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Sammanfattning 

Krissituationer innebär att många personer måste agera och hjälpa till 

för att situationen ska kunna lösas på bästa sätt. Frivilliginsatser i 

krissituationer har i och med samhällsförändringar på senare tid blivit ett allt 

vanligare fenomen och frivilligorganisationer har även tagit över en del av det 

arbete som tidigare utförts av offentlig verksamhet. För myndigheter finns det 

lagar som reglerar vilken dokumentation som ska bevaras för att tillgodose de 

krav som ställs på bevarande av allmänna handlingar. När delar av den 

offentliga verksamheten övergår till att vara icke-organiserat och delvis 

hanteras av privata verksamheter, försvinner då lagkraven gällande 

dokumentation? Och hur påverkar detta möjligheten för allmänheten att få 

insyn i arbete som utförs i en krissituation? 
 

Syftet med studien är att beskriva hur frivilligas arbete i FRG:er kan se ut i 

krissituationer och hur deras arbete dokumenteras för att sedan kunna 

undersöka hur dokumentationen i dagsläget står sig i förhållande till lagkrav 

och framtida behov och önskemål. 
 

I arbetet med uppsatsen har en stor del av arbetet utgjorts av litteraturstudier. 

Den information som samlats in har kompletterats av intervjumaterial. 

Intervjuerna har gjorts med en FRG representant och en representant från 

kommunen för att få insikt hur deras arbete och rutiner ser ut i praktiken. 

  

I studien identifierades potentiella brister i rutinerna kring 

dokumenthanteringen. Detta har inte utgjort ett problem för den FRG som 

intervjuades, men kunskapen som finns i dagsläget tyder på att bristerna skulle 

kunna utgöra problem vid en insats.   
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Abstract 
When a crisis occurs many people have to act and help to solve the 

situation in the best way possible. The importance of the help of volunteers has 

grown considerably lately and volunteers as a support in situations of crisis has 

become a more common phenomenon. The change is due to the fact that there 

has been a shifting in responsibilities and some of the work that earlier were a 

part of the government controlled businesses is now partially under the 

responsibility of private businesses. 
 

For the authorities there are laws that regulates what documentation needs to be 

preserved to cater for the demands the requirements for keep public documents. 

When parts of the government controlled business makes a shift and instead are 

partially handled by private businesses, does that mean that there are no longer 

any legal requirements regarding the documentation? And how does this affect 

the public’s ability to gain insight into work done in a crisis situation? 

The purpose of this study is to describe volunteer work in FRG looks in a crisis 

and how their work is documented and then examine how the documentation 

that is being done today stands in relation to the legal demands and future 

needs and desires. 
 

In the work with this essay, much of the work has been done i literature studies. 

The information collected has been supplemented by interview material. The 

interviews has been conducted with a FRG representative and a representative 

from the municipality to gain insight into how their work and routines look like 

in practice 
 

In the study potential deficiencies in handling documentation was found. This 

has not formed a problem in the FRG that was interviewed, but the knowledge 

in the field suggests that the deficiencies could form a problem when the work 

is put into practice. 
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1 Inledning 

Vid olyckor och kriser ansvarar flera olika myndigheter för att lösa 

situationen på bästa sätt. Myndigheternas agerande ska följa gällande lagar och 

regler för krissituationer och det har blivit viktigare för dessa myndigheter att 

kunna påvisa varför ett beslut tagits eller vad ett agerande grundats på. Det i 

kombination med ett ökat krav på öppenhet och transparens gällande 

informationsdelning ställer högre krav på den dokumentationen som upprättats. 

Dokumentationen är också ett värdefullt verktyg efter att insatsen är över för 

att det ska finnas möjlighet att analysera och granska arbetet som utförts. (MSB 

315. S. 5) 

På senare tid har en del av den verksamhet som tidigare bedrivits av den 

offentliga verksamheten omorganiserats, vilket gör att privat verksamhet idag 

står för en del av det arbete som tidigare låg under den offentliga 

verksamhetens ansvarsområde. Detta har skett i samband med större 

samhällsförändringar som när lagen (2006:544) om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

togs i bruk. I den slogs fast att kommuner och landsting är ansvariga för att 

minska sårbarheten i sin verksamhet och hantera krissituationer i fred på bästa 

sätt. En annan förändring vara avskaffandet av allmän värnplikt 2010. Den fick 

till följd att färre personer nu fanns tillgängliga inom den offentliga 

verksamheten i samband med kriser.  

En förskjutning av ansvar från offentlig till privat verksamhet skapar bland 

annat en del frågor kopplat till de krav en offentlig verksamhet har på 

tillvaratagande, arkivering och tillgängliggörande av allmänna handlingar och 

vilka förändringar det kan innebära.  

Genom att bistå som frivilligarbetare vid en krissituation kan en enskild individ 

göra skillnad, oavsett om denne befinner sig på plats eller inte. Missing people 

hjälper exempelvis till i situationer där en försvunnen människa eftersökts. 

Men hur ska det vara möjligt att veta vad som gjordes om det inte finns någon 

dokumentation om insatsen sparad? Frivilliga resursgrupper
1

 bistår 

räddningspersonalen och hjälper allmänheten i krissituationer.  Men hur ska vi 

kunna dra nytta av och använda erfarenheter från deras insatser om dessa inte 

dokumenteras? Viss dokumentation från dessa händelser kan vara viktiga att 

bevara även ur historisk synvinkel. Det ger i möjligheter att i framtiden kunna 

förstå och följa det arbete som utförts av frivilliga vid extraordinära händelser. 

Dokumentation kan i situationer där myndigheter involveras vara nödvändig 

för att påvisa att lagen följs, men också för att utveckla den egna verksamheten. 

Dokumentationen för en privat verksamhet kan alltså vara både ett 

bevismaterial och utvecklingsverktyg. Dokumentation kan även innebära 

 

1 Frivilliga resursgrupper kommer i fortsättningen förkortas FRG 
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skillnaden mellan att en insats faller i glömska eller lever vidare i 

historieböckerna.  

I den här uppsatsen undersöks situationen kring dokumentation i FRGs dagliga 

verksamhet med krishanteringsarbete. Förhoppningen är att få klarhet i hur 

deras arbete ser ut när krisen knackar på dörren, och att utvärdera hur arbete 

som utförs i koppling till en insats förhåller sig till rådande lagar och rutiner. 

1.1        Bakgrund 
I Sverige har försvarsmakten en skyldighet att delta i räddningsinsatser 

om omständigheterna tillåter detta. De ska då vara stöd- och skyddsfunktion 

och bidra med kompetens och utrustning vid insatser som varit svårt för andra 

myndigheter att utföra utan hjälp. (Försvarsmakten: Stöd till samhället) År 

2010 avskaffades värnplikten i Sverige och ersattes med en frivillig militär 

utbildning (Rekryteringsmyndigheten. 2017).  

Trots de förändringar som skett i och med avskaffandet av allmän värnplikt står 

försvarsmakten även idag för en del av Sveriges krishantering. Men en viktig 

del av av krishantering och krisberedskap utgörs idag även av olika typer av 

frivilligorganisationer där frivilliga bistår polis, kommun, räddningstjänst och 

andra aktörer i deras arbete. Exempel på organisationer som skapats som ett 

sätt att organisera frivilliga personer är FRG och Missing people.  

Frivilliga kan vara en resurs på flera olika sätt. Resursen kan erbjudas genom 

en organisation där frivilliga med samlade krafter och kunskaper bistår folk i 

kris, eller genom enskilda individer som erbjuder sin hjälp eller som samlar sig 

när en kris uppstår. 

Sverige har idag ett krishanteringssystem som är uppbyggt på tre principer. 

Ansvarsprincipen innebär att den som under normala omständigheter ansvarar 

för en verksamhet ansvarar för denna även i en krissituation. Likhetsprincipen 

innebär att organisationen i en verksamhet under en krissituation ska den 

bevara den normala organisationen. Närhetsprincipen som innebär att kriser 

främst hanteras där den inträffat och av de personer som är närmast berörda 

och ansvariga. Huvudansvaret för krisberedskapen är förlagd i den offentliga 

sektorn, men det finns även ett stort ansvar hos företag, frivilligorganisationer 

och enskilda individer. (Johansson, R m.fl. 2015, 9) I en krissituation kan 

frivilliga aktörer ägna sig åt kris- och olyckshantering, men de kan även utföra 

uppgifter som gör att de fungerar som en resurs inom andra områden. FRG:er 

är i krissituationer att anse som en av de viktigaste frivilliga aktörerna. 

(Johansson, R. m.fl. 2015, 10) Uppkomsten av en krissituation kan vara oerhört 

krävande för den ordinarie verksamheten och situationen kan kräva väldigt 

mycket av kommunens resurser. Här kan frivilliga vara en avlastning och 

hantera de situationer som uppstår precis utanför händelsernas centrum. Ur ett 

kommunalt perspektiv är FRG den mest framstående frivilliggruppen. 

(Johansson, R. m.fl. 2015, 25-26) 
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FRG är organisationer som består av personer som frivilligt utför uppgifter 

som tidigare utförts av det offentliga. Grupperna finns till för krishantering och 

regleras inte i varken lag eller förordning. (Krisberedskapsmyndigheten. 2006) 

Konceptet med FRG är en relativt väletablerad form av frivilligorganisation då 

Sveriges första FRG etablerades år 2004 men ännu har inga riktlinjer för 

utformning av avtalet mellan kommun och privat verksamhet tagits fram 

(Frivilliga resursgruppen. 2017) 

 

Exempel på frivilligarbete i Sverige kan även vara Missing People Sweden 

som är en nyare form av organisation av frivilliga än FRG. Organisationen 

grundades i Göteborg 2012 och hade som syfte att samla och organisera 

frivilliga för sökinsatser när personer försvinner. Organisationen började lokalt 

men spred sig snabbt till nationell nivå. Missing People arbetar i samarbete 

med polisen genom att göra efterlysningar och organisera sökinsatser. (Missing 

People Sweden. Om oss) Denna typ av samverkan innebär att ingen av parterna 

har beslutanderätt över den andra, men att det ibland kan läggas in regleringar 

eller ekonomiska incitament. (Krisberedskapsmyndigheten. 2008, 8) Att skapa 

en privat-offentlig samverkan vid krishantering ger en god grogrund för att 

kunna stärka krisberedskapen och denna typ av samverkan ska därför vara en 

del av arbetet i krisberedskapen. (Krisberedskapsmyndigheten. 2008, 11) 

När en krissituation uppstår innebär detta ett ansvar för många myndigheter 

vars agerande styrs av lagstiftningar. Men det har på senare tid även visat sig 

allt viktigare för enskilda organisationer att dokumentera exempelvis 

bedömningar, beslut och agerande under arbetet. Denna dokumentation är 

viktig för att det ska vara möjligt att analysera och granska arbetet som utförts 

efter att insatsen är över samtidigt som det kan fungera som ett hjälpmedel för 

den som vill utveckla sin verksamhet. (Landgren s. 5)  

Vid större insatser kan det krävas samverkan mellan många olika aktörer. För 

att koordinera insatserna som de komplexa organisationsformerna ska utföra är 

kommunikation av stor betydelse. Samtidigt är är viktigt med en tvärsektionell 

samverkan. Vid en kris är verbal kommunikation i form av mobiltelefoni och 

Rakel viktiga verktyg. Även system som LUPP, WIS och SOS-alarms 

Samverkanswebb är exempel på applikationer och system som är viktiga för 

dokumentation i extraordinära händelser. Erfarenheter från denna typen av 

krissituationer är dock att det kan vara svårt att åstadkomma en kontinuerlig 

dokumentationsprocess. (Landgren. Ss. 5-6) 

 

1.2        Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka det arbete som tidigare varit den 

offentliga verksamhetens ansvar, där det på senare tid skett en viss 

ansvarsförskjutning till en privat verksamhet. Regler för dokumenthantering 
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skiljer sig mellan offentlig sektor och privat, inte minst genom att den förra är 

mer styrd av regler för allmänna handlingar. Dessa regler reglerar 

förutsättningar för dokumenthantering, t ex i fråga om tillgängliggörande av 

allmänna handlingar och arkivering. I uppsatsen problematiseras denna 

ansvarsförskjutning med utgångspunkt i legala krav som kommunen arbetar 

under gällande tillgång och tillgängliggörande av allmänna handlingar enligt 

tryckfrihetsförordningen, offentlighetsprincipens bestämmelser samt övriga 

områden där allmänna handlingar ska vara ett stöd för allmänheten; exempelvis 

vid rättskipning och forskning. Syftet med uppsatsen kan preciseras med 

följande frågeställningar. 

● Har en förändrad ansvarsfördelning där verksamhet som tidigare skötts 

av offentlig verksamhet men nu sköts av frivilliga påverkat 

dokumenthanteringen. Om ja, på vilket sätt? 
 

 

För att kunna besvara den frågan är det viktigt att beskriva de ramar för 

dokumenthantering i krissituationer som finns i det rättsliga regelverket. Det är 

lagar och regler som ska utgöra den grund som rutiner måste baseras på och 

leva upp till. Frågan är om det finns skillnader mellan hur verkligheten borde 

se ut (enligt regelverket) och hur verkligheten faktiskt ser ut (rutinerna och dess 

efterlevnad). En ambition är därför att mot bakgrund av en redogörelse av 

gällande externa och interna regelverk försöka besvara följande frågor, som 

varit vägledande i arbetet: 

● Finns det rutiner kring dokumenthantering och efterlevs dessa? 
● Hur står sig eventuella rutiner i förhållande till lagar och regler? 
● Finns det brister i det upprättade avtal som finns mellan kommun och 

FRG? 
 

1.3        Relaterad forskning 
I dagsläget är forskningen kring informationsinsamling och 

dokumentation vid krishantering inte särskilt omfattande. Efter eftersökningar 

via databaser och internet hittades ett par fallspecifika utvärderingar av 

skogsbranden i Västmanland. Exempelvis Bara skog som brinner? 

Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland 2014 samt 

utvärderingar av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland 2014 

gjorda av Fagersta kommun, Sala kommun och Surahammars kommun. I 

rapporterna från Surahammar, Sala och Fagersta har dokumentanalys varit en 

del av metoden som använts för rapporten. Vid dokumentanalyser har 

författningar, riktlinjer och handlingsplaner, men även loggböcker över annan 

dokumentation om branden använts som utgångspunkt. (Schyberg. 2015, 

2;Sandberg. 2015, 2; Sandberg (2). 2015, 2) 
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 I Surahammars rapport om händelsen framgår det att evakueringsarbetet vid 

branden upplevdes som ineffektivt på grund av brister i samordningen. Kvällen 

den 5 augusti 2014 beskrivs som orolig och stressad för de frivilliga i POSOM-

gruppen på grund av stor informationsbrist. (Schyberg. 2015, 7) I efterarbetet 

rörande brandsläckningsskum som användes vid släckning av branden, skum 

som inte skulle användas, så kunde de endast få tillgång till otillräcklig 

dokumentation för att kunna hålla någon ansvarig för att ett fel begåtts. 

(Schyberg. 2015, 13) Efter utvärdering av händelsen anser Surahammars 

kommun att loggföring måste förbättras och att det ska gå att se när ett beslut 

fattats. Skriftlig dokumentation underlättar bland annat spridningen av 

lägesbilden. (Schyberg. 2015, 15) Den bristande dokumentationen var dock 

inget som uppmärksammades i Salas eller Fagerstas rapport. 

Dessa rapporter ger en utvärdering av detta specifika fall och behandlade delvis 

frivilligarbetet som utfördes i samband med branden. Till följd av detta fall 

genererades rapporten Ansvar, samverkan, handling – Åtgärder för stärkt 

krisberedskap utifrån erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland 2014 

(Ju2015/1400/SSK) där många aktörer belyser brister gällande dokumentation 

och avsaknad av rutiner. (MSB. 2016, 16) 

Under skogsbranden i Västmanland var det många frivilliga som var 

inblandade. FRG-gruppen i Fagersta Kommun blev aktiverad och fick då 

ansvara för att informera allmänheten och ta emot drabbade. De blev även 

ansvariga för att ta emot de spontanfrivilliga som ville erbjuda sin hjälp i 

samband med händelsen. (Sandberg. 2015, 9) Kommunen upplevde att FRG 

varit en stor tillgång under händelsen. De kunde bland annat avlasta kommunen. 

(Sandberg. 2015, 10) Även Sala kommun valde att koppla in FRG, men då de 

saknade en egen FRG vid tillfället så kopplades istället Heby kommuns FRG in. 

(Sandberg (2). 2015, 7) 

Även Västerås stads FRG valde att göra en utvärdering av händelsen. För 

utvärderingen använde de sig  av dokumentation från loggar, samtal (både i 

grupp och enskilt med ansvariga, ledare samt myndigheter) och observationer. 

(FRG. 2015, 4) 

Till följd av skogsbranden i Västmanland har Helen Sperens skrivit 

magisteruppsatsen Dokumenthantering gällande frivilligpersonals insatser vid 

extraordinära händelser. Sperens har valt att avgränsa sig till en händelse, 

samtidigt som hon undersöker alla typer av frivilligarbetare som var delaktiga 

vid skogsbranden. 

I uppsatsen ifrågasatte Sperens hur arbetet i samband med skogsbranden 

dokumenterats, vem som ansvarar för arkivbevarande och hur 

dokumentationen ska tillgängliggöras i framtiden samt hur det är möjligt att 

förbättra dokumenthantering vid extraordinära händelser. Studien resulterade i 

att det framkom att det saknades dokumentation om frivilligpersonalens insats 
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vid händelsen. Det fanns endast lite dokumentation och dokumentationen som 

fanns var varierande. Det framkom även att det var svårt att veta vart 

dokumentationen fanns arkiverad.  

Inom området dokumentation vid krissituationer har det även bedrivits ett 

forskningsprojekt vid namn Dokumentationspraktik i krishantering där en rad 

empiriska studier genomförts. Syftet med dessa studier var att undersöka hur 

och i vilka sammanhang dokumentation hanteras i en krissituation samt vilken 

teknik som använts som stöd för dokumentationen. I studierna har det även 

legat fokus på konkreta problem om dokumentation under pågående insats. 

(Landgren s. 6) 

När en kris är över fungerar sedan dokumentationen som ett hjälpmedel när en 

verksamhet ska analysera och utvärdera händelsen. Dokumentationen kan i den 

enskilda verksamheten upplevas som övermäktig och svår att överblicka, vilket 

innebär att en del nyttovärde kan gå förlorat. Med detta som bakgrund menar 

författaren till rapporten att det finns anledning för svensk krishantering att 

fundera över ifall det finns anledning att undersöka hur dokumentation skapas 

och av vilken anledning den hanteras. Han menar även att det kan finnas 

anledning att utveckla metoder för hur efterarbetet efter en genomförd 

krishantering kan systematiseras så man kan få användning för den insamlade 

dokumentationen.  Landgren tycker även att det kan vara viktigt att ifrågasätta 

ifall de formella systemstöd och rutiner som finns idag ger effektivt stöd i ett 

inledande skede av insatsen och då bidrar till att skapa mening och förståelse. 

(Landgren s. 19) 
 

I rapporten Att använda, leda och samverka med frivilliga. Om kommuners och 

länsstyrelsers relationer med aktörer utanför den offentliga sektorn inom 

ramen för det geografiska områdesansvaret har författarna genom intervjuer 

undersökt kommuners och länsstyrelsers samarbeten med olika typer av 

frivilliginsatser. De har valt att dela in organiserade frivilliga i grupperna: Det 

privata näringslivet, frivilliga försvarsorganisationer (FFO) och andra ideella 

föreningar. I denna indelning hamnar FRG i gruppen frivilliga 

försvarsorganisationer. (Johansson, R. m.fl. 2015, 10) Under intervjuerna lyftes 

anledningen till användning av frivilliga resurser fram. Det framkom att 

ändringar i krisberedskapssystemet samt lagändringar i och med tillkomsten av 

lagen om extraordinära händelser (SFS 2006:544 tillkom. Utöver detta sågs 

avlastning som ett viktigt motiv. Även det faktum att man såg brister i 

krishanteringen som frivilligresurserna kunde hjälpa till med var ett motiv som 

belystes  (Johansson, R. m.fl. 2015, 25-26) 
 

Sammanfattningsvis pekar rapporter och studier på problem kopplade till 

dokumentation och dokumenthantering i krissituationer. Brister innebär bland 

annat risk för ineffektivitet, kommunikationsbrister och svårigheter i 

utvärderingen av insatsen. God dokumenthantering före, under och efter en 

genomförd insats kan fungera som ett hjälpmedel för att arbetet ska kunna 
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förberedas, utföras och analyseras på ett sätt som skapar möjlighet för 

utveckling och förbättring av verksamhetens arbete. 

 

1.4        Metod och avgränsningar 
Uppsatsen är uppdelad i två delar. Dels en teoretisk del och dels en 

undersökande del. Slutdiskussionen består sedan av en sammanslagning av 

båda delarna av uppsatsen. Den teoretiska delen består huvudsakligen av 

litteraturstudier som behandlar lagstiftning som kan påverka 

dokumenthantering hos myndigheter kontra privata organisationer. Den 

innefattar även information om extraordinära händelser. Den undersökande 

delen består av intervjuer med en representant från Borås kommun och en 

representant från FRG i samma stad. Intervjuerna används för att undersöka 

hur verksamheterna själva ser på dokumentationsarbetet, hur detta arbete 

genomförs i praktiken samt förstå hur samarbetet mellan kommun och FRG 

fungerar i frågor om dokumentation och dokumenthantering. 

 

De två intervjuerna genomfördes på olika sätt och i olika steg i arbetsprocessen. 

Intervju med FRG skedde tidigt i processen genom ett fysiskt möte med 

uppföljande frågor skickade via mejl. Kontakt med kommunen skedde genom 

mejl- och telefonkorrespondens. Denna kontakt påbörjades tidigt i processen, 

men blev långdragen och avslutades inte förrän mot slutet av uppsatsskrivandet 

på grund av komplikationer som uppstod under arbetets gång. 

 

Jag har valt att begränsa mitt arbete till samarbetet mellan en kommun och 

FRG då de olika kommunerna i landet alla ansvarar för sin egen FRG. Det gör 

att samarbete mellan FRG och  kommuner kan skilja en del beroende på hur 

deras avtal ser ut. Det bedömdes vara en lämplig avgränsning för att  minska 

risken för att arbetet skulle bli alltför omfattande. Analysen är gjord med en 

induktiv ansats.  

 

Jag har i rapporten valt att fokusera på den verksamhet som idag utförs av FRG 

istället för att undersöka frivilligarbete på ett mer generellt plan, för att på detta 

sätt skapa naturliga avgränsningar i studien då kommuner även kan nyttja 

andra typer av frivilligarbete.  

Litteraturstudierna genomfördes till stor del genom sökning i lagrum och med 

databassökning i exempelvis Google Scholar. Dessa metoder hade fördelen att 

det medförde pålitlig information samtidigt som det gav ett bredare perspektiv 

på frivilligas arbete under arbetets gång. Däremot gav dessa sökningar inte all 

information som behövdes då det inte verkade finnas ett speciellt brett utbud av 

studier gjorda på dokumentation vid frivilliginsatser.  Därför behövdes 

ytterligare sökningar på internet göras för att komplettera informationen om 

FRGs verksamhet. Kontakt har även tagit med kommunarkivet. 
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1.4.1              Intervjuer 

När intervjuer används som forskningsmetodik finns det ett antal 

aspekter att ta i beaktning. 

Genom att använda sig av ett kvalitativt arbetssätt så försöker man förstå 

informantens synpunkt och upplevelser innan problemet ska förklaras 

vetenskapligt. (Dalen. 2007, 11) 
 

När en intervju ska göras i samband med ett forskningsprojekt finns det olika 

typer av intervjuer att använda. I en öppen intervju får informanten fritt berätta 

om sina livserfarenheter. I en strukturerad intervju är frågorna utvalda i förväg. 

Det går även genomföra en semistrukturerad intervju där samtalet är inriktat på 

i förväg utvalda frågor. (Dalen. 2007, 30-31) I intervjun med FRG 

genomfördes en semistrukturerad intervju där frågorna var formulerade men 

FRG-representanten fick även berätta mer fritt om sin erfarenhet inom FRG.  

Intervjun med representanten från kommunen såg annorlunda ut då den var 

strukturerad och endast bestod av mejlutskick och telefonkontakt. 
 

Vid initiering av en intervjuprocess är en utgångspunkt att den blivande 

informanten ska lämna frivilligt samtycke. Informanten sa ha informerats om 

vad deras deltagande innebär och vad projektet handlar om. (Dalen. 2007, 21) I 

denna process har informanten från FRG fått information via mejlkontakt där 

all information tilldelats dem tillsammans med frågorna som var aktuella för 

intervjun.  

  

1.5        Dokumentation  
Dokument går att hitta överallt och de fyller många olika funktioner 

beroende på sammanhang. De kan användas för att informera, kommunicera 

och underhålla, men även för bevisföring, att fastställa rättigheter och 

skyldigheter och godkänna åtgärder. Dokumentation kan finnas på många olika 

typer av medium och är inte längre att anse som endast pappersbaserad. 

(McKemmish et.al. 2005, 75) Även om dokument inte längre behöver vara 

pappersbaserade så är många dokument medvetet sparade i pappersform när de 

ska kunna fungera som bevisföring eller bindande information. Detta handlar 

ofta om när dokument ska fungera som bevis för något. Denna typ av 

information börjar allt oftare bevaras digitalt. (McKemmish et.al. 2005, 89) 
 

Definitionen av vad dokumentation innebär för en verksamhet beror till viss 

del på vad som är syftet med dokumentationen. I Nationalencyklopedin ges den 

generella definitionen ”dokumentation, sammanställning av skriftligt underlag 

(dokument) i en viss fråga.” (Nationalencyklopedin, dokumentation). En 

liknande bred definition ges i begreppslistan Arkivrekommendationer Del 2: 
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Begrepp där det står att ”Dokumentation utgörs av en samling dokument för ett 

visst syfte.” 
 

Jonas Landgren väljer i sin rapport ”Glöm inte att dokumentera” att skapa en 

egen definition av ordet dokumentation, anpassat för den typen av händelser 

som denna uppsats kommer behandla. ”Dokumentation är olika typer av 

material som säger någonting om händelsen och hur arbetet bedrivits för att 

hantera händelsen.” (Landgren. S.32) 

I denna uppsatsen fokuserar jag på krishantering och krissituationer och målet 

är att få information om dokumentation i denna typen av situationer, men 

ytterligare en definition av Nationalencyklopedin som kompletterar denna 

definition är ”insamling och sammanställning av fakta i syfte att direkt bevisa 

ngt el. lägga grund för vidare forskningar” (Nationalencyklopedin (2), 

dokumentation) 

 

1.5.1              Dokumenthantering eller informationshantering? 

Dokumenthantering innebär att man på ett effektivt sätt skapar, tar emot, 

bevarar, använder och gallrar dokument. (Askergren et.al 2009, 211) Ordet 

informationshantering används ofta synonymt med dokumenthantering.  
 

Information definieras i nationalencyklopedin som en generell beteckning 

meningsfullt innehåll som på något sätt kommuniceras. (Nationalencyklopedin, 

information) Detta gör att definitionen mellan information och dokumentation 

skiljer sig något. Jag har valt att i denna uppsats använda mig av definitionerna 

dokumentation och dokumenthantering när det som dokumenteras inte 

nödvändigtvis kommuniceras. Termen information har använts i de situationer 

då något delats via kommunikation. 

 

1.5.2              Dokumentation i krissituationer 

Både vid räddningsinsatser och vid kommunal krishantering är det inte 

ovanligt att höra uttryck som ”glöm inte bort att dokumentera” och ”-alla måste 

nu säkerställa att dokumentera” (Landgren s.18) 
 

Dokumentation i en krissituation kan komma i flera former. Det kan handla om 

berättelser, pappersanteckningar, automatiska loggar, blädderblock, 

whiteboardskisser, digitala anteckningar, mötesprotokoll, rapporter, 

utvärderingar, bild, video och ljudinspelningar. (Landgren. Ss. 8-11) 
 

Jonas Landgren, författare till ”Glöm inte att dokumentera!”, menar att det går 

att dela upp dokumentationen i olika kategorier baserat på vad som 

dokumenteras vid händelser. Organisering och resursanvändning är 

dokumentation som beskriver organisationen, hur den arbetar och hur arbetet 

kring hantering av händelser som uppkommer. Situationsbeskrivningar 
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beskriver händelsen som inträffat och olika aspekter av händelsen. Det ger en 

faktabaserad beskrivningen av vad som hänt och de som drabbats. 

Kontaktuppgifter innefattar uppgifter om personer och roller som varit 

involverade i händelsen. Det kan vara rena kontaktuppgifter men även 

instruktioner om hur kontakt ska tas med personen. Överenskommelser och 

beslut innefattar de formella beslut och överenskommelser som organisationen 

fattat. Man anser att det är viktigt att hantera just den sista typen av 

dokumentation kontinuerligt och systematiskt och i slutändan är detta 

dokumentation genom vilken man kan säkerställa att organisationen gjort sin 

uppgift. (Landgren ss. 12-13) 
 

Dokumentation kan i samband med en krissituation fylla flera funktioner. Det 

kan finnas lagstiftningsmässiga krav att följa men dokumentationen kan även 

användas som minnesstöd i verksamheten och är grundläggande för att kunna 

redogöra för varför ett visst agerande valts. (Landgren s. 18)  
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2 Arkiv och lagar 

2.1        Offentlighetsprincipen 
I Sverige är offentlighetsprincipen en grundläggande princip för 

statsskicket. (Justitiedepartementet. 2013, 3) Offentlighetsprincipen innebär att 

allmänhet och massmedia har rätt till insyn i den verksamhet som bedrivs inom 

staten och kommunerna. Denna insyn kan ske på många sätt. Möjligheten att få 

ta del av allmänna handlingar är en av dessa möjligheter till insyn då både 

svenska medborgare och utlänningar har rätt att ta del av de handlingar hos en 

myndighet som räknas som offentliga. De handlingar hos den offentliga 

verksamheten som är undantagna är handlingar som inte räknas som allmänna 

samt handlingar som är sekretessbelagda (Justitiedepartementet. 2013, 7)  

Det är i tryckfrihetsförordningen som övriga bestämmelser om allmänhetens 

rätt att ta del av allmänna handlingar tas i uttryck. Det finns även bestämmelser 

i offentlighets- och sekretesslagen som begränsar utsträckningen i vilken lagen 

kan tillämpas. (Justitiedepartementet. 2015, 5) 

Offentlighetsprincipen avser även yttrandefrihet för tjänstemän m.fl, vilket 

regleras i regeringsformen. Detta innebär frihet att alla, generellt sätt, har rätt 

att i tal, skrift eller bild har rätt att uttrycka sig eller meddela upplysningar. 

Denna delen av offentlighetsprincipen regleras även den i offentlighets- och 

sekretesslagen där lagar om tystnadsplikt samlats. Vidare innebär lagen att vem 

som helst har rätt att meddela och offentliggöra uppgifter. Detta innebär att alla 

(även tjänstemän och andra i stat och kommun) har rätt att offentliggöra 

uppgifter om så önskas. Skulle informationen på något sätt vara brottslig så är 

det inte meddelaren som straffas utan den som skrivit eller ansvarat för 

utgivningen av informationen som kan straffas. (Justitiedepartementet. 2013, 8-

9) 

 

2.2        Allmänna handlingar 
I tryckfrihetsförordningen 2:3 paragraf 1 definieras en allmän handling 

på följande sätt: 

” Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt 

upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas 

endast med tekniskt hjälpmedel. Handling är allmän, om den 

förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som 

inkommen till eller upprättad hos myndighet.” 

En allmän handling kan enligt tryckfrihetsförordningen  även vara ett brev eller 

meddelande gällande ett ärende eller annan fråga som ställts personligen till 

någon som innehar befattning på myndigheten (2 kap 4§ TF) En handling anses 

https://lagen.nu/1949:105
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enligt  2 kap 6 § TF inkommen till myndighet som allmän då den anlänt till 

myndigheten eller är behörig befattningshavare till handa.  En handling anses 

när den enligt 2 kap 7§ TF har expedierats, när ärendet till vilket handlingen 

tillhör har slutbehandlats eller när den justerats eller färdigställts. 

En handling anses enligt 2 kap 3 § TF vara förvarad hos en myndighet ifall den 

är tillgänglig för myndigheten genom tekniskt hjälpmedel som myndigheten 

nyttjar så att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. Enligt 2 kap 

10 § TF anses en handling även vara förvarad hos den ursprungliga 

myndigheten då den förvaras hos en annan myndighet som ett led i teknisk 

bearbetning eller lagring. 

 

2.3        Arkivvård i kommunen 
Arkivlagen är lagen i vilken regelverket för kommunala myndigheters arkiv 

går att hitta. I 3 § i arkivlagen framgår det att myndigheternas arkiv ska bildas 

av de allmänna handlingar som genereras i verksamheten. I 16 § arkivlagen 

framgår det att kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige, som båda är 

arkivmyndigheter inom sina områden, får meddela föreskrifter om arkivvård i 

kommunen ifall inte annat är föreskrivet. Med arkivvård avses enligt 4-6 §§ 

arkivlagen bland annat att: 

● Varje myndighet har ansvar för vården av sitt arkiv 

● Myndigheterna ska vid registrering av allmänna handlingar ta hänsyn 

till handlingens betydelse för en ändamålsenlig arkivvård 

● Använda lämpliga material och metoder vid framställning av 

handlingar, med hänsyn till behovet av arkivbeständighet. 

● Organisera arkivet så att det underlättar rätten att ta del av allmänna 

handlingar 

● Upprätta en arkivbeskrivning med information om handlingslagen som 

kan finnas i arkivet, hur arkivet är ordnat samt en systematisk 

arkivförteckning 

● Skydda arkivet från fysiska skador och obehörig tillkomst 

● Avgränsa arkivet genom att bestämma vilka handlingar som är 

arkivhandlingar 

● Verkställa gallring 

För att ge ytterligare råd till kommuner i deras arkivverksamhet har Riksarkivet 

tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetat fram 
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skriften Vem bestämmer om arkiv i kommunen?. Här belyser de hur arkiv- och 

dokumenthantering kan och får se ut inom kommunal sektor.  

Den kommunala arkivverksamheten omfattas av arkivlagen, men kompletteras 

i kommunerna av arkivreglementen. Trots detta är skapandet av rutiner kring 

hantering och kontroll av allmänna handlingar inte enkelt. (SKL. 2015, 7) I 

skriften framgår det även att de arkivreglementen som tas fram ofta är 

bristfälliga eller rentav felaktiga då de innefattar beslut som 

kommunfullmäktige inte har rätt att besluta om. (SKL. 2017, 8) 

I den kommunala verksamheten är det nämnderna som ansvarar för den interna 

kontrollen av verksamheten. Detta framgår i 6 kap 7 § kommunallagen. SKL 

påpekar dock att begreppet inte definieras och de menar att begreppet innebär 

att de sträva efter ordning och reda samt att veta att det som behöver göras blir 

gjort och dessutom på ett bra och säkert sätt. Det är dock nämnderna som 

ansvarar för utformningen av den interna kontrollen. (SKL. 2015, 17) 

Efter att ett ärende slutbehandlats ska de allmänna handlingarna enligt 3 § tas 

om hand för arkivering. Här gör myndigheten också ett avvägande och tar 

beslut om handlingar som enligt 2 kap 9§ Tryckfrihetsförordningen kan vara 

att anse som allmänna. (SKL. 2015, 19) Allmänna handlingar som inte tillhör 

ett specifikt ärende ska även de arkiveras efter att de justerats eller färdigställts 

av myndigheten. (SKL. 2015, 20) 

Ett arkiv bevaras, hållas ordnade och vårdas för att kunna tillgodose rätten att 

ta del av allmänna handlingar men det fyller även andra funktioner. De ska 

tillgodose behovet av dokumentation som finns för rättskipning och förvaltning 

samt forskningens behov. Arkivet är även en del av det nationella kulturarvet 

(3§ Arkivlag) 

 

2.4        Dokumentation och arkivering i enskild 

verksamhet 
Eftersom arkivlagen enligt dess 1 § är tillämplig i myndigheters och 

vissa andra organs arkiv samt arkivmyndigheter så gäller inte de bestämmelser 

som finns i lagen för privata verksamheter. Detta innebär dock inte att privata 

verksamheter står helt utan dokumentationskrav. De behöver bland annat spara 

dokumentation som behövs enligt bokföringslagen, i vilken bestämmelser finns 

om bokföringsskyldigheten för vissa fysiska och juridiska personer.  

I arkivlagen 2§ framgår dock att de bestämmelser som finns i arkivlagen även 

gäller för arkiv i vissa organ som avses i 2 kap 4§ första meningen i 

offentlighets- och sekretesslagen. I denna paragraf fastslås att rätten att ta del 

av allmänna handlingar även kan gälla organ som listas i en bilaga tillhörande 

lagen. Bilagan listar ett flertal väldigt olika typer av verksamheter, i 



17 
 

 

förekommande fall med hänvisning till tillämpligt lagrum. I dessa 

verksamheter är handlingarna som genereras i tillämpliga delar kopplade till 

verksamheten också att anse som allmänna handlingar. 

I tidskriften Arkiv lyfter de i artikeln Vikten av ett ordnat arkiv fram det faktum 

att det finns ett tydligt regelverk för kommunala och statliga verksamheter 

medan det inom den privata sektorn är verksamheten själv som ska besluta om 

vad som de anser ska sparas. De betonar dock det faktum att tydlig ordning och 

struktur kan vara ett användbart verktyg även för privata verksamheter. God 

ordning bland handlingar ger ett bättre intryck av verksamheten. (Thorn, Marie. 

Vikten av ett ordnat arkiv) 

 

2.5        Extraordinära händelser i kommunen – vad säger 

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

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap är lagen i vilken det finns 

föreskrifter om vilka befogenheter kommuner och landsting har vid 

extraordinära händelser. De bestämmelser som finns i lagen ska enligt 1 kap 1 

§ göra så att kommuner kan minska sårbarheten i verksamheten och hantera 

krissituationer i fredstid på bästa sätt. I 1 kap 4 § definieras extraordinära 

händelser på följande sätt: 

”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.” 
 

I lagen framgår det i 2 kap. 1 § att kommuner och landsting har ansvar för att 

analysera eventuella extraordinära händelser som kan uppstå i fredstid och 

sammanställa detta med en analys över hur detta skulle kunna påverka 

verksamheten. Detta arbete ska sedan resultera i en risk- och sårbarhetsanalys. 

I andra kapitlet framgår det även att kommunen ska verka för att de olika 

aktörerna som finns i kommunen samverkar och uppnår samordning i arbetet 

med planering och förberedelse; för att krishanteringsåtgärderna är samordnade 

mellan olika aktörer och att informationen till allmänheten samordnas. 
 

Kommuner och landsting ska även ansvara för att förtroendevalda och anställd 

personal och att dessa får den utbildning som behövs för att kunna utföra sina 

uppgifter.  
 

I kommunallagens andra kapitel 16 § framgår det, vilket är relevant för 

extraordinära händelser, att kommuner och landsting får lämna över vården av 
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vissa kommunala angelägenheter till en juridisk person eller enskild individ. 

Däremot får inte angelägenheter som ska bedrivas av kommunal nämnd 

överlämnas, och inte  heller angelägenheter som innefattar myndighetsutövning. 
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3 Frivilliga och kriser 

3.1        Frivilliga resursgrupper (FRG) 
Konceptet med FRG:er är relativt nytt då Sveriges första FRG 

etablerades år 2004. (Frivilliga resursgruppen. 2017)  FRG:er arbetar med 

kommunal krishantering men regleras inte genom någon lag eller förordning. 

FRG:er inrättas genom ett eget val av kommunen och är då ett samarbete 

mellan kommun och frivilliga. (Krisberedskapsmyndigheten. Mars 2006) 

Genom samarbetet mellan den offentliga verksamheten och den privata vill den 

offentliga verksamheten öka säkerhet och minska sårbarhet 

(Krisberedskapsmyndigheten. 2008, 7) 

En FRG är en sammansatt grupp av frivilliga med kompetenser inom olika 

områden som kommunen efterfrågar genom det inledda samarbetet. I arbetet 

kan olika typer av kompetens efterfrågas, likväl personliga egenskaper. men 

även personer som fått utbildning inom den egna organisationen. Den 

sammansatta gruppen får sedan gå en gemensam utbildning. 

(Krisberedskapsmyndigheten. Mars 2006) 

FRG ansvarar för sin egen organisering. FRG består av FRG-medlemmar, -

ledare, och –ansvariga som alla har sina givna uppgifter i arbetet. Den som 

ingår i FRG får skriva ett avtal med kommunen om villkor, ersättning och 

försäkring genom förberedda avtalsmallar. (FRG – Frivilliga Resursgruppen. 

Vad alla kommuner bör känna till. ss. 4-5) 

 

3.1.1              FRG:s samarbete med kommunen 

Borås FRG etablerades 2007 och har sedan dess haft avtal med Borås 

stad och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. (Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund. 2015) När en person väljer att ansluta sig till FRG i 

Borås så ingås ett avtal med Borås Stad. (Borås stad. Avtal om 

frivilligtjänstgöring vid fredstida kriser) (Fråga 8, bilaga 1) I detta avtal (se 

bilaga 3) framgår det att som frivillig resurs ska FRG-medlemmen fungera som 

förstärkning och komplement till de resurser som finns för fredstida kriser. 

Genom avtalet åtar sig FRG-medlemmen sig att vid kallelse till en uppkommen 

situation ska infinna sig på angiven plats inom åtta timmar. Den frivilliga 

resursen åtar sig även att delta i övningar och utbildningar om inte angivna 

hinder föreligger. Avtalet innehåller även en sekretessförbindelse, 

överenskommelse om ersättningar, arbetsmiljö m.m. Om det skulle uppstå en 

situation där en person eller en sak bli skadad och detta drabbar den enskilde så 

är det kommunen som ansvarar för detta. Den ansvarar även för de skador som 

den frivillige orsaker vid utförandet av sitt uppdrag, utbildning eller övning 

under förutsättningarna att skadan inte uppstått genom grov oaktsamhet eller  
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att den frivillige uppsåtligen orsakat den. (Fråga 1 bilaga 1; Bilaga 3.) Avtalet 

specificerar inte vad den frivillige ska göra som medlem i FRG, utan det 

framgår att FRG ska agera som stöd runt omkring händelserna och inte vara 

mitt i händelsen vilket gör arbetsuppgifterna svåra att specificera. De ska 

komplettera de ordinarie resurserna som är aktörer i krissituationer genom att 

för kommunens räkning tjänstgöra under max två dygn i samband med 

krisen.(Bilaga 3)  

 

I Borås har FRG ännu inte varit aktiva i en allvarlig krissituation, däremot 

genomförs övningar årligen. Det framkommer i intervjun att FRG 

representanten anser att FRG har starka kompetenser gällande logistik då de i 

gruppen har personer med flera olika typer av körkort och de kan därför vara 

till stor hjälp i situationer som innebär exempelvis transport, evakuering och 

distribution. De kan ge stöd inom Stabsstöd till både kommun och den egna 

verksamheten, samband och rekognosera (kan innebära användning av 

fyrhjulingar eller bandvagnar för att kontrollera framkomlighet, störningar, 

nedrasade ledningar eller vattenläge vid översvämningar). FRG representanten 

menar att det som är den förmodligen största posten inom det stöd som FRG 

kan erbjuda stöd inom är krisinformation. Här kan arbetet innebära upprättande 

av värmestugor, men även distribution av information i form av exempelvis 

flygblad. (Fråga 1, bilaga 1) 
 

Borås Stad har tre FRG-ansvariga. Dessa ansvarar för kontakten med 

kommunen och tar vid krissituationer emot kommunens och räddningstjänstens 

information och önskemål om hur FRG kan bistå. 

För att stödja FRG:s arbete vid en krissituation finns olika bilagor, verktyg och 

mallar. Detta stöd är förberett vid övningar. Dessa finns listade i FRGs 

organisationsplan som innefattar: 

● Larmlista för FRG 

● Kompetenslista på FRG-medlemmar 

● Närvaro/signaturlista 

● Logg/dagbok 

● Mall för arbetsschema 

● Kvittenslista för radiostationer 

● Meddelandeblankett för inkommande och utgående meddelanden 

● Anhöriglista för FRG medlemmarna 
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● 30-minuters guiden/registrering av frivilliga/hjälpsökande 

● Kartor  

Organisationsplanen uppdateras årligen i samband med att arbetet utvärderas 

med FRG-utvärderingen. (Fråga 2,3 & 4, bilaga 1) 

Av intervjun framgår det att FRG i Borås Stad har haft en säkerhetssamordnare 

med omvittnat god ordning på sin dokumentation och att samarbetet mellan 

FRG och Borås stad startade redan då FRG blev ett koncept år 2004. Detta 

menar FRG representanten skulle kunna innebära att Borås Stad har mer 

utvecklade rutiner för dokumentation än andra kommuner. (Reflektion kring 

fråga 5, bilaga 1) 

Det framgår i intervjun att FRG Borås medverkar i nätverket Sjuhärad 

tillsammans med Bollebygd, Mark, Ulricehamn och Svenljunga. Det innebär 

enligt FRG-representanten en möjlighet att vid en krissituation i den egna 

kommunen kunna ringa in FRG från andra kommuner i nätverket eller 

samarbeta vid större kriser. Inom nätverket strävar medlemmarna efter att 

arbeta på samma sätt. (Fråga 1, bilaga 1) 

Stabsgruppen är ansvarig för dokumenthanteringen och är en grupp som består 

av endast frivilliga. De som utbildat sig vidare inom stab har ansvar för 

loggning och dokumentation som görs på dator eller analogt. (Fråga 4, bilaga 1) 

Den intervjuade FRG-representanten anser att det idag inte finns några brister i 

rutinerna gällande dokumentation. (Fråga 5, bilaga 1) Uppfattningen är att FRG 

Borås genom de olika övningarna som genomförs årligen har sammanställt 

vilken dokumentation som de behöver. Efter varje övning utvärderas 

dokumentationsarbetet och arbetet utvecklas efter de eventuella brister som 

uppdagas. (Fråga 13, bilaga 1) 

I samband med övningarna görs en utvärdering med kommun eller 

räddningstjänst för att utvärdera arbetet i övningen. I samband med avslutade 

övningar genereras en slutrapport tillsammans med staben som sammanställs 

och skickas till kommunen. (Fråga 9, bilaga 1) 
 

Det finns även egenkontroll inom FRG som utförs genom ett årligt 

utvecklingssamtal med kommunchefen där de tillsammans går igenom 

kommunens åsikter om verksamheten, ekonomiska riktlinjer och önskemål 

inför kommande år. I civilförsvarsförbundet finns även personer som arbetar 

som kvalitetssäkrare. Dessa ska enligt den intervjuade FRG- representanten 

helst bjudas in för att delta i övningar med några års mellanrum och ge 

feedback om arbetet som utförs. (Fråga 12 & 13, bilaga 1) 

En frivilligorganisation har inte samma dokumentationskrav som offentlig 

verksamhet, men då de arbetar på uppdrag av kommunen så menar den 

intervjuade FRG representanten att de ändå vill dokumentera. De är inte med i 

de stora besluten som tas vid en krissituation då de arbetar med stöd, men de 
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dokumenterar vad de fått för uppdrag, loggbok osv. De lämnar dock inte ut 

information utan hänvisar till kommunen om någon önskar få information om 

en insats. De anser att det är viktigt att de olika deltagarna inte lämnar ut 

information för att skapa enhetlig informationsutdelning och slippa 

ryktesspridning, istället hänvisar de till FRG- ansvarig eller kommunen. (Fråga 

10 & 11, bilaga 1)  

  



23 
 

 

4 Diskussion 

Diskussionens upplägg baseras på de stödfrågor som presenterades i 

avsnitt 1.2 Syfte och frågeställningar, vilket sedan leder fram till en 

slutdiskussion om de grundläggande frågeställningarna. Utöver dessa delar så 

innehåller detta avsnitt en metoddiskussion där metoden som använts under 

arbetets gång diskuteras mer ingående för att fastställa vilka för- och nackdelar 

som fanns med hur arbetet med uppsatsen lagts upp. 

Denna studie är endast gjord på ett specifikt fall, men frågeställningarna är 

generaliserbara och kan användas av alla liknande verksamheter. Oavsett hur 

lång de kommit i arbetet med dokumenthantering och hur högt det värderas 

inom verksamheten så är det relevanta frågor att ställa för att ge verksamheten 

möjlighet till utveckling.   

 

4.1        Finns det rutiner kring dokumenthantering och 

efterföljs dessa? 

I studien framkommit att det finns en avsaknad av rutiner och 

bestämmelser kring dokumenthantering i krissituationer. 
 

I den forskning som har bedrivits inom området framkommer att det i tidigare 

krissituationer har uppmärksammats bristande dokumenthantering, vilket 

upplevts som ett problem i efterarbetet med utvärderingar. (Schyberg. 2015; 

Landgren) 
 

Både under intervjun med FRG och med kommunen framgår det att det inte 

finns några speciella krav på dokumentationen som utförs, men att 

målsättningen är att man ska föra loggbok för att sedan kunna utvärdera 

händelsen. Det framkom att det finns förberedda “mallar” för loggböckerna, 

men inga specifikationer av vad loggböckerna skulle innehålla. Av intervjuerna 

framgår att det verkar finnas en förståelse för vikten av god dokumenthantering, 

även om definitionen av vad god dokumenthantering är i detta fall kan vara 

subjektivt. 
 

Bristande dokumenthantering kan vara av stor betydelse för bevarande av 

dokumentation. Saknas klara rutiner och styrdokument över verksamhetens 

dokumentbestånd kan detta slutligen riskera att bli bristfälligt, svårhanterligt 

och svårförstått. God dokumenthantering är önskvärt för att verksamheten i 

efterhand ska kunna analysera och skapa rapporter som kan användas i 

framtiden. Att samla in dokumentation kan vara till användning även utanför 

den offentliga verksamheten då det ger möjlighet till utveckling inom 

verksamheten, men även för att negativa situationer som uppstått i arbetet 
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potentiellt skulle kunna undvikas i framtiden. Dokumentationen kan fungera 

som ett minnesstöd i verksamheten, vilket bland annat kan innebära att man 

kan göra smidigare personalbyten under insatser för att den personal som 

börjar ska kunna avgöra vad som gjorts. Ur kommunens synvinkel kan 

bristande dokumentation teoretiskt innebära problem i en krissituation då 

kommunen enligt avtalet mellan FRG och kommun (Bilaga 3) ansvarar för 

eventuella skador som uppstår på den frivillige och egendom.  
 

Bristande dokumentation kan få konsekvenser ur ett livscykelperspektiv då det 

blir svårare att följa insatsens olika steg och sedan utvärdera händelsen. Brister 

i dokumentationen kan teoretiskt även innebära att man i nästa krissituation 

kan upprepa eventuella misstag som gjorts under den genomförda insatsen. 

 

Ur en subjektiv synvinkel har FRG en väl fungerande dokumenthantering. 

Tyvärr kan inte resultatet analyseras på ett mer objektivt sätt utan information 

om styrdokument och rutiner kring dokumenthantering under och efter en 

insats. Svar på dessa frågor uteblev tyvärr vid utskicket med kompletterande 

frågor. Kommunen uttryckte inte heller några specifika krav på dokumentation 

i samarbetet, utan endast en målsättning om loggboksförande bland aktörerna i 

en händelse. Det går inte att med säkerhet säga att avsaknaden av rutiner skulle 

påverka arbetet i en krissituation. Helen Sperens (2016) lyfter däremot fram 

brister i dokumentationsarbetet vid insats i sin studie, vilket tyder på att 

avsaknaden av rutiner ändå skulle kunna orsaka problem under en insats. 
 

Dokumenthantering verkar enligt studiens resultat ha blivit en viktigare fråga. 

De studier och rapporter som hittades inom området var alla relativt nya, vilket 

även kan bero på det faktum att frivilligarbete som ett koncept är relativt nytt. 

Vikten av väl fungerande dokumentationsrutiner har uppmärksammats, men 

verkar inte ses som ett problem av alla. Exempelvis var det endast en av de tre 

utvärderande rapporterna efter skogsbranden som angav brister i 

dokumentationsrutiner som en brist. Dessa skillnader kan med stor sannolikhet 

bero på olikheter i den egna upplevelsen av situationen. 
 

Det finns både likheter och skillnader mellan resultatet av studien och de andra 

studier som presenterades i avsnittet om relaterad forskning. De subjektiva 

åsikter som uttrycktes under intervjun med FRG representanten skiljer sig från 

de rapporterade åsikterna i de andra studierna. Detta kan bero på metoden då 

denna studie var mer snäv i urvalet i förhållande till exempelvis Helen Sperens 

uppsats Dokumenthantering gällande frivilligpersonals insatser vid 

extraordinära händelser där hon valt att undersöka olika typer av 

frivilligarbetare. Då denna studie endast undersökt verksamheten, utan att en 

upplevd brist tidigare rapporterats, ges en möjlig anledning att det inte 

framställts som ett problem. Däremot har denna FRG inte varit i skarpt läge, 

vilket gör det svårt att avgöra om det skulle kunna påvisas brister i 
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dokumentationen i en krissituation.   

 

4.2        Hur står sig rutinerna i förhållande till lagen? 
I studien framgår det att rutinerna som finns lever upp till de nuvarande 

lagkraven. Det framgår inga specifika lagkrav på dokumentering för varken 

kommun eller FRG. 
 

Det framkom att kommunens representant bedömer att handlingarna som 

genereras inom FRG uppfyller rekvisitet för allmänna handlingar, men att 

dessa handlingar inte nödvändigtvis var att anse som offentliga. Här kan det 

dock finnas utrymme för skillnader. Det framgick  tidigare i rapporten (2.1 

offentlighetsprincipen) att det finns väldigt få saker som begränsar rätten att ta 

del av allmänna handlingar. Detta ger utrymme för ytterligare frågeställningar 

då det i teorin borde innebära att man behöver någon form av rutiner som 

säkerställer att de allmänna handlingarna hanteras på ett korrekt sätt. En 

handling är enligt 2 kap 3§ TF allmän då den inkommit till myndigheten. Detta 

innebär i praktiken att handlingar som genereras i FRG:s verksamhet inte är att 

anse som allmänna innan dessa inkommit till kommunen. De handlingar som 

FRG överlämnar till kommunen är därför att anse som allmänna och bör i 

enlighet med Offentlighetsprincipen i regel vara offentliga och ge allmänheten 

möjlighet till insyn i det arbete som utförs av frivilliga. Kommunen omfattas av 

arkivlagen (SKL. 2015, 7) och de allmänna handlingarna ska då bevaras enligt 

rådande bestämmelser. 
 

Privat verksamhet är inte att klassa som myndighet och därför gäller inte de 

bestämmelser som finns i tryckfrihetsförordningen gällande allmänna 

handlingar för verksamheten. Det innebär att det inte går att kräva ut 

handlingar från deras verksamhet, däremot kan man vidare ifrågasätta ifall de 

då har krav på att inte lämna ut handlingar som i offentlig verksamhet skulle 

varit sekretessbelagda.  
 

I tryckfrihetsförordningen regleras vilka handlingar som är allmänna hos 

myndigheten och då ska handlingen ha inkommit till eller upprättats hos 

myndigheten och dessutom förvaras hos myndigheten. Gällande förvaring av 

handlingar kan detta innebära att handlingen fysiskt är placerad hos 

myndigheten, men det kan även avse handlingar som myndigheten har tillgång 

till och som har tillkommit i myndighetens verksamhet men som fysiskt inte 

förvaras där.  
 

De handlingar som tillkommer i FRG:s verksamhet är inte att räkna som 

inkomna eller upprättade  hos myndighet då FRG inte är en del av kommunens 

verksamhet utan part i ett samarbete. Handlingarna är inte heller att anse som 

förvarade hos myndigheten ifall dessa inte fysiskt inkommit till kommunen, 
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eller förvaras hos FRG som led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring. 

Handlingarna har upprättats under uppdrag av kommunen, men är inte en del 

av kommunens verksamhet. Här kan det misstänkas att handlingar som 

tillkommit under dessa omständigheter förbisetts. Detta indikerar att ett avtal 

mellan kommun och FRG som reglerar detta område skulle kunna vara 

användbart. 

 

4.3         Finns det brister i det upprättade avtal som finns 

mellan kommun och FRG? 

Inga uppenbara problem hittades i avtal mellan kommun och FRG. 

Avtalet som upprättas mellan frivillig och kommun är inriktat på det arbete 

som den frivillige åtar sig att genomföra. I avtalet specificeras inte det 

samarbete som sker mellan FRG som verksamhet och kommunen noggrannare. 
 

Detta skulle potentiellt kunna uppstå problem ifall FRG rent juridiskt kan 

gallra det material som ligger till grund för rapporten, då de uppgav i intervjun 

att endast en rapport skickas till kommunen och därmed blir en allmän 

handling då den inkommit till myndigheten. 
 

Samarbetet skulle kunna gynnas av ett upprättat avtal mellan kommun och 

FRG som verksamhet där frågor om hantering av dokumentation och 

arkivering tas upp. Kommunen kan ha intresse av att bevara dokumentationen 

och därmed skulle de kanske kunna erbjuda att arkivera materialet som 

rapporten grundas på. 

 

4.4        Metoddiskussion 
Resultaten i denna studie har till stor del påverkats av den metod som 

använts. Under arbetets gång upptäcktes både för- och nackdelar med metoden. 

Intervjun med FRG-representanten gick bra, men denne kunde inte bidra med 

all information som behövdes för att jag skulle kunna skriva uppsatsen på det 

sätt som jag önskade. Senare i processen skickades uppföljningsfrågor som 

dessvärre blev obesvarade och därför bidrog till att det blev svårare att tolka 

resultaten.  
 

Det var under arbetets gång svårt att få tag på en kommunrepresentant som 

kunde svara på de frågor jag hade gällande verksamheten och därefter var det 

svårt för denne att få tid för att ta sig tid till en intervju. Däremot anser jag, 

trots detta, att intervjuer skulle vara det bästa sättet för att få tag på den 

information som behövdes för uppsatsens syfte då frågan annars inte lyfts fram. 

Metodens problematik fanns dock i de begränsade kunskaper och erfarenheter 

som jag besatt sedan tidigare gällande intervjuer och deras upplägg.  
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Vid intervjuer blir svaren mycket subjektiva och de innebär ofta en del 

tyckande och tänkande. Med detta kan jag se både för- och nackdelar. För att 

den som genomför studien ska kunna se att det överhuvudtaget finns ett 

problem att utgå ifrån är det viktigt att någon kan uttrycka de brister som de 

anser finns, men det finns även en risk att åsikten endast gäller den enskilde 

individen och inte speglar verksamheten överlag. Svaren från kommunen var 

vid vissa tillfällen svårtolkade då mejlkorrespondensen inte gav samma typ av 

möjlighet till uppföljande frågor som ett fysiskt möte hade gjort.  
 

Nackdelen med avgränsningarna i arbetet är att jag under arbetets gång fick 

utesluta en hel del information för att inte tappa den röda tråden i arbetet. 

Denna uteslutning kan innebära att information som kan vara viktig för vidare 

forskning inom området utesluts. Avgränsningen innebär även att jag, allt 

eftersom att arbetet utvecklades, insåg att det skulle vara svårt att skapa ett 

arbete enligt grundidén ifall jag inte kunde få tillgång till all information som 

behövdes. Avgränsningen innebär även att det ibland var svårt att hitta 

informanter inom den verksamhet som undersökts. 
 

Att undersöka ur ett bredare perspektiv gällande frivilligarbete kan troligen ge 

en ännu klarare bild över hur arbetet i en krissituation går till, då det inte sällan 

är flera typer av organiserade frivilliga som bistår räddningspersonal och 

kommun i en krissituation. Att undersöka frivilligarbetare på detta sätt vid 

specifika insatser var dock något som redan fanns, vilket uppmärksammades 

under efterforskningarna till det relaterade forskningsläget. Detta gjorde att jag 

valde en annan ansats för den här undersökningen. 
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5 Slutdiskussion 

Denna studie har givit en del svar, men även en del frågeställningar 

som inte kunnat besvaras. Resultaten visade att det finns tendenser i 

dokumenthanteringen som skulle kunna uppfattas som en brister. 

Syftet med arbetet har varit att undersöka hur den nuvarande situationen kring 

dokumentation i krissituationer såg ut. Genom intervjuer har information om 

samarbetet mellan kommun och FRG erhållits, vilket har kompletterats med 

litteraturstudier för att fastställa hur läget ser ut gällande allmänna handlingar 

och deras offentlighet. 
 

I intervjun framkom inte att FRG upplever att det finns några egentliga brister 

med dokumentationen då de arbetat hårt för att utvecklas inom det området. De 

rapporter som FRG skickar till kommunen efter genomförd insats eller övning 

blir allmänna handlingar då de inkommit till en myndighet. Däremot går det 

ifrågasätta ifall den rapport som genereras ger tillräcklig information om 

lägesbilden, eller ifall den dokumentation som legat till grund för rapporten 

även den bör tas om hand för bevarande. I detta fall skulle kommun kunna 

erbjuda sig att ansvara för arkivering. För att möjliggöra detta skulle ett avtal 

mellan FRG som verksamhet och kommunen med fördel kunna upprättas för 

att inte väsentliga uppgifter ska bli åsidosatta. Även lagrummets utformning 

där inte dessa typer av samarbeten finns reglerade tyder på att ett avtal hade 

kunnat vara ett användbart verktyg för att säkerställa att tillräcklig 

dokumentation bevaras. 
 

Det är viktigt att tänka på att FRG är frivilligt, att då sätta för hårda 

restriktioner och krav på arbetet med dokumentation kan göra att potentiella 

frivilliga tar avstånd från att ansluta sig till organisationen. Att avgöra hur 

mycket krav som kan ställas på dokumentationen kan vara en balansgång. 

Personer som är delaktiga i en insats i samband med en kris kan dra nytta av att 

kunna skapa en helhetsbild av situationen tillsammans med andra instanser, 

vilket är svårt om arbetet inte dokumenterats på ett sätt som fyller syftet. 

Situationen skulle vara intressant att undersöka ytterligare ur ett historiskt 

perspektiv. Informationen kan vara av intresse att bevara för att i efterhand 

kunna skapa en helhetsbild av en händelse. Det går även att ifrågasätta ifall det 

finns en risk att insatser som gjort skillnad i en krissituation riskerar att inte bli 

ihågkomna ifall dokumentation inte bevaras. Frivilliga kan vara en viktig  

tillgång även om de inte arbetar i händelsernas centrum och att veta vilket 

arbete de genomfört i samband med en insats kan vara av historiskt värde. 
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6 Begreppsförklaring 

LUPP - Ett program som används för ledning och uppföljning av 

räddningsinsatser. Syftet med programmet är att kunna förse beslutsfattare med 

information som är korrekt, relevant och tillförlitlig. Man ska genom 

programmet kunna ta bättre beslut och få ett mer effektivt räddningsarbete. 

(MSB. 2017) 

POSOM – Psykiskt och socialt omhändertagande. En krisgrupp som utför olika 

former av krisstödsamtal för personer som drabbats av en traumatisk händelse 

(POSOM: Om oss) 

Rakel – kommunikationssystem som i Sverige används av mer än 500 

organisationer. (MSB. Rakel) 

TF – förkortning för Tryckfrihetsförordningen 

WIS – Nationellt webbaserat informationssystem som bland annat används av 

MSB. (MSB. 2009) 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Intervjufrågor i intervju med FRG 

1. Kan du beskriva hur arbetet vid en krissituation går till? (även det 

administrativa arbetet) 

2. Finns det några generella riktlinjer eller rutiner för hur arbetet går till 

vid en krissituation? (generella riktlinjer, eller mer specifika riktlinjer 

för de olika krissituationerna?) 

3. Om ja, hur ser dessa ut? 

4. Finns det specifika riktlinjer för dokumentation och insamling av 

information? 

5. Upplever du att det finns några brister i riktlinjerna i fråga 2 & 4? 

6. Om ja på fråga 5:  

a) vilka brister upplever du? 

b) om du fick ändra något i riktlinjerna, vad hade du då ändrat? 

7. Hur uppstår ett samarbete mellan kommun och frivilliga resursgrupper?  

8. Vilka typer av avtal finns mellan kommunen och frivilliga 

resursgrupper? 

9. Rapporteras arbetsinsatser som frivilliga resursgrupper utför m.m till 

kommunen? Om ja, hur, när och vilken information rapporteras? 

10. Kommunen arbetar under offentlighetsprincipen och har därför legala 

krav på sig att bevara allmänna handlingar i och med rätten att ta del av 

allmänna handlingar som är en viktig princip i svensk lagsiftning. Är de 

legala krav som kommunen arbetar under något som påverkar er 

verksamhet genom samarbetet med kommunen? 

11. Finns det något sätt för allmänheten att få insyn i er verksamhet? 

12. Har ni någon form av tillsyn från andra verksamheter eller kommunen 

för att säkerställa god kvalitet på arbetet och  se till att eventuella 

riktlinjer följs? 

13. Har ni någon form av tillsyn inom den egna verksamheten för att 

säkerställa god kvalitet på arbetet och se till att eventuella riktlinjer 

följs? 
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Bilaga 2 
Kompletterande frågor till intervjun i bilaga 1. Mejlade till FRG 

1. Finns det några dokumentationsrutiner ifall en oväntad situation uppstår? 

(exempelvis om det uppstår skada på en frivillig eller egendom) 

 

2. Har ni någon form av rutin kring hantering av personuppgifter och 

sekretessbelagda uppgifter? 

 

3. Har ni några rutiner för när handlingar ska bevaras eller gallras? 

 

4. Finns det någon som ansvarar för att de ovannämnda rutinerna efterföljs? 

(Ifall det finns sådana rutiner) 

 

5. Finns det möjlighet att få se eventuella styrdokument som finns gällande 

frågorna ovan?   
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Bilaga 3 
Avtal mellan medlem och Borås stad.  
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Bilaga 4 
Mejlade frågor till kommunen 

1. Kan du beskriva hur arbetet från kommunens sida ser ut vid en krissituation? 

(även det administrativa arbetet) 

2. Ställer kommunen i samarbetet med frivilliga resursgrupper några krav på 

dokumentation och insamling av information eller är all dokumentation som 

utförs av FRG frivillig? 

3. Anses den information som samlas in av frivilliga resursgrupper vara 

allmänna handlingar?  

(Def. av allmän handling är att handlingen upprättats hos, inkommit till eller 

förvaras hos myndigheten och är en viktig del av offentlighetsprincipen då 

allmänna handlingar i regel är offentliga och kan bidra till att allmänheten har 

god insyn i verksamheten) 

4.När man arbetar inom offentlig verksamhet finns det krav på att det ska 

finnas spår av den verksamhet som utförts. Har denna möjlighet till spårbarhet 

i verksamheten förändrats i och med att frivilliga resursgrupper tagit över en 

del av den verksamhet som tidigare fallit inom det offentligas område? 

5. Enligt de bestämmelser som finns i RA-FS 2008:4 ska myndigheter upprätta 

en arkivredovisning där en del av arkivredovisningen är ”En 

klassificeringsstruktur med processbeskrivningar” (RA-FS 2008:4 6 kap 3§). 

Hur redovisas arbetet med frivilliga resursgrupper och annan typ av 

frivilligarbete i klassificeringsstrukturen? 

6.Samlas det in information för rättsskipning och forskning eller ifall olyckan 

är framme? (Enligt avtalet som upprättas mellan FRG-medlemmar och Borås 

Stad ansvarar exempelvis kommunen enligt 12§ för skador, i teorin borde det 

då vara intressant för kommunen att samla in och bevara information som 

gäller detta)  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


