status. Aktörerna anser att mötena är nyttiga eftersom de blir medvetna om nyheter 

och varandras syn på olika händelser i regionen. I slutet av mötet förväntas man ha uppnått en 

tydlig gemensam förståelse av det aktuella läget i regionen. Slutligen finns det också ”on-

demand” möten som vanligtvis hålls före en responsinsats. Vid dessa möten, beroende på 

omfattningen och karaktären av den uppkomna situationen, deltar olika aktörer och diskuterar 

hur de kan hantera den Målet med dessa möten är att förkorta responstiden samt att utnyttja de 

professionella resurserna effektivt. 
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Intervjuer och workshop från samlokalisering i Trygghetens hus visar att samlokalisering i 

Trygghetens hus som en form av nätverksstyrning som anses ha ökat effektiviteten i att 

använda professionella responsresurser och som har bidragit till att korta responstiderna. 

Detta uppnåddes genom ett nära samarbete mellan självständiga aktörer, kollektiv 

problemlösning och gemensam förståelse för situationen. Informella möten och feedback har 

också haft stort inflytande på att förbättra denna nätverksstruktur. Dessa är alla överens med 

egenskaperna för nätverksstyrning som föreslagits av till exempel Dedeurwaerdere (2007) och 

Jones, Hesterly och Borgatti (1997). 

 

Kategori Styrkor Svårigheter Behov 

Kommunikation 

och samverkan 

• Regelbundna möten 

och sociala kontakter  

• Utbyte av erfarenheter 

och synpunkter mellan 

olika aktörer  

• Identisk informations- 

tolkning (samsyn) 

• Att förse aktörerna med RAKEL-

systemet är ganska dyrt  

• Hierarkier, vilka som är 

beslutsfattare, och ansvarsfördelning 

är inte tillräckligt tydligt  

• Det finns ingen metod för att 

hantera synpunkter och frågor om 

verksamheten som kommer från 

andra aktörer eller allmänheten 

• Att engagera andra viktiga 

myndigheter i samlokalisering 

• Att dokumentera och formalisera 

samarbetet mellan alla aktörer  

• Att skapa en styrgrupp för att 

hantera feedback om verksamheten 

som kommer från andra aktörer 

eller allmänheten 

 

IT-stöd • Att använda foton och 

videoklipp för att 

diskutera händelser 

• Att dela geografisk information är 

svårt.  

• Det finns idag inget bra bärbart 

verktyg för att visa information om 

inträffad händelse 

• Gemensam plattform för utbyte 

och visning av information (kartor, 

bilder, filmer av händelser)  

• Bättre verktyg för att visa 

information 

Utbildning • Gemensam utbildning • Att överföra) teoretisk utbildning till 

praktiskt tillämpbar kunskap 

• Fler gemensamma övningar  

• Metoder för att överföra abstrakt 

kunskap till praktiskt tillämpbar 

kunskap 

Lagmässiga 

problem 

 • Informationssekretess (sekretess) • Att identifiera lagmässiga 

problem i samverkan och att 

utmana dem 

Att involvera 

andra aktörer 

• Lokal kunskap är 

viktig för vissa 

situationer som kräver 

att man känner till 

området 

• Man är villig att 

engagera andra aktörer  

• Medborgarcentrerad 

service 

• Kommunikation med andra aktörer 

(till exempel frivilligorganisationer, 

medborgare) 

• Att involvera andra aktörer såsom 

volontärer och medborgare med 

lokalkännedom  

• Att engagera medborgarna 

Tabell 2. Sammanställning av resultat från studien i Trygghetens hus 

 

Dock har aktörer i Trygghetens Hus behov av att ytterligare förbättra samarbetet. Men det 

verkar idag svårt att tillgodose dessa behov eller genomföra förändringar i verksamheten, 

eftersom de personer som är ansvariga för att genomföra förändringarna inte är kända eller 

utpekade, än mindre har mandatet att förändra. Detta överensstämmer också med identifierade 

problem med kontroll och politik i nätverksstyrningsteori i de fall där det är oklart vem som 
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bestämmer och vem som har företräde framför den andra (Christensen et al., 2007). 

Utvärdering av effekterna av den nya strukturen i Trygghetens Hus i jämförelse med den 

tidigare verksamheten är en annan – eftersom det inte finns ett dokumenterat 

jämförelseunderlag (hur det var versus hur det är) Abrahamsson, Hassel och Tehler (2010) 

nämner att det överhuvudtaget är svårt att förutse resultatet av införandet av ett nytt socio-

tekniskt system på grund av effekterna på sociala relationer och interaktioner. Detta 

överensstämmer också med nätverksstyrnings teori (Christensen et al., 2007). 

I Tabell 2 visas en sammanställning av resultatet från samlokalisering projektet i Jämtland 

”Trygghetens Hus” i tre olika kategorier: styrkor, svårigheter och behov. Vi relaterade också 

resultaten till respektive kategorier från ACERS ramverk för resultaten bli spårbara – lätta att 

följa. 

Diskussion och slutsatser 

Det verkar som om Sambruk i Nyköping i viss mån har lyckats förbättra responssystemet 

genom att förkorta responstider och även använda resurserna på ett effektivare sätt. Detta 

enligt uppgifter från intervju och ‘Future workshop’. Man tror dock att det fortfarande är 

möjligt att använda existerande resurser än effektivare genom bättre larmkategorisering och 

även tilldela uppgifter till exempelvis deltidsbrandmän.  

Att dela utrustning, bilar och larmcentral har visat på vissa fördelar för alla involverade 

aktörer. Att dela bilar eller byggnader har inte orsakat något problem, utan har istället 

upplevts ge ökad effektivitet i respons på larm eftersom aktörer har nära kommunikation och 

tillgång till varandra. Räddningstjänsten har accepterat några av sina nya uppgifter som att 

åka på suicidlarm. Att vara lyfthjälp  har existerar även förut men är nu en beprövad del av 

verksamheten. Men att lägga till andra nya uppgifter för räddningstjänsten måste diskuteras 

först. Balansen mellan huvuduppgifter och nya uppgifter bör alltid beaktas. Nattpatrullens roll 

verkar vara viktig och med utvecklingspotential i Sambruk eftersom användandet av den kan 

förkorta responsinsatsen i vissa situationer genom att ge initiala data om inträffad händelse 

och genom att genomföra de första åtgärderna på plats. Automatlarm för kommunala 

brandlarmsanläggningar inkommer idag direkt till brandstationen och hanteras med hjälp av 

operatören i larmcentralen. Detta minskar kostnaderna genom att man inte behöver betala 

externa aktörer för larmhantering. Att lokalisera även andra typer av larm(tekniska larm, 

inbrottslarm) till brandstationen i Nyköpings kommun kan också leda ännu till mer 

effektivitet och minskade kostnader. Att utveckla Rakel användning ytterligare nämns som en 
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utgångspunkt för att skapa en robust och säker kommunikationsplattform, men det finns inga 

egentliga bevis om varför aktörer tror på att Rakel är en lösning för en säker 

kommunikationsplattform. Däremot nämndes det att Rakel fungerar bättre i vissa områden 

som mobiltelefoni inte fungerar(till exempel skogar). Nära kommunikation och nära kontakter 

har hjälpt aktörer att känna varandra och varandras uppgifter bättre. Detta har i sin tur bidragit 

till att skapa bättre attityder på arbetsplatsen. 

Det största problemet som nästan alla intervjurespondenterna nämnde och som diskuterades i 

workshopen rörde otydlighet i uppgifter och arbetsprocesser. Det verkar som om det ännu inte 

är klart för samtliga involverade aktörer vad målen för Sambruk är och hur deras arbete kan 

förändras och varför. Det verkar också som om det saknas utbildning eller specifika metoder 

för att stödja sådan kunskapsutveckling. Detta kan i sin tur bidra till motstånd hos aktörerna 

att acceptera sina nya uppgifter. Ett annat problem är att det inte finns någon grupp av 

praktiker som kan arbeta med att vidareutveckla arbetsprocesser, initiala regler och mål med 

Sambruk baserat på den feedback de får från den pågående processen. Medan politiker och 

högre tjänstemän informerar den operativa nivån om vad de bör göra och inte göra verkar 

kommunikationen åt andra hållet - från praktikernivå till politikernivå - saknas. Problem med 

otydlighet har också orsakat att ansvarsförhållanden inte alltid är utredda - och det är inte 

alltid klart vilken aktör som bestämde över den andra. Problem av sekretess har vidare orsakat 

svårigheter i att dela information mellan aktörerna. Det bör här noterats att målet att dela 

information mellan aktörer inte är tydlig i Sambruk eftersom varje aktörs huvuduppgift är 

olika. 

De i studien rapporterade erfarenheterna runt ökad effektivitet och kortare responstider till 

följd av Sambruk är just respondenternas erfarenheter. Däremot saknas det faktiska siffror på 

att effektivitet ökat och responstider kortats eller statistiska underlag för att kunna göra sådana 

mätningar och utvärderingar. Andra mål som att minska kostnaderna för responsinsatsen och 

hur mycket man lyckats att ge en medborgarcentrerad service är också mycket svårt att 

bedöma för tillfället, eftersom det inte finns någon metod för att beräkna kostnaderna. 

 

Jämförelse av sambruk i Nyköping med samlokalisering i Trygghetens hus 

Om vi jämför Sambruk med samlokalisering i Trygghetens hus i Jämtland finns det några 

uppenbara likheter både i styrkor och också svagheter. Otydlighet i uppgifter och 

arbetsprocesser nämndes som ett problem även i Tryggheten Hus eftersom aktörerna inte vet 
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hur den nya situationen kommer att påverka deras ordinarie arbete. Det är också oklart vilken 

aktör som bestämmer och vem som har företräde över den andra eftersom hierarkin mellan 

aktörer inte är lika synlig som tidigare. Utvärdering av prestanda för responsinsats, och att 

beräkna kostnader och nytta upplevdes också som problematiskt i Trygghetens Hus. Behovet 

av en grupp för att utvärdera den nya arbetssituationen regelbundet och ändra underliggande 

antagande, regler och lagar som finns nämndes både i Sambruk och Trygghetens Hus. 

Sekretess var också ett vanligt förekommande problem men det kan här noteras att faktiskt 

informationsutbyte mellan aktörer vid inträffad händelse redan påbörjats i Trygghetens Hus, 

men inte i Sambruk. Aktörer i båda projekten är villiga att involvera ytterligare aktörer i 

samverkan, exempelvis frivilliga organisationer, privata aktörer och medborgare. Men det 

finns inte någon etablerad metod och process för detta.  

Det finns också skillnader mellan Sambruk i Nyköping och Samlokalisering i Trygghetens 

Hus.  Samlokalisering i Trygghetens Hus handlar om nära kontakter och samarbete mellan 

olika responsaktörer med syfte att få gemensam uppfattning av inträffade situationer och 

daglig responsverksamhet - därför det kan leda till effektivare användning av resurser. 

Sambruk i Nyköping är också baserad på gemensam lokal men även på delning av vissa 

resurser och på samlokalisering av vissa larm. Syftet är igen att använda resurser effektivt.  

Regelbundna möten varje dag och vecka är en viktig del av samlokalisering i Trygghetens 

Hus - framför allt för att få gemensmamma lägesbilder om händelser. Mötena i Sambruk 

handlar däremot om att  diskutera  sambruksrelaterade frågor generellt,  inte responsinsatser 

eller att få gemensam lägesbild från situationer. Detta speglar naturligvis de något olika fokus 

för sambruk respektive för samlokalisering. Möten nämndes inte särskilt mycket av 

respondenterna i Nyköping medan respondenterna I Trygghetens Hus återkom till möten som 

centralt för verksamheten. (Det är dock möjligt att fler möten hålls i Nyköping än vad som 

återspeglas i datamaterialet) 

Sammantaget är dock likheterna mellan samlokalisering och samverkan i de båda 

kommunerna större än skillnaderna och problem och utmaningar verkar vara i stort de samma. 

Detta tyder på att erfarenheter av samlokalisering/samverkan/sambruk i en kommun både kan 

och bör överföras till andra kommuner som bedriver liknande utvecklingsprocesser. 

Att vidareutveckla Sambruk: åtgärdsförslag och fortsatt forskning 

Studien visar på fördelar och upplevd ökad effektvitet med sambrukskonceptet men även på 

de utmaningar som finns. Nedan följer att antal tematiska områden för vidare utveckling och 
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studier vi urskilt. Vi ger förslag både på konkreta åtgärder och vidare uppdrag/forskning.  

Åtgärdsförslagen härstammar till största delen från vad studiens respondenter pekat ut som 

viktigt men vi ger också en del förslag på främst IT-relaterade åtgärder, som bygger på våra 

erfarenheter från andra liknande studier, exempelvis av Trygghetens Hus studie men även av 

sambruk i Söderköpings och Öckerö kommun
1
. De identifierade tematiska områdena 

kategoriseras enligt följande: 

 Ansvar, arbetsfördelning och riktlinjer  

 Nyttja resurserna och varandra bättre 

o Utvecklingsområden 

 Politisk och operativ förankring av sambruk 

 Utvärdering och effekter av sambruk 

o Kostnad/nytta analys 

 Kommunikation och IT stöd 

o Kommunala larm – befintliga och nya områden 

o Rakel kommunikation 

o Ärendehanteringssystem 

 

Ansvar, arbetsfördelning och riktlinjer  

Som det har demonstrerats i studien är en av de stora svårigheterna med Sambruk otydlighet 

runt dess mål, vision och ledarskap bland aktörerna. Om sambrukskonceptet skall kunna 

utvecklas och utökas utan att kvalitén på ordinarie verksamhet sjunker krävs följande: 

-Sambrukskonceptet som  uppdrag bör tydliggöras i samtliga involverade organisationer. 

Framför allt måste det vara tydligt hur finansiering och resurshantering av ingående uppgifter 

hanteras vid gränsöverskridande samverkan. Det bör finnas dokumentation som beskriver 

detta och som enkelt kan distribueras till och dialogiseras med berörda aktörer 

- Till ovanstående inkluderar att ta fram arbetsbeskrivningar som beskriver en aktörs 

huvuduppgift och nya uppgifter samt relationen mellan dessa. Nya eller reviderade 

anställningsavtal är aktuella i många fall. Likaså behövs vid för varje typ av ny uppgift klara 

riktlinjer utifrån vilka man kan ta beslut om vad som ska prioriteras vid målkonflikter mellan 

                                                           
1
 För andra studier se http://www.liu.se/forskning/carer?l=sv – CARER rapporter och vetenskapliga 

publikationer. 

http://www.liu.se/forskning/carer?l=sv
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huvuduppdrag och de nya uppgifterna. Riktlinjer/beslutsstöd bör även beakta konsekvenser av 

olika handlingsalternativ.  

Uppdrag/forskning: Tydliggörande av uppdrag samt utarbetande av riktlinjer och avtal är 

främst en arbetsuppgift för de kommuner (Nyköping och andra) som vill utveckla sambruk 

men stöd kan hämtas i form av uppdrag runt exempelvis konsekvensanalys. 

Nyttja resurserna och varandra bättre 

En av de främsta styrkorna med Sambruk och den grundprincip på konceptet bygger är att 

använda varandras resurser. Studien visar att respondenterna tror att det finns ännu fler 

möjligheter att använda varandras resurser och att resursdelning kan ske ännu effektivare än 

idag. Därmed behövs ytterligare belysning på vilka områden som man kan dra nytta av 

varandras resurser och var det gör störst nytta.  På samma sätt som för de övergripande 

riktlinjerna bör varje förslag på nytt område tydligöras med avseende på uppdrag, roller, 

uppgifter, kompetenskrav samt rutiner för detta just detta arbete/denna uppgift. Aktuella 

lagrum (ex sekretess) som gäller och hur de kan hanteras bör också identifieras liksom 

arbetsmiljöansvar vid nyttjande av medarbetare över organisationsgränser. 

Vid workshopen gavs exempel på en rad sådana utvecklingsområden som idag saknar 

konkreta lösningar och behöver belysas ytterligare:  

 Oljeskydd  

 Snöberedskap 

 Samarbete i huset (på brandsationen) även med preventiva åtgärder t ex med 

kontroller av brandvarnare. 

 Backup funktioner ur tekniskt perspektiv vid inträffad oönskad händelse 

 Backup funktioner ur personal perspektiv vid inträffad oönskade händelser 

 Hur kan man nyttja allmänheten i Sambruk? 

 Boendesamordning 

 Upphandling av system - hur kravställa på ett sätt som främjar och planerar för 

sambruk?  

Uppdrag/forskning: Tidigare forskning har kunnat visa på vid vilken typ av verksamhet och 

incidenter kortare responstider och ny samverkan gör skillnad. Studier vid exempelvis 

CARER har både tagit fram ramverk/analysmodeller för just sådana här belysningar (vem, 

var, hur, när , vilken, typ av händelse, uppgift, kompetens, lagar, avtal, nytta et c) samt utfört 
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liknande studier i andra kommuner. Uppdrag kan därför innebära både att belysa särskilda 

områden och kravställa vad som behövs för att realisera dem med avseende på allt 

ovanstående (se ACERS ramverk) samt att tillvara ta erfarenheter och kunskap mellan 

kommuner och projket och baserat på tidigare forskning.    

Politisk och operativ förankring av sambruk  

Studien visar att attityder spelar roll och att det kan finnas motstånd berörda aktörer eller 

potentiella nya aktörer att gentemot sambrukskonceptet. En av de viktigaste slutsatserna från 

denna studie och även från andra liknanden är att förankring på alla nivåer är fundamentalt 

för att sambruk ska lyckas. Det måste finnas en samsyn på, och en vilja att gemensamt 

implementera sambruk och sambrukslösningar. Förankring omfattar således politiker, högre 

tjänstemanna- och operativ nivå. Åtgärder för att gå i denna riktning kan omfatta: 

 Information till samtliga nivåer och beslutsunderlag till politiker. Information bör ges 

kontinuerligt via olika kanaler, från IRL möten till sociala medier. Beslutsunderlag bör 

innehålla konsekvenser av och förutsättningar för föreslagen samverkan men även ge 

möjlighet till revideringar efterhand. 

 Utbildning i och träning runt samverkan och sambruk, på framför allt den operativa 

nivå som är inblandad i daglig samverkan.  

 Utveckla metoder och processer för att utveckla sambruk och involvera nya aktörer 

 Ett levande forum där sambruksprocesser kontinuerligt diskuteras och förbättras, 

baserat på faktiska erfarenheter. 

Uppdrag/forskning: Det är inte forskningens roll att besluta om vidareutveckling eller 

implementera sambruk, men forskningsuppdrag kan ta fram sådana beslutsunderlag som 

möjliggör (politiska) beslut, genom att visa på olika fördelar, utmaningar och effekter. 

Uppdrag kan också innefatta att ta fram utbildningar och metoder och arbetsprocesser 

specifikt riktade mot sambruk.  

Utvärdering och effekter av sambruk 

En central slutsats, både från denna studie och från studier i andra kommuner är att behovet av 

att kunna visa på positiva effekter av sambruk är fundamental, för att inte säga nödvändigt – 

inte minst för att kunna förankra konceptet hos politiker och beslutsfattare. Idag är ”känslan” 

att sambruk lett till ökad effektivitet och kortare responstider kan skönjas. Men denna 

erfarenhet måste stödjas med, statistik och siffror om det i långa loppet skall kunna användas 

som ett argument för sambruk. Föreslagna åtgärder inkluderar följande: 
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 Utvärdera i syfte att se Systemsamband. Det krävs metoder för att mäta utfallet av 

sambruks effekter, t ex i form av ökad effektivitet, kortare responstider och minskade 

kostnader. Sådana metoder kan tas fram men kräver planering och definiering av 

sådana saker som mål (att mäta utfall mot), mätkriterier och variabler. 

 Ta fram tillräckliga underlag i form av data/statistik för att möjligöra sådana 

mätningar. 

 Genomföra kostnads/nytta analyser baserat på insamlad data.  

 Genomföra kvalitativ riktade utvärderingar. Siffror, effektivitet och pengar är en sak 

men sådana saker som upplevd kvalité i det nya sättet att arbete, tillfredsställelse etc är 

också viktiga och görs snarare med kvalitativa ansatser, t ex genom intervjuer.  

Uppdrag/forskning: Tidigare relaterad forskning har genomfört studier av sambruk i 

exempelvis Söderköping och Öckerö kommun. Dessa visade sig att räddningstjänstens 

sambruk med väktare var lönsamt och beräknades kunna ge tillbaka så mycket som åtta 

gånger pengarna – medan sambruk räddningstjänst och sjuksköterskor var en mycket mer 

komplex process och en rad problem som bör hanteras. Annan forskning har fokuserat på 

systemsamband och mätt utfall av olika sätt att organisera respons – både genom att 

genomföra experiment och genom att studera verkliga räddningsinsatser. Fortsatt forskning 

kan därför utföra och stödja de flesta typer av utvärdering av sambrukskonceptet: 

systemsamband, kostnads/nyttoanalys och kvalitativa utvärderingar-   

Kommunikation och IT stöd 

Studien visar att kommunikation mellan aktörer är centralt för att bedriva sambruk och 

respondenterna själva föreslog rad IT stöd.  Framför allt har det nya sättet att centraliserat 

hantera av automatlarm visat på fördelar.  Det verkar dock finnas ännu fler möjligheter att 

även hantera andra typer av larm på den nya brandstationen såsom fastighetslarm och 

driftlarm. Det går även att göra hantering av befintliga larm effektivare.  I samtliga processer 

bör man beakta att: 

-Revidera plan för överlämnande av larm 

-Tydliggöra ekonomisk fördelning mellan aktörer involverade i aktuell larmverksamhet 

- Ta in erfarenheter från andra kommuner 

-Relatera aktuell larmverksamhet till ett tydligt  uppdrag och dess förutsättningar 
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Efterhand som variation på inkommande larm blir allt fler måste operatörer på larmcentralen 

vidare kategorisera dem och besvara dem efter deras typ. Att utbilda operatören och utveckla 

och utnyttja av IT-system – ärendehanteringssystem - för larmhantering kan bidra till att 

underlätta denna process och därmed öka effektiviteten i larmhantering. Behovet av ett 

ärendehanteringssystem pekades ut av flera respondenter i studien.  

En viktig förutsättning för att ytterligare kunna dra fördelar av Sambruk är slutligen att 

ytterligare utveckla Rakel användning hos involverade aktörer med syfte att skapa en robust 

kommunikationsplattform. Enligt respondenterna bör framför allt dessa frågor beaktas vid 

vidareutveckling och införande av Rakel:   

-Att tydliggöra hur Rakelanvändning samordnas mellan olika befintliga aktörer i Sambruk(till 

exempel divisionen för social omsorg, tekniska divisionen) och andra aktörer (till exempel 

Samhällsbyggnad). Är det räddningstjänsten som är ansvarig för samordning och hur ska den 

i så fall genomföras? 

-Att ta fram principer för omfattning av Rakel användning. Hur många Rakel terminaler ska 

det finnas? Vilka aktörer ska bli involverade och använda Rakel? 

-Tilldela involverade aktörer ekonomiska resurser för detta 

Uppdrag/forskning: Utveckling av IT-stöd och omliggande processer görs med fördel med en 

socio-teknisk och användarcentrerad ansats där systemutvecklare tillsamman med användare 

(t ex larmoperatörer, brandmän) och andra organisatoriska instanser (t ex räddningstjänstens 

ledning) tar fram det efterfrågade systemet baserat på användares behov. Fortsatt forskning 

kan därmed baseras på rena systemutvecklingsuppdrag runt olika typer av stöd i 

responssystemet. Här finns en gedigen erfarenhet att luta sig mot, både när det gäller 

användarcentrerad systemutveckling generellt och domänen krishantering, extraordinära 

händelser och daglig larmrespons.  
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