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This study draws on the notion that co-localization affects the level of collaboration 

during everyday life. Whilst it both generates possibilities for relationships to emerge and 

develop, it can also create obstacles for some of the employees due to structural 

differences. Some personnel are more locked to their place of work than others, leaving 

them a much harder task to develop relationships out of collaboration in everyday life. 

Trygghetens Hus, which is the study object of this thesis, is a unique co-localization 

between emergency services that are situated in the same facilities. The study includes 

thirteen interviews and three observations, where the results show connections between 

co-localization and collaboration and how relations give more knowledge of other 

people’s work. Power is always present, and at Trygghetens Hus this is apparent as the 

different organizations possess different possibilities regarding resources and personnel. 

The results show that collaboration is easier obtained at higher levels of the organizations. 

Regarding collaboration groups, I build on the Goffman term ingroup to generate a term 

called semi-ingroup for understanding how the individuals in the collaboration groups are 

both a part of their own organization as well a part of the bigger one, Trygghetens Hus. 

The term semi-ingroup includes that the members of the group use two thought 

communities, which represent their own organization as well as the bigger group. Thus, 

the individuals have possibilities in Trygghetens Hus to work across organization 

boundaries, which was not a possibility before the co-localization to the Trygghetens 

Hus. The term semi-ingroup also includes two different sorts of collaboration; formal 

collaboration at collaboration-groups but also situational collaboration. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Många är vi som blir nyfikna när polisbilar, ambulanser eller brandbilar slår på sirenerna och 

rusar fram i trafiken. Vi ställer oss då frågan: Vad är det som har hänt? Vi vill egentligen veta 

mer om varför en utryckning är på gång och vart bilarna åker. Normalt sett torde de flesta 

vara medvetna om att polis, räddningstjänst, ambulans och SOS Alarm har olika 

arbetsuppgifter som vanligtvis inte överlappar varandras arbetsområden. De olika 

verksamheterna befinner sig på olika samhällsnivåer, alltifrån kommunalt till statligt 

huvudmanskap, och har olika ansvarsområden. Vid en olycka eller händelse är det dock inte 

endast en aktör som ingriper; istället används flera instanser från olika verksamheter som drar 

sitt strå till stacken för att skapa en bred bas av trygghet för den enskilda medborgaren. Vid 

olyckor och kriser stöter olika blåljusorganisationer på varandra vilket leder till att samverkan 

blir en del av de normala arbetsuppgifterna. Vid exempelvis en trafikolycka kan ambulans 

behövas för att ta hand om de skadade, räddningstjänst för att klippa loss bildelar så att 

personer kan dras ut och polis behövs för att spärra av och ta uppgifter om vad som har skett. 

Samtidigt kan personal från de olika räddningsinstanserna hjälpa till med varandras uppgifter. 

  

Genom att så många olika myndigheter finns på plats, kan det ibland innebära att vissa 

representanter kan känna att de tvingas utföra uppgifter som egentligen inte tillhör 

kärnuppgifterna för sin organisation. Till exempel används ibland brandbilar för att spärra av 

vägar vid en olycka innan polisen hunnit på plats, och den avspärrning som görs respekteras 

ibland inte av folk ute på vägarna. Om polisen inte finns på plats, befinner sig 

räddningspersonalen i en riskzon där de arbetar när de egentligen behöver fokusera på att 

hjälpa människorna som är i knipa. Likaså om polis eller räddningstjänst är på plats innan 

ambulans, blir deras uppgifter inriktade på att rädda livet på de olycksdrabbade i väntan på att 

ambulansen ska komma. Alltså, från stund till stund suddas gränserna ut angående vilka som 

utför arbetsuppgifterna på plats, och därför blir samverkan en viktig faktor för att inte 

irritation ska uppstå. 

 

Jämtland är ett väldigt stort landskap men har få invånare. Eftersom det finns mycket 

glesbygd innebär detta att samverkan är, om möjligt, mer viktigt här än låt säga i en 

storstadsregion som ofta har stora resurser. Geografin i landskapet leder till att länets resurser 

måste fördelas på ett annorlunda sätt än på andra platser i landet. För att räddningsinsatserna 
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ska kunna bli så effektiva som möjligt lånar därför myndigheterna resurser av varandra efter 

behov. Den samverkan som sker på skade-/olycksplatsen organiseras från organisationernas 

stab, vilka i Jämtland är lokaliserade i en och samma byggnad. Genom samlokalisering sker 

samverkan som en del av vardagen, både ute på fältet, men även inom lokalens väggar, en 

lokal som heter Trygghetens Hus och ligger i Östersund. 

 

1.2 Studieobjektet Trygghetens Hus 

1.2.1 Grunden till Trygghetens Hus 

För att tillgodose medborgarnas behov måste det finnas en fungerande samverkan som 

möjliggör att resurser fördelas på ett betryggande sätt. Filosofin och syftet bakom 

Trygghetens Hus är att samhällsviktiga organisationer som träffas och arbetar tillsammans i 

vardagen utvecklar en starkare och bättre gemensam krishantering. Ett likartat arbetssätt och 

gemensam stabsmetodik samt gemensam ledningsplats är grunden i en starkare samverkan 

(Larsson, P, 2009; Dahlqvist, 2011; Jämtlands Läns Landsting et al. 2006, Jämtlands Läns 

Landsting et al., 2008; Kommunikationsenheten, 2011c; SOS Alarm, 2009). I Regional risk- 

och sårbarhetsanalys från både 2010 och 2011 framgår det att medborgarna i Jämtland känner 

sig tryggast i hela Sverige. (Länsstyrelsen, 2010; Länsstyrelsen, 2011; Polisen, 2011). 

Trygghetens Hus började som ett projekt kallat Certus som byggde på att öka samverkan 

mellan blåljusmyndigheter i Jämtlands län. Tanken var att byggnaden som aktörerna flyttade 

in i också skulle kallas för Certus, men det ändrades till Trygghetens Hus då ett annat företag 

redan hette Certus (Eriksson, 2011).  

 

Genom en historisk tillbakablick går det att följa att idén om Trygghetens Hus föddes vid en 

olycka i jämtländska Kälarne 1997. Ett tåg med farligt gods spårade ur och krävde ett utdraget 

räddningssamarbete mellan polis och räddningstjänst. Aktörerna på plats såg det positiva i att 

arbeta tätt tillsammans och bildade därför en gemensam stab på olycksplatsen. Det 

gemensamma stabsarbetet gav mersmak, eftersom en gemensam lägesbild kunde skapas. 

Olyckan var inte själva startskottet på samlokaliseringsprojektet, men en bidragande orsak till 

att ett intresse för samflytt skulle födas. Under 2000-talet hotades också många av 

organisationerna av nedskärningar och till och med nedläggningar. Försvarsmakten i länet 

försvann i den stora nationella nedrustningen, och resurser som tidigare funnits var inte längre 

tillgängliga. Polisen hade ett utgående hyreskontrakt och var likt andra aktörer trångbodda i 

lokalerna man befann sig i. Det var allstå alla dessa faktorer som bidrog till att starta projektet 
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Certus, som handlade om en möjlig flytt till gemensamma lokaler. Projektet leddes av 

länsstyrelsen, som än idag är spindeln i nätet när det gäller samverkan mellan de olika 

aktörerna.  

 

I huset finns idag ambulans, polis, räddningstjänst, sjukvårdsrådgivning, SOS alarm, Svenska 

kyrkan, tull, åklagare samt en representant från länsstyrelsen. Förutom dessa aktörer är även 

kriminalvården inhyrd i huset med ett provisoriskt häkte (Eddebo Persson, 2012a; Eddebo 

Persson, 2012b; Hagnestål och Johansson, 2011). Trygghetens Hus olika organisationer har 

idag vuxit sig större, till den grad att det nu blivit trångt i lokalerna (Immefors, 2011; 

Kommunikationsenheten, 2011c; Larsson, P, 2011). Det finns planer på en utbyggnad, om 

behovet skulle bli akut. Länsstyrelsen bedriver idag ett projekt för att utveckla samverkan i 

huset. Projektet heter Trygghetens Hus Krisledningscentrum (Berglund, 2011; Stenman, 

2011), och länsstyrelsen representeras i huset av projektledaren. Förutom att aktörerna 

utvecklats och vuxit inom husets väggar, har Trygghetens Hus även fungerat som 

inspirationskälla för andra orter, bland annat för Ystad och Upplands Väsby där liknande 

projekt är på väg att realiseras (Jönsson, 2011; My news desk, 2009; Ystads kommun, 2011; 

Örnsköldsviks allehanda, 2011). Huset tar emot en hel del besökare 

(Kommunikationsenheten, 2011a) och ser positivt på att besökare kommer dit för att lära sig 

mer om Trygghetens Hus.  

 

1.2.2 Platsbeskrivning 

Trygghetens Hus är beläget i en del av en större lokal formad som ett U. I den ena vingen 

huserar Jämtlands Gymnasium, men från mittendelen till den andra vingen ligger det som 

kallas Trygghetens Hus. Via en öppen gård i mitten av U:et finner man ingången. Efter att ha 

klivit in genom portarna hamnar man i en öppen matsal, som är ett av flera gemensamma 

utrymmen för aktörerna i huset. Direkt till höger finner man större lokaler som används som 

utbildningslokaler eller som lokaler för presskonferenser och andra besök. Fortsätter man 

förbi dessa salar kommer man till receptionen, som är en del av polisens lokaler. Innanför 

receptionen ligger länskommunikationscentralen, LKC, och i korridoren bakom finns flera 

kontor samt en trappa vilken leder till ännu fler kontor. Ovanför polisens lokaler har åklagare, 

tull och länsstyrelse placerats. Strax innan receptionen går en korridor som leder till SOS 

Alarm, räddningstjänsten och ambulansen. Dessa har också två våningar och är anslutna via 

en korridor till flera aktörer. På nedre våningen finns SOS Alarms lokaler, belägna vägg i 
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vägg mellan LKC och räddningstjänsten. Alla dessa lokaler är dessutom i nära anslutning till 

stora och lilla stabsrummen, vilka är centrala platser för samverkan vid händelser. I anslutning 

till det stora stabsrummet finns flera mindre rum där externa aktörer, såsom elbolag eller 

vägverket, kan koppla in sig till sina egna nätverk för att vara nära samverkansplatsen vid en 

större händelse. Utanför SOS Alarms lokaler finns en öppen yta som ligger mot de kontor där 

räddningstjänst och ambulans sitter. Strax bakom dessa kontor ligger garaget för ambulanser 

och brandbilar, där bilarna är åtskiljda med en vägg. 

 

1.3 Syfte 

Idén bakom Trygghetens Hus är att det är i vardagen som relationer stärks, vilket leder till en 

bättre samverkan vid krissituationer. Föreliggande studie presenteras således utifrån 

studieobjektet Trygghetens Hus, som beskrivs som ett samlokaliseringsprojekt ovan. Syftet 

med studien är att klarlägga vilka hinder och möjligheter som följer för samverkan i vardagen 

genom samlokalisering, och hur lokalen påverkar möjligheterna för vardagsumgänge. 

Studiens syfte kommer att belysas genom att beskriva relationen mellan de berörda aktörerna 

Polis, SOS Alarm, Ambulans, Räddningstjänst och länsstyrelse, i Trygghetens Hus, dels 

direkt genom observationer men även indirekt genom intervjuer med representanter från dessa 

organisationer. Fokus ligger på hur tillit uppstår för varandra genom umgänge i det dagliga 

livet i de gemensamma lokalerna. I denna studie ämnar jag att presentera representanter från 

både ledning och operativ enhet, för att se om möjligheter för samverkan i Trygghetens Hus 

ser olika ut. Aktörerna som behandlas är alltså blåljusmyndigheter, SOS Alarm och 

länsstyrelse, och studien har koncentrerat sig på individerna inom dessa organisationer vars 

vardagliga arbete sker i Trygghetens Hus lokaler, och alltså inte utför fältarbete i sin roll. 

 

De centrala frågorna för denna studie är:  

 Hur samverkar olika organisationers ledning respektive operativa personal med 

andra organisationers personal? 

 Vad finns det för möjligheter och hinder för samverkan över organisationsgränser i 

det vardagliga arbetet genom samlokalisering?  

 Varför är samverkan viktigt i vardagen och är det lika viktigt för alla? 

 Bidrar samlokalisering till en effektiv samverkan? På vilket sätt? 

 Har vardagsumgänget genom samlokaliseringen kunnat bidra till ett gemensamt 

tänkesätt?  
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1.4 Avgränsningar 

Föreliggande studie är av kvalitativ natur och vilka personerna är som har deltagit i studien 

kommer inte att beskrivas med bakgrundsvariabler såsom kön, klass eller etnicitet, utan det är 

endast fokus på organisationstillhörighet. När det gäller aktörer i Trygghetens Hus är det 

informanter från blåljusmyndigheterna, SOS Alarm och länsstyrelsen som presenteras, och 

därmed inte samtliga aktörer som finns representerade i huset. Detta val har bakgrund i att 

samverkan sker centralt mellan vissa aktörer och att det är just dessa aktörer som är på plats, 

både på skade- och olycksplatsen, samt i stabsrummen om en olycka eller kris skulle inträffa. 

Länsstyrelsen är med då de är en central aktör i Trygghetens Hus som har till uppgift att 

stärka samverkan. Både ledning och operativ personal har inkluderats i studien, de förra med 

hjälp av intervjuer och de senare genom deltagande observationer, i vilka personalen också 

blev intervjuade. Intervjuerna samt observationerna genomfördes i Trygghetens Hus lokaler, 

och den personal som utför fältarbete här därför inte införlivats i studien. Eftersom syftet 

berör samlokaliseringens möjligheter till samverkan och vardagsumgänge är alltså den 

personal vars arbetsplats är i lokalen av intresse, och inte uttryckningspersonal. Den personal 

som har sitt vardagliga arbete i Trygghetens Hus är de som har möjlighet att utveckla ett 

vardagsumgänge på basis av samlokalisering, och representanter från operativa enheter är 

snävare avgränsat till att färre organisationer studeras än hos ledningspersonal. 

 

1.5 Metod och material 

1.5.1 Metod 

Hur en studie om samverkan i vardagen bör organiseras är något som varierar beroende på 

studiens syfte, och då föreliggande studies syfte berör samverkan genom samlokalisering har 

två olika insamlingsmetoder valts. När det gäller studier av samverkan i vardagen hos de 

berörda aktörerna anser jag att det mest optimala är av djupintervjuer. På så sätt ges de 

tillfrågade möjlighet att själva måla upp sin egen bild av ett fenomen och beskriva hur de 

tycker och tänker om samverkan. När det gäller samlokalisering och vardagsumgänge, är 

observationer den metod denna studie har mest nytta av. Det beror på att lokalanvändningen 

och umgänget kan observeras med endast liten påverkan från observatören. 

 

Eftersom syftet med studien är att urskilja umgängesmöjligheter och samverkan mellan 

blåljusmyndigheter, SOS Alarm och länsstyrelsen, är information från observationsstudier och 

intervjustudier att föredra. Genom att höra andras berättelser återberättas ges möjlighet att 
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dela de känslor som informanterna återger och chansen att komma nära inpå människor. I en 

observation ges möjligheten att direkt följa vardagslivet på plats med endast det 

tolkningsfilter som forskaren själv innehar. En del forskare (Bryman, 1997:58; Svenning, 

2003:86) beskriver kvalitativa resultat som mjukdata, vilket betyder att kvalitativa metoder 

ger data utifrån sociala samspel och interaktionsprocesser (Kvale och Brinkmann, 2009:18). 

Forskaren ges möjlighet att få en djupare inblick i informantens liv, som i föreliggande studie 

innebär genom intervjuer och observationer.  Jag använder mig av två olika metoder, som har 

som mål att belysa syftet ur olika perspektiv. På så sätt ges möjligheten att studera både 

samlokalisering, vardagsumgänge och samverkan, vilket inte hade fungerat tillfredsställande 

genom användandet av endast en metod. De båda metoderna har olika studieobjekt, men de 

har inte som avsikt att fungera som en skiljelinje mellan lednings- och operativ personal, utan 

snarare används den metod som behövs för att bäst belysa studiens olika frågeställningar. 

 

1.5.2 Observationer 

Bryman (1997:59) menar att observationer antagligen är den metod som mest frekvent 

förknippas med kvalitativ forskning, och är alltså en vanlig insamlingsmetod. Utifrån syftet 

för studien såg jag möjligheten att göra observationer som komplement till djupintervjuerna. I 

intervjuerna gavs individen möjlighet att berätta sin egen historia, men i en observation ges 

forskaren möjlighet att se arbetslivet i vardagen och med egna ögon se hur samverkan mellan 

aktörerna ser ut. Morgan och Smircich (1980:498) hävdar att hur observationer används beror 

på vilken idé som föregår studien. En positivist, menar de, skulle vara intresserad av antalet 

och längden på konversationerna som förekommer. Vissa teoretiker menar istället att en social 

handling sker genom normer som styrs av gemensamma värden. De är därför inte intresserade 

av längd på konversationen eller antalet tillfällen, utan snarare av att hitta det unika i var och 

en av de konversationer som studeras (Berg, 2004:196; Morgan och Smircich, 1980:498). I 

föreliggande studie har observationerna fungerat hermeneutiskt som utforskande och tolkande 

av situationen snarare än positivistiskt, och i studien har deltagarobservationer använts som 

handlar om att iaktta, lyssna, fråga och handla (Svenning, 2003:139–141). Eftersom de 

arbetsplatser som observerades kräver en viss typ av utbildning för själva arbetet, byggde 

deltagarobservationerna på att iaktta, lyssna och fråga men inte att handla. Observationer kan 

ske på flera olika sätt, och här har en direkt observation använts genom att jag själv registrerat 

händelser på plats. Observationerna har varit deltagarobservationer, där jag varit deltagare 

som observatör, då jag befunnit mig mitt i det jag studerat men inte deltagit i själva 
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händelseförloppet själv. Formellt samtycke har getts av chefen för SOS Alarm för 

observationerna där, och även de observatörer som jag satt som medlyssnare hos, samt av den 

LKC-operatör som jag observerade hos polisen. Det gäller att vara medveten om att jag 

genom min blotta närvaro kan påverka arbetet (Svenning, 2003:142), men genom att hålla 

mig i bakgrunden och enbart stuckit in med frågor när tillfälle gavs, har jag förhoppningsvis 

inte påverkat mina studieobjekt nämnvärt. Att de dessutom gavs information om vad jag hade 

för syfte på plats, innebär att jag inte använda mig av någon problematisk dold observation 

utan spelade med öppna kort.  

 

1.5.3 Intervjuer 

Jag har som ovan nämnts valt två insamlingsmetoder i denna studie, där djupintervjuer är en 

av metoderna. I djupintervjuer ges möjligheten att komma nära inpå de tankar och idéer som 

informanterna har, och informanten ges friare tyglar än i mer strukturerade surveyintervjuer 

(Bryman, 1997:59; Dahmström, 2005:90). Piore (1979:560) menar att en intervju är så 

mycket mer än bara frågorna och att dessa inte har så stor roll i hur bra en intervju är. Han 

menar att det istället är respondentens historia som är det centrala och som för samtalet 

framåt, vilket jag håller med om till viss del. Utan bra frågor finns nämligen alltid en risk i att 

respondentens historia inte berättas. Intervjuerna i föreliggande studie är av semi-strukturerad 

karaktär. Anledningen till detta är att jag vill få respondenterna att återberätta med sina egna 

exempel och ord kring de teman som legat till grund för intervjun, och att frågorna inte ska ta 

för mycket plats från själva berättandet. Således har det varit fritt fram för intervjupersonerna 

att själva associera kring ämnet. Piore (1979:566) säger att intervjuers avslöjande inte är 

direkta svar på specifika frågor, utan ska ses som ett mönster där varje intervju ska passas in. 

Därför är det viktigt att i semi-strukturerade intervjuer inte sväva iväg för mycket från de 

centrala temana.  

 

Djupintervjuer kan vara antingen problemorienterade eller problembaserade (Svenning, 

2003:127). En problemorienterad djupintervju bygger på ett utredande syfte med meningen 

att lära sig om själva undersökningsområdet. Intervjuerna genomförs då innan forskaren har 

läst in sig på området och ger en möjlighet till att avgränsa forskningen. Att istället använda 

sig av problembaserad djupintervju innebär att vara väl inläst på forskningsområdet och 

arbeta utifrån tydliga och klara teman. En problembaserad djupintervju utgår ifrån ett 

analyserande syfte, till skillnad från den problemorienterade, vilken utgår från ett mer 
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deskriptivt och utredande syfte. Då denna studie är induktiv, vilket bygger på att de data som 

hittas genererar förklaringar som växer fram från observationerna och intervjuerna (Svenning, 

2003:59), passar den problemorienterade djupintervjuinställningen bättre till syftet.  

 

För att informanterna ska ges största möjliga trygghet och att intervjun inte ska ta för mycket 

av deras arbetstid, valde jag att vid var och en av intervjuerna besöka vederbörande på sin 

arbetsplats. Besöksintervjuer är bra tillfällen för att ställa lite mer känsliga frågor då 

respondenten till exempel kan uppge om vissa svar ska vara av anonym karaktär (Dahmström, 

2005:95). Etiska problem uppstår under hela intervjuundersökningen och dessa bör tas hänsyn 

till redan i inledande stadier av studien (Kvale och Brinkmann, 2009:78). I föreliggande studie 

har samtliga respondenter get sitt formella samtycke och valt plats och tid för intervjun själv.  

 

Gällande anonymitet gavs mina informanter informationen att de fick säga till om vissa svar 

skulle vara under anonymitet, vilket gav dem möjlighet att kunna prata på ett mer fritt sätt. 

Däremot kunde inte alla informanter ges full anonymitet, vilket beror på att de innehar viktiga 

positioner inom sin myndighet och är intressanta för studien av just den anledningen. Detta 

nämndes i början av intervjun, för att de skulle få chansen att godkänna deltagandet. Genom 

att inte kunna erbjuda full anonymitet finns det möjlighet till etiska problem. I föreliggande 

studie har jag dock förhoppningen om att respondenterna genom sitt formella samtycke har 

förstått innebörden av studien. De intervjupersoner som var en del av observationsstudien 

gavs däremot full anonymitet. Enligt Kvale och Brinkmann (2009:79) bör man också vara 

medveten om huruvida intervjusvaren kan få konsekvenser för respondenten, vilket har 

förklarats för de medverkande respondenterna för att de ska kunna ges formellt samtycke till 

sitt deltagande. Intervjuerna bandades, vilket också respondenterna gav sitt formella samtycke 

till, och sedan transkriberades dem för att kunna hitta de likheter och skillnader mellan 

respondenternas svar som nedan presenteras i rapporten. Då inte känsliga uppgifter lämnats i 

denna rapport, har jag förhoppning om att konsekvenserna för respondenterna inte ska vara 

mer än minimala. 

 

Nackdelen med djupintervjuer är att det tar tid och är dyrt (Dahmström, 2005:95), även om 

det i en studie som denna inte innebar några kostnader. Ytterligare en nackdel är att det även 

kan uppstå något som kallas för intervjuareffekt. Intervjuareffekten är den effekt där forskaren 

kan påverka intervjun genom exempelvis minspel eller inpass men också genom forskarens 

föreställningar om själva mötet, och på så sätt kan respondents svar påverkas (Svenning, 
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2003:164; se även Kvale och Brinkmann, 2009:79). Intervjuareffekten spelar alltid en viss roll 

i intervjuteknik, men det finns möjligheter att minska dess effekt på resultatet. Genom att 

exempelvis låta respondenten ta mycket utrymme och tala till punkt innan en ny fråga ställs, 

där dennes personliga historia berättas och ges utrymme snarare än att styra samtalet en viss 

väg, anser jag att intervjuareffekten minimeras. Naturligtvis går det aldrig att radera denna 

effekt helt och hållet, men genom att vara medveten om den ges åtminstone möjligheten att 

kunna behandla data på ett mer korrekt sätt. 

 

1.5.4 Intervjuernas och observationernas underlag 

Som underlag för analys i föreliggande studie har 13 intervjuer genomförts samt tre 

observationer, där jag intervjuat personerna jag observerat. Två av informanterna, 

förbundschefen för Jämtlands Räddningstjänstförbund, samt projektledaren för Trygghetens 

Hus Krisledningscentrum, har intervjuats vid två tillfällen, både under slutet av december 

2011 men också under våren 2012. Alltså har sammanlagt tretton intervjuer genomförts med 

elva respondenter. Antalet intervjuer har valts utifrån möjligheten för respondenter att delta, 

samt studiens omfattning. Respondenterna var personer på ledningsnivå hos 

blåljusmyndigheterna, SOS Alarm, projektledare hos länsstyrelsen samt operatörer på SOS 

Alarm och polisen. Varje intervju pågick omkring en timme och spelades in. I föreliggande 

studie används intervjuer på olika sätt, där intervjuer också genomfördes genom 

observationsstudien. Dessa tre intervjuer är inte djupintervjuer likt de andra, utan av mer 

informell karaktär där intervjumallen ändå fungerade som underlag för frågorna. Intervjuerna 

som genomfördes som en del av observationsstudierna var hos operativ personal vars 

arbetsplats är Trygghetens Hus. Denna avgränsning baseras på att en viktig del av syftet är 

samlokaliseringen, vilken inte är möjlig att studeras hos patrullerande personal då dessa 

befinner sig ute på fältet större delen av arbetstiden. Det är alltså inte studiens syfte att 

jämföra ledningspersonal och operativ personal utan de båda grupperna är med för att visa på 

bredd i studien. De genomförda studierna presenteras i tabellen nedan i kronologisk ordning. 
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Tabell 1: Intervjuer 

Intervjuperson Organisation Plats för intervju Datum 

F.d. Projektledare för 

Certusprojektet 

Länsstyrelsen Länsstyrelsens lokal 2011-12-09 

Chef för LKC Polisen Trygghetens Hus 2011-12-15 

Förbundschef Jämtlands 

Räddningstjänstförbund 

Räddningstjänsten Trygghetens Hus 2011-12-20 

Projektledare Trygghetens Hus 

Krisledningscentrum 

Länsstyrelsen Trygghetens Hus 2011-12-20 

Länspolismästaren Polisen Trygghetens Hus 2012-03-20 

Chef för SOS Alarm AB SOS Alarm AB Trygghetens Hus 2012-03-20 

Operatör SOS Alarm (Op nr.1) SOS Alarm AB Trygghetens Hus 2012-03-20 

Operatör SOS Alarm (Op nr.2) SOS Alarm AB Trygghetens Hus 2012-03-20 

Projektledare Trygghetens Hus 

Krisledningscentrum 

Länsstyrelsen Trygghetens Hus 2012-03-21 

Förbundschef Jämtlands 

Räddningstjänstförbund 

Räddningstjänsten Trygghetens Hus 2012-03-26 

Enhetschef för Ambulansen Landstinget Trygghetens Hus 2012-03-29 

Operatör LKC Polisen Trygghetens Hus 2012-03-29 

Bitr. Chef för LKC Polisen Trygghetens Hus 2012-04-02 

 

Intervjuerna är delade i tre block och grundas på ett intervjuformulär (se bilaga) där fyra 

intervjuer genomfördes som en del av en förstudie om Trygghetens Hus som jag medverkade 

i under slutet av 2011 (Hagnestål och Johansson, 2011). Dessa intervjuer fokuserade på hur 

flytten till Trygghetens Hus har påverkat de olika organisationerna och vilka möjligheter till 

samverkan som finns i huset. Av de fyra informanterna jobbar tre idag på Trygghetens Hus 

och den fjärde var med och startade projektet om en möjlig samflytt. Sex nya intervjuer har 

genomförts som fokuserade på vardagslivet samt samverkansområden. Ytterligare tre 

intervjuer har genomförts som en del av observationsstudierna (kursiverade ovan), och 

fokuserade på operativ personals möjlighet till gränsöverskridande vardagsumgänge i 

Trygghetens Hus lokaler. Med operativ personal menar jag de som har operativ tjänst på 

Trygghetens Hus och inte är patrullerande. Jag kommer inte att utförligt presentera de olika 

informanterna, utan istället nämna dem vid sina titlar samt vilka myndigheter de 
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representerar. Förutom blåljusmyndigheter och SOS Alarm har också länsstyrelsen 

inkluderats då de har varit och är projektansvariga för samverkan i Trygghetens Hus.  

 

Förutom intervjuer har alltså ett antal observationer genomförts. Dels har jag suttit som 

medlyssnare hos två olika operatörer hos SOS Alarm där jag tittade på hur de arbetade, vilka 

de samverkade med samt ställde en del frågor emellan de inkommande samtalen. En tredje 

observation gjordes hos en operatör på LKC, polisens länskommunikationscentral, där jag 

gavs möjlighet att se hur de jobbade och kunde ställa en del frågor om arbetet och samverkan. 

Genom observationer ges möjligheten att träffa personal som annars möjligen hade varit svåra 

att få tag i på intervju, och det var en av anledningarna till att jag, utöver intervjuer, också 

använde mig av observationer. I tabellen nedan presenteras de inom studien genomförda 

observationerna. 

 

Tabell 2: Observationsstudie 

Observation Organisation Plats Datum 

Operatör nr.1 SOS Alarm  SOS Alarm AB Trygghetens Hus 2012-03-20 

Operatör nr.2 SOS Alarm  SOS Alarm AB Trygghetens Hus 2012-03-20 

Operatör LKC  Polisen Trygghetens Hus 2012-03-29 

 

Kvalitativ forskning beskylls ofta för att ha svårt med validitet eftersom attityder och 

värderingar kan vara svårt att sätta en siffra på, och siffror visar vanligtvis validitet 

(Dahmström, 2005:62). Av vikt är att se till att frågor och observationer faktiskt resulterar i 

vad som är planerat, genom att ha en koppling mellan teori och empiri (Svenning, 2003:63), 

och genom att matcha dessa finns möjlighet att skapa validitet även i en kvalitativ studie. 

Reliabilitet, eller som Svenning uttrycker det tillförlitlighetsnivån (Svenning, 2003:36), är ett 

annat ord för att hålla studien under kontroll och har att göra med att slumpvariationerna är 

små (Dahmström, 2005:334). Normalt sett ses reliabilitet som ett mätinstrument för att 

bedöma kvalitet i kvantitativ forskning, och ska möjligtvis ställas utanför kvalitativ forskning. 

Bryman (1997:41) menar att det har skapats en illusion om att reliabilitet är viktigast, och kan 

bero på att det är för omfattande att istället testa validitet. Svenning (2003:63) säger att 

reliabilitet har att göra med faktorer som kan påverka tillförlitligheten. Han menar att det är 

viktigt att forskaren diskuterar sin egen inverkan på verksamheten, vilket har att göra med 

bland annat intervjuareffekten, samt att tid och rum spelar roll (2003:63,142). Genom att låta 

respondenten återberätta sin historia med egna ord och inte bli styrd av intervjuaren minskar 
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intervjuareffekten. Respondenterna i denna studie har alla befunnit sig i sin egen arbetsmiljö 

under intervjun och har själva valt tid för intervjun, vilket minskar risken för stress och ökar 

tillförlitligheten. I observationsstudierna har jag låtit personalen sköta sitt jobb utan någon 

inblandning från min sida, och frågor ställdes när tillfälle gavs. Genom att fokusera 

observationerna på det umgänge och den samverkan som tog plats, ökar validiteten och 

reliabiliteten i studien. 

 

1.6 Begreppsförtydligande 

Nya termer och ord kan för läsaren innebära ett bekymmer, varför denna del kommer att 

presentera hur jag kommer att använda samverkansbegreppet. För att förstå begreppet 

samverkan anser jag att det först gäller att titta på det närliggande begreppet samarbete. Enligt 

Hjortsjö (2006:11) beskrivs samarbete som att arbeta tillsammans eller att anstränga sig 

gemensamt, där en arbetsuppgift är ömsesidig. Enligt Tuomela (1993:87) är samarbete två 

saker. Det ena gäller, som Hjortsjö beskriver en enad handling, medan det andra kan handla 

om handlingar som sker enat men som inte är samtidiga (Ibid., 1993:87). Alltså handlar 

samarbete om något gemensamt, där en eller flera handlingar är centralt men de behöver inte 

vara samtidiga. Denna form av enad handling beskrivs också av Berlin och Carlström 

(2009:34–37) som sekventiell samverkan, där aktörerna har en sorts turordning i sitt 

handlande. Berlin och Carlström definierar samverkan som en handling i även två andra 

former, parallell och synkron. Parallell samverkan innebär att aktörerna arbetar samtidigt men 

skilt från varandra. Synkron samverkan är den fullständiga nivån av samverkan där aktörerna 

utbyter information och som en helhet fokuserar på insatsen (Ibid., 2009:34–37).  

 

Enligt min definition ligger begreppen samarbete och samverkan nära varandra, där den 

senare termen är en utvecklad nivå av samarbete med en tydligare ram för gemensamma 

handlingar och ett klart tydligt syfte. Alltså är min definition av samverkan ett samarbete men 

som kantas av klarare syfte än bara att anstränga sig gemensamt som Hjortsjö beskriver 

(2006:11), vilket också stämmer in med hur Berlin och Carlström (2009:34–37) beskriver 

handlingsformen av synkron samverkan. Begreppet samverkan har ingen entydig definition, 

utan det finns flera definitioner (Danermark, 2004:8, 2005:15; Hansén, 2006:169; Johansson, 

Danielsson och Eliasson, 2010:12; Lindberg, 2002:20; Uhr, 2011:11). Uhr (2011:11) säger att 

det har visat sig svårt att enas om en gemensam tolkning då aktörer från olika samhällsdelar 



17 
 

har olika perspektiv. Det är därför viktigt för de som använder begreppet att vara tydliga om 

vilken definition de själva har valt. 

 

I forskningen finns olika definitioner av samverkan och Hansén (2006:169) beskriver 

samverkan som ett politiskt laddat modebegrepp, och Lindberg (2002:20) menar att begreppet 

ska ses som etablerat. Danermark menar att samverkan är en medveten målinriktad handling 

med ett klart definierat syfte (Danermark, 2005:15) och de flesta är överens om att 

samverkansbegreppet är viktigt inom politiken och i myndighetsspråket (Hansén, 2006:169; 

Lindberg, 2002:20; Uhr, 2011:11).  

 

Danielsson, Johansson och Eliasson (2010:12) delar in samverkansbegreppet i vertikal och 

horisontell samverkan. Vertikal samverkan bygger på en organisatorisk ordning där 

samverkan sker mellan över- och underordnad. Horisontell samverkan betyder istället att 

samverkan grundar sig på likställda parter där ingen hierarkisk ordning finns. Samverkan kan 

också tolkas som formella eller informella handlingar. De formella bygger på lagar och 

regleringar för möjligheter till samverkan, medan de informella handlar om spontanitet men 

också rutiner. Dessa begrepp bygger på själva organiseringen av samverkan (Danielsson et al. 

2010:13). Enligt SOU 1995:142 är samverkan ”något” som sker mellan bland annat 

myndigheter och organisationer, men också mellan myndigheter och individer. 

 

Så, samverkan kan förklaras som en term använd inom politiken, mellan myndigheter och 

organisationer. Vidare kan samverkan förklaras i betydelsen att vara problemlösande, som ett 

handlande för att samla resurser till att lösa en händelse för samhällsviktiga aktörer. Det är 

viktigt för de inblandade att använda sig av samma vokabulär, att ha ord som alla förstår och 

använder på samma sätt (Kaplan, 1997:417). Därför kommer jag nu att beskriva hur jag ser på 

begreppet. 

 

För mig innebär samverkan ett utvecklat samarbete där aktörerna utbyter information och 

resurser på både ett formellt och informellt plan. Med detta menar jag att samarbete är ett 

handlande som kan ske mellan vilka aktörer som helst och under en tillfällig period. 

Samverkan däremot är något som har ramar för själva handlandet, som följs av normer 

och/eller informella överenskommelser. De formella aspekterna kan påverka samverkan, 

likaså den hierarkiska ordningen som kan påverka möjligheter till samverkan, men de delarna 

ser jag mer som stöd till begreppet än som en del av definitionen. För att använda begreppen 
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ovan, är horisontell synkron samverkan mest lik den bild jag har och använder mig av i denna 

rapport, som alltså betyder likställda aktörer med möjlighet att samarbeta på ett mer utvecklat 

plan.  

 

För att återkoppla till syftet som berör samverkan, samlokalisering och vardagsumgänge bör 

även begreppet vardagsumgänge förklaras lite närmare. Vardagsumgänge beskrivs i 

föreliggande uppsats som umgänge utanför arbetet. Det handlar exempelvis om rasttillfällen, 

träning eller gemensamma händelser som sker vid sidan om det vardagliga arbetet. Det 

teoretiska begrepp som ligger närmast vardagsumgänge är Goffmans term bakre region 

(2007:101,120). 

 

2 AKTÖRER 

2.1 Introduktion 

När jag i studien nämner begreppet Trygghetens Hus aktörer är det av betydelsen de berörda 

aktörerna nedan, samt representanterna från länsstyrelsen som införlivats i studien. Nedan 

kommer en kortare presentation av de organisationer som respondenterna företräder. 

Organisationerna är viktiga komponenter i Trygghetens Hus och, som ovan nämnts, 

bidragande orsaker till att flytten och samverkan blev möjlig. De fyra aktörer som kommer att 

behandlas är ambulans, polis, räddningstjänst och SOS alarm. Dessa aktörer är till största del 

placerade i Trygghetens Hus, medan länsstyrelsen istället bara har en representant på plats 

vilket innebär att vad länsstyrelsen i övrigt har för uppgifter här i studieobjektet Trygghetens 

Hus inte blir relevant. Att sedan inte samtliga aktörer i Trygghetens Hus har inkluderats beror 

på tidsbrist och att dessa aktörer har en tätare samverkan än andra som ej har införlivats i 

studien. 

 

2.2 Ambulans 

En del av hälso- och sjukvården, där landstinget är huvudman, är ambulanssjukvården. I 

Jämtland/Härjedalen finns tolv dygnsbemannade ambulanser samt en helikopter. Dessa är 

fördelade på elva stationer och en helikopterbas. Under vintertid utökas antalet ambulanser i 

Åre och Vemdalen med varsin, för att täcka det ökade behovet när turistsäsongen är igång. 

Helikoptern har funnits i länet sedan 1998 och ingår i ambulanssjukvården, och den är 

bemannad med en narkossjuksköterska och en ambulanssjukvårdare. Helikoptern larmas till 
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plats av antingen SOS-operatör, läkare, distriktssköterska, ambulanspersonal, räddningsledare 

eller polis (Persson, 2010). Förutom ambulanserna och helikoptern finns också en 

ambulansbuss som trafikerar sträckan Östersund-Umeå dagligen med patienter som ska 

vårdas på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. I Östersund utgår ambulans ifrån 

Trygghetens Hus, där chefen för ambulansen är placerad. Idag bedrivs avancerad medicinsk 

behandling av ambulanssjukvårdarna redan på olycksplatsen, där främsta uppgiften är att 

påbörja inledande sjukvårdsinsatser för att rädda liv och därefter transportera de skadade till 

sjukhus (Danielsson et al. 2010:9). 

 

2.3 Polis 

Polisen är en statlig myndighet med både en central och en lokal nivå, där den centrala nivån 

styrs av Rikspolisstyrelsen och den lokala är uppdelad i olika polisdistrikt. Polisen i Östersund 

ansvarar för Jämtland, Härjedalen samt delar av Hälsingland och Ångermanland 

(Kommunikationsenheten, 2011b). I Jämtland har polisen ca 300 anställda, varav merparten är 

utbildade poliser och en mindre del är civilanställda. Polisen har således den största, av 

samtliga organisationers, personalstyrkan i Trygghetens Hus (Danielsson et al. 2010:9). 

Arbetsuppgifterna varierar beroende på den anställdes del i organisationen, men hela 

verksamheten styrs av Polislagen (1984:387) där det av första paragrafen framgår att poliser 

ska främja rättvisa och trygghet, upprätthålla allmän ordning samt tillförsäkra allmänheten 

skydd och annan hjälp. Räddningsinsatser på skadeplats, där polis främst samverkar med 

räddningstjänst och ambulans (Danielsson et al. 2010:9), innebär alltså bara en liten del av 

polisens vardagsuppgifter. I Jämtland är största delen av polisens organisation lokaliserad i 

Trygghetens Hus.  

 

2.4 Räddningstjänst 

I Jämtland är kärnverksamheten för räddningstjänsten placerad i Trygghetens Hus men 

organiserad i ett räddningstjänstförbund. I förbundet ingår sex kommuner, och endast 

Härjedalen och Åre står än så länge utanför (Hagnestål och Johansson, 2011:12; 

Räddningstjänsten Norra Jämtland). Heltidsstyrkan är placerad i Östersund och runt om i länet 

finns 14 deltidskårer samt 13 räddningsvärn (Danielsson et al. 2010:9). Ledningen utgörs av 

en direktion med ledamöter och därefter finns förbundschefen. Organisatoriskt är 

räddningstjänsten delad i fyra sektioner; administrativ ledning, teknikavdelning, 
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räddningsfördelning och en förebyggande avdelning. När det gäller själva arbetet vid olyckor 

följer personalen lag (2003:778) om skydd mot olyckor, där det framgår att räddningspersonal 

ska värna om människors liv och hälsa. Vidare ska även egendom och miljö skyddas mot 

olyckor. Praktiskt sett kan detta innebära att bända loss tak på bilar för att lyfta ut skadade 

människor, att påbörja initialt räddningsarbete i väntan på ambulans, eller stoppa utsläpp som 

kan komma att spridas (Danielsson et al. 2010:10). 

 

2.5 SOS Alarm AB 

Samhällets viktigaste larmtjänst, SOS Alarm AB, ägs till hälften av staten och till hälften av 

kommuner och landsting. Det finns 18 larmcentraler i Sverige och i Trygghetens Hus är en av 

dessa lokaliserad (SOS Alarm, 2012). Uppdraget som SOS Alarm har är att arbeta för ett 

tryggare samhälle, att ansvara för nödnumret 112 och samarbeta med polis, fjäll- och 

sjöräddning men också med andra hjälpinstanser. Förutom att svara på 112-samtal och larma 

ut ambulans och räddningstjänst, är en del av jobbet att svara för säkerhets- och jourtjänster 

(SOS Alarm, 2010). När samtal kommer in är det operatörens ansvar att ta reda på vad som 

har hänt och vart hjälp ska skickas, och vid vissa händelser även larma ut berörda 

räddningsorganisationer (Danielsson et al. 2010:10). Avdelningen i Trygghetens Hus har 

nyligen fått tillökning då 25 nya tjänster har tillkommit till ett MSC, Medicinskt Specialist 

Center (Immefors, 2011; Kommunikationsenheten, 2011d).  

 

3 TIDIGARE FORSKNING 

3.1 Introduktion 

Detta avsnitt presenterar forskningsfältet kring samverkan, vardagsumgänge i samverkan och 

samlokalisering. Fältet kommer att presenteras övergripande för att visa vad som tidigare har 

forskats om. Avsnittet är ämnat att rama in föreliggande studie och identifiera 

problemområdet där ett axplock av forskningsområdet kommer att presenteras, då området är 

för stort för att presentera allt. Jag har valt att koncentrera urvalet till närliggande områden 

som berör organisationssamverkan och samverkan mellan studiens valda aktörer, för att på så 

sätt ge en tydlig koppling till föreliggande studie. Anledningen är att syftet i föreliggande 

studie bygger på samverkan genom samlokalisering och studieobjektet är organisationer, 

varför tidigare forskning som rör dessa delar är av intresse. Fältet kommer i följande text 

presenteras i olika delar för att ge en tydligare överblick över området. 
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En hel del forskning har gjorts inom fältet för organisationer. För denna studie är forskning 

om hur organisationer samarbetar av intresse, och således kommer ett antal sådana 

forskningsprojekt att presenteras här. Longoria (2005) ifrågasätter om samverkan alltid är 

något positivt. Han menar att forskningen inte riktigt har kommit fram till vad samverkan 

mellan organisationer egentligen innebär, men att det ändå ses som viktigt för 

välfärdspolitiken. Forskningsfältet om krishantering begränsas av att varje kris behandlas 

separat i forskningen och att det på så sätt finns risk att upprepa samma misstag om och om 

igen, vilket innebär att det är viktigt att läsa in sig på området och se över vad som redan 

gjorts (Lalonde, 2007:21–22).  

 

I föreliggande studie berörs samverkan mellan SOS Alarm, länsstyrelse och 

blåljusmyndigheter. Samverkan är dock ett begrepp som används inom olika 

forskningsområden, som exempelvis vården (Lindhardt, Hallberg och Poulsen 2008a; 

Lindhardt, Nyberg och Hallberg, 2008b; Shick Tryon och Winograd, 2011), eller inom 

arbetsrehabilitering (Danermark och Kullberg, 1999; Ds 1994:81; Grape, Holm och 

Johansson, 2006; Hammarsköld, 1997; SOU 1994:27).  Gällande samverkan mellan 

blåljusmyndigheter finns bidrag från Majchrzak, Jarvenpaa och Hollingshead (2007) och en 

del svensk forskning. Det har bland annat gjorts studier av Berlin och Carlström (2008, 2009), 

Danielsson, Johansson och Eliasson (2010, 2011), Fredholm och Uhr (2011), Larsson 

(Larsson, G, 2011) och Larsson (Larsson, K, 2011). Första forskningsfältet som presenteras 

nedan berör vikten av tydlighet i samverkan hos blåljusmyndigheter. Därefter följer forskning 

som kretsar kring gemensamma tankesätt, följt av samverkansgränser innan 

samlokaliseringsforskning presenteras, och som sista del följer en kort summering av 

förstudien om Trygghetens Hus. 

 

3.2 Effektiv samverkan 

Att lyckas med samverkan grundar sig i att de inblandade ser en tydlig riktning och en mening 

med den (Longoria, 2005). Exempelvis kan det ske genom att nyttja varandras resurser vilket 

skapar en samverkansgrund från vilken aktörer kan möta problemen som uppstår i samhället 

på ett smidigt sätt (Morton et al. 2008:49,56). Morton et al. menar, likt Longoria (2005), att 

samverkan endast bör nyttjas om arbetet blir mer effektivt. Samverkan ska ses som ett medel 

till att uppnå mål, och bygga på en läroprocess där deltagarna skapar förståelse för varandra 

(Danermark, 2005:29,39; Larsson, K, 2011). Målet är att uppnå bra resultat som ett resultat av 
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själva samverkan, där organisationer och personer arbetar tillsammans (Larsson, K, 

2011:231).  

 

Berlin och Carlström menar att tidigare forskning visat på svårigheter när det gäller 

samverkan (Berlin och Carlström, 2009:40). De har studerat uppkomsten av organisatoriska 

hinder vid räddningsinsatser där det ofta behövs olika kompetens för ett effektivt 

räddningsarbete. Samverkan är därför nödvändig mellan polis, ambulans, räddningstjänst och 

SOS Alarm. Dessa aktörer möts i princip dagligen, och Berlin och Carlström menar att 

aktörerna har lång erfarenhet av samverkan men att svårigheter kan uppstå då de har olika 

huvudmän. Genom en tydlig reglering och stort förtroende för varandra resulterar detta i en 

bra, och ibland också informell samverkan (Berlin och Carlström, 2009:105, 110). Om kraven 

på varandra är ospecifika blir det svårare att samverka (Berlin och Carlström, 2009:348,353). 

Det är alltså av stor vikt att ha rätt ställda förväntningar på varandra. Berlin och Carlström 

(2008) visar också att organisationer strävar efter ett repeterat och välkänt uppträdande, men 

att personalen ibland måste utföra samverkansuppgifter med andra aktörer. 

 

Förutom Berlin och Carlström har även Danielsson, Johansson och Eliasson (2011) forskat 

om samverkan och hur uppgifter delas mellan blåljusmyndigheter. Vid sidan om skadeplatsen 

undersöktes också samverkan mellan staber och frivilliga samt frivilligorganisationer. 

Frivilligas uppgifter består bland annat av att vara vittnen men de kan också agera 

medhjälpare. På skadeplatsen bildas gränser för vilka aktörer som är legitima, och de frivilliga 

inkluderas geografiskt men blir ofta exkluderade från själva räddningsaktionen vilket 

resulterar i att de lämnar platsen tidigt. Frivilligorganisationer kontaktas ofta efter själva 

händelsen och kan vara med under en längre tid. Samverkan ses inte alltid som viktigt, och 

det finns hinder för en bra samverkan som består av kunskapsbrister och gränsskapanden. 

Danielsson et al. menar att den gemensamma lägesbilden inte alltid är eftersträvansvärd som 

utgångspunkt vid samverkan. Istället är det i vardagen som samverkan etableras, menar de. 

(Danielsson et al., 2011:26). 

 

3.3 Liknande tankesätt 

Fredholm och Uhr (2011) skriver att samverkan kräver att ledningspersonal har ett utvecklat 

tankesätt för att kunna samordnas vid stora nödlägen. En förståelse för vad som behöver ske 

måste skapas för att de inblandade ska ha en tydlighet i situationen. I dagens komplexa 
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samhälle är hierarkiskt strikta strukturer inte eftersträvansvärda, menar Fredholm och Uhr. 

Istället behöver en värdegrund skapas baserad på tolkningar, men de hävdar att en tillräcklig 

teori ännu saknas för att kunna utveckla en sådan värdegrund (Czarniawska, 2008:67; 

Fredholm och Uhr, 2011:130). Larsson (Larsson, G, 2011) menar istället att samverkan ska 

tolkas som gruppsykologiska processer. Han beskriver att samverkan förväntas finnas på flera 

olika arenor, både hos organisationer och personal på fältet men även i staber och mellan 

olika enheter eller organisationer. De gruppsykologiska processerna begränsas inte av dessa 

indelningar, utan rör sig över de fält som gruppen befinner sig i. Fungerar tankegångarna väl 

ökar chansen för ett gott resultat, vilket Larsson menar är just själva målet för samverkan 

(Larsson, G, 2011:192). Att skapa ett gemensamt tankesätt kan dock vara svårt, särskilt vid 

planering som är en viktig del i krishantering (McConnell och Drennan, 2006:65). Kriser har 

låg sannolikhet att inträffa men när de väl inträffar krävs enorma resurser. Det kan därför 

ibland ses som att ett gemensamt tänkande i samverkan är ett omöjligt projekt (McConnell 

och Drennan, 2006:65).  

 

3.4 Samverkansgränser och samlokalisering 

Löfström (2001:84) menar att samverkan mellan olika organisationer kan leda till att personal 

arbetar över gränserna. Samtidigt som gränserna suddas ut mellan de olika organisationerna, 

bildas även nya gränser. Det behöver inte resultera i svårigheter vid samverkan om regler kan 

konstrueras redan innan samverkan sker (Löfström, 2001:69). Samverkan, menar han, är en 

möjlighet att generera nya gränser snarare än att ha mer samarbete, och det gemensamma 

syfte som gruppen kretsar kring bildar nya gränser som aktörerna befinner sig inom 

(Löfström, 2001:84). Därför blir det ytterst viktigt med tydlighet gällande informella och 

formella regleringar i gruppen. När det gäller gränser som rör sekretess, menar Danermark 

(2005:44) att sekretesslagsstiftningen inte alltid är det stora problem som den uppges vara 

Istället gäller det att hitta den information som är möjlig att dela. Däremot är maktaspekten 

alltid närvarande, ibland under termer som inflytande och kontroll, och dessa skapas i sådana 

sammanhang där samverkan sker (Danermark, 2004:14). Eftersom samverkan alltid utgår från 

ett syfte är makten relaterad till de regler som syftet bestämmer. Genom en öppen dialog kan 

gränserna flyttas till att omfatta samtliga aktörer och den kompetens som gruppen besitter 

(Danermark, 2004:49). Makten reglerar också gränserna utifrån vilka aktörer som är 

berättigade att ta beslut inom själva gruppen. En gemensam lägesbild, menar Danermark 

(2004:31), minskar denna problematik.  
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I välfärdssamhället är samarbete viktigt och gemensamma insatser är inget nytt fenomen i 

Sverige (Hjortsjö, 2006:19,49). I Hjortsjös studie undersöktes samverkan under ett och 

samma tak, i så kallade familjecentra. Dessa centra bidrar med medicinsk och annan viktig 

personal för barnfamiljer samlade på en och samma plats. Samverkan drivs av ett behov att 

kontrollera en osäker miljö (Hjortsjö, 2006:111). Vid samlokalisering bildas en vardag under 

ett och samma tak där de inblandade som samverkar med varandra fortfarande har sin fot kvar 

i sin egen organisation vilket skyddar deras identitet och kompetens. Samtidigt suddas gränser 

ut när personal kommer närmare varandra, som till exempel i lunchrum eller vid uppgifter 

som alla inblandade deltar i. Genom samlokalisering skapas empati för varandra som suddar 

ut organisationsgränser och personalen är personligt integrerade men professionellt 

segregerade (Hjortsjö, 2006:187).  

 

Swartling och Svärdsudd menar att en samlokalisering där läkare och socialsekreterare 

befinner sig på samma plats borde ge optimala möjligheter för samverkan. I artikeln beskrivs 

Tierpsprojektet som berör hur samverkan mellan socialtjänst och primärvård kan förbättras. 

Genom samlokalisering, menar författarna, skapas möjligheten att få förståelse för varandras 

arbetssätt (Swartling och Svärdsudd, 2010:378). Westin (2007) menar att där det finns skäl för 

människor att utbyta tjänster uppstår en fördel av själva närheten. Genom samlokalisering kan 

även stordriftsfördelar uppnås, som samlar verksamheterna närmare varandra, och det finns 

andra anledningar än ekonomiska till en samflytt (Westin, 2007:19–20). En av de traditionella 

fördelarna är den ökade mångfald som en samlokalisering erbjuder (Westin, 2007:21), vilket 

resulterar i bättre förståelse för andra aktörer. Forskning kring samlokalisering i fråga om 

krishantering är ett sparsamt utforskat område, och det är ett område som föreliggande studie 

passar in i. 

 

Gällande samverkansgränser och samlokalisering har studieobjektet Trygghetens Hus tidigare 

berörts i forskning genom en förstudie (Hagnestål och Johansson, 2011). Studien skiljer sig 

från föreliggande studie genom att den inte koncentrerade sig specifikt på samverkan och 

vardagsumgänge. En öppen dialog aktörerna emellan var grunden till samflytten och är 

central för den samverkan som sker mellan aktörerna. Samlokaliseringen grundade sig på att 

öka samverkan mellan viktiga aktörer i länet, och har medfört en känsla av tillfredsställelse 

hos aktörerna där relationer sinsemellan har förbättrats avsevärt. Resurser måste användas och 

delas på ett speciellt sätt då Jämtland är stort och glesbefolkat, för att invånarna ska kunna 

känna sig trygga. Genom att träffas och samverka i vardagen, ska dessa resurser lättare kunna 
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delas mellan organisationerna. I Trygghetens Hus har aktörerna möjlighet att träffas över 

organisationsgränserna genom dagliga morgonmöten och även veckomöten. Det finns även ett 

antal samverkansgrupper för aktörerna i Trygghetens Hus: styrgrupp, etiska rådet, operativ 

grupp, driftsgrupp och en kommunikationsgrupp (Hagnestål och Johansson, 2011:13).  

 

4 TEORETISKT RAMVERK 

4.1 Introduktion 

Samverkan i föreliggande studie grundas på gruppbildning och organisationer. Ett 

interaktionistiskt synsätt är passande när det gäller att skapa en förståelse för respondenternas 

tankegångar om samverkan i vardagen. Vid samverkan inkorporeras den berörda personalen 

till en ny sorts ingrupp, eller ett nytt team där nya regler och normer skapas utifrån 

samverkanssyftet (Bauman, 1990; Goffman, 2007). En ingrupp innebär ett ”vi” och ”de” 

tänkande, där aktörerna i ingruppen håller sig till samma eller liknande idéer och tankar, som 

till exempel ”thought communities” (Zerubavel, 1997). Begrepp inom organisationsteori 

kommer också att presenteras, genom termer som domäner och gränser, då samverkan i denna 

studie sker mellan olika organisationer. Slutligen kommer även maktaspekten att presenteras, 

då tidigare forskning visar att makt är centralt i grupper som samverkar. 

 

4.2 Interaktionism – roller och tankesätt 

Som individer delar vi in omgivningen i en rad olika fack, där de personer som står oss 

närmast och kan ge ett visst utbyte i den sociala relationen hamnar i en ingrupp (Bauman, 

1990:53ff). I ingruppen har individer förtroende för varandra och detta skapar en trygghet, 

genom en förståelse för de normer som råder, där förtroendet skapas genom direkt kontakt 

gruppmedlemmarna emellan. Inom organisationsvärlden resulterar denna ingruppstillhörighet 

i en vilja att samarbeta. Ingruppen kan också beskrivas med termen team, en plats där 

individer befinner sig och samarbetar genom rutiner (Goffman, 2007:75). Motsatsen till 

ingrupp kallas utgrupp, och förknippas med misstänksamhet och står i direkt kontrast till den 

positiva ingruppen. Utgruppens beteende är svårförståeligt och tolkas som ogenomtänkt 

impulsivt handlande. Ingrupp och utgrupp kallas ibland för ”vi” och ”de”, och dessa står i 

symbios till varandra. Vi-känslan i ingruppen skapas just av att en utgrupp finns, eftersom det 

finns en nödvändighet i spänningen i relationen dem emellan (Bauman, 1990:53ff). 

Grupperna bygger på att individerna inom dem har olika roller. Goffman (2007:84) menar att 
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vi lever i roller, vilka innehåller ett paket av egenskaper. På så sätt skapas förväntningar på 

hur individen som har en viss roll ska bete sig. Till exempel nämner Goffman (2007:84) 

rollen som läkare, där patienten alltid ska kunna lita på den yrkeskompetens läkarens roll 

innebär. Det är alltså viktigt att det verkliga beteendet stämmer överens med de förväntningar 

som finns, baserade på den roll vi har. (Goffman, 2007:58).  

 

En individs roll förändras beroende på i vilket sammanhang han eller hon befinner sig. Ibland 

kan detta innebära att en tidigare högstatusroll blir en underordnad roll i den nya gruppen 

(Goffman, 2007:59). Det beror på att gruppens normer skapar nya förutsättningar, där varje 

enskild individs beteende är beroende av de andra i gruppen. Först när alla i gruppen är 

införstådda i sina nya roller, har gruppen möjlighet att fungera fullt ut (Goffman, 

2007:21,28,38,44,84). Denna förändring i roller och beteenden innebär att ta på sig nya 

”glasögon”, och genom dessa syns de nya sociala normer som gruppen anammat (Zerubavel, 

1997:13). Alltså består en social roll inte enbart av ett handlingsmönster utan också av ett 

tankemönster, som förändras genom de nya glasögonen. Zerubavel (1997:15). kallar dessa 

mentala glasögon för thought communities, vilka öppnar en gemensam värld och gemensamt 

meningsskapande.  

 

Gruppens egenheter tillskrivs individen och genom att befinna sig i samma thought 

communities, registrerar individen samma händelser som de övriga i gruppen. Likaså blir 

skämten en del av tillhörigheten i gruppen. Det är i den stunden, menar Zerubavel, som vi går 

in i den sociala världen. Vi människor är tänkande varelser, och vi ingår alla som en del av en 

större tankegrupp (Zerubavel, 1997:8). Genom att vi tänker som sociala varelser ingår vi i 

thought communities, där tankegrupperna är mindre än att inkludera hela mänskligheten, men 

större än på individuell nivå. Vi tänker alltså som medlem i olika grupper, exempelvis 

yrkesgrupp, generation eller härkomst (Ibid., 1997:9). På så sätt bildas våra tankegångar i 

gemensamma sociala erfarenheter, vilket gör att personer i en viss thought community ser 

andra saker än en annan thought community. Per automatik hamnar därför vissa saker i 

bakgrunden, som den grupp individen befinner sig i inte anser vara viktiga för stunden. 

Zerubavel (1997:10) menar att thought communities står och balanserar mellan individens 

subjektiva värld och den objektiva yttre värld som vi lever i. Vid inträde till gemensamma 

thought communities spelar individens erfarenheter och egenskaper också in. Genom att 

befinna sig i ingrupper och/eller thought communities bildar individen en identitet och känsla 

av tillhörighet, utifrån vilka rutiner och mening med tillvaron skapas (Jacobsen och Thorsvik, 
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2002:53). När det gäller organisationer kallas detta för organisationskultur, och kan förklara 

hur traditioner och gemensamma mål skapas (Jacobsen och Thorsvik, 2002:147).  

 

4.3 Interaktionism – kontextens betydelse 

Förutom roller och tankegångar bygger interaktionism också på den kontext i vilken 

interaktioner förekommer. Själva kontexten kan förändra förutsättningar för hur individer får 

bete sig, vilket Goffman benämner regioner (Goffman, 2007:97). Regioner begränsas av olika 

perceptionsbarriärer som kan vara både visuella och auditiva. Interaktionen ramas in av 

barriärerna och individerna följer där ett förutbestämt normativt beteende. I den främre 

regionen byggs detta beteende på en hövlighetskodex, där vissa egenskaper plockas fram 

samtidigt som andra hålls tillbaka. En främre region kan ses som ett uppträdande, där 

individen spelar upp sina roller utifrån de yrken eller den grupptillhörighet individen befinner 

sig i. Således rensas interaktionen på vad som skulle kunna vara störningar för gruppens 

gemenskap och störningarna förs till periferin, utifrån de normer som gruppen innehar. De 

tankegångarna eller beteendena kan istället plockas fram i den bakre regionen, där individen 

kan agera på ett mer avslappnat sätt. (Goffman, 2007:101). På så sätt skapas en 

säkerhetskänsla, där individen kan känna sig trygg i sitt eget beteende (Goffman, 2007:120). 

Säkerhetskänslan grundar sig dock inte bara i regioner, utan kan också bygga på en 

förutsägbarhet som konstrueras av gränser (Danielsson et al., 2010:26–27). Gränser skapas 

både av en formell och en informell struktur, och själva platsen kan ha ett stort inflytande på 

hur händelser sker. Platsen kan nämligen skapa hinder eller möjligheter för interaktionen, 

samt ge förutsättningar för hur relationen aktörerna emellan ser ut (Creswell, 2004; 

Danielsson et al., 2010:27). För att mer konkret belysa hur detta ser ut i det verkliga livet, 

menar Danielsson et al. att samverkan på skadeplatser grundar sig direkt i platsen som 

genererar möjligheter och förutsättningar för hur räddningsarbetet ska gå till (Danielsson et 

al., 2010:27).  

 

4.4 Samverkan mellan organisationer 

Samverkan är en målinriktad handling med ett tydligt syfte där ett utvecklat samarbete sker 

mellan olika aktörer. Idag är organisationer mer villiga än förr att arbeta i nätverk genom 

samverkan med andra aktörer (Grape, 2006:48–50). Det område som organisationerna 

samverkar om kallas av Grape för verksamhetsdomän (2006:53). Det är i en sådan domän 
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som aktörer vars handlande styrs av olika institutionella logiker, alltså aktörer med olika 

normativa tankesätt, kan samlas. Vid domänkonsensus har också aktörernas olika krav 

diskuterats och hanterats så att samverkan kan ske på ett smidigt sätt, där aktörerna är överens 

om vem som ska göra vad och har respekt för varandras verksamhetsområden. Skulle dessa 

krav vara mindre utredda kan domänkonflikter uppstå, vilket innebär att aktörerna från de 

olika organisationerna inte kan komma överens (Grape, 2006:55).  

 

Verksamhetsdomänen som organisationerna samverkar om, har genom detta också skapat nya 

gränser. Samverkan kan således utgöra som en brygga mellan olika organisationer, där gamla 

gränser suddas ut men nya kommer till. De nya gränserna klargör reglerna för aktörernas 

beteende i själva samverkansgruppen (Löfström, 2001:71,74,84–85). Genom att gå in i en 

grupp kan de inblandade komma överens om nya gränser och det normbeteende som ska 

finnas inom gruppen. Vilka handlingar som var och en av organisationerna har möjlighet att 

utveckla begränsas av gränserna som etableras av gruppdeltagarnas mål (Löfström, 2001:77). 

Om samverkan sker på en skadeplats, organiseras området genom aktiva handlingar från 

räddningspersonal, vilket skapar en arbetsplats samt en institutionell miljö (Danielsson et al., 

2010:30). Detta betyder att normer och regler omfattar platsen, reglerar aktörers handlande 

och bestämmer samtidigt vilka som anses vara legitima på plats. Eftersom individen är socialt 

aktiv och interagerar med den sociala omgivning han/hon befinner sig i, kan gränserna runt 

platsen också variera. Beroende på situationen kan nämligen räddningspersonalen behöva 

skapa nya gränser, speciellt vid täta och intensiva jobb med andra aktörer (Danielsson et al., 

2010:31,37; Thompson, 1992:59–60). Gränserna bidrar således till att förbereda handlingarna 

som sker innanför gränserna (Löfström, 2001:69), och Löfström menar att samverkan snarare 

går ut på att skapa nya gränser än att samarbeta mer. Samverkan förväntas skapa en ökad 

kvalitet där resurser fördelas på ett sätt som gör uppsatta mål lättare att nå (Lindberg, 

2002:32). Organisering mellan olika organisationer innebär att konstruera kopplingar 

sinsemellan. Dessa kopplingar hotar inte redan etablerade strukturer, organisationernas egen 

identitet, och Lindeberg (2002:78) menar att det gör dem lätta att skapa.  

 

4.5 Risker med samverkan 

Power (2010) menar att organisationen som bildas inom gränserna grundar sig på kulturella 

och institutionella förutsättningar, men att risker ändå är ständigt närvarande och att 

organisationens medlemmar måste vara medvetna om dessa. Då gruppen som samverkar 
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består av många olika komponenter riskerar problem att uppstå för att hantera de tillgängliga 

resurserna på ett smidigt sätt (Thompson, 1992:61). Alltså blir det viktigt att 

samverkansarbetet konstrueras på ett sätt som inte riskerar att misslyckas i hanterandet av 

resurserna. Friktioner kan alltså uppstå i samverkan, och eftersom samverkan grundar sig i 

interaktioner eller förhandlingar är det viktigt att ha skapat förtroende för varandra (Lindberg, 

2002:54).  

 

Genom att vara tydlig gällande de villkor som gruppen ska förhålla sig till, reduceras risken 

för missförstånd. I gruppen står varje deltagare för sin specifika kompetens och om dessa 

kompetenser lyfts fram i samverkansgruppen, stärks individens yrkesroll (Lindberg, 2002:55). 

Om kompetensen inte tas tillvara på rätt sätt, finns risken att generella gemensamma uppgifter 

i gruppen leder till ett utsuddande av de etablerade rollerna. Som individer är vi olika, och det 

är viktigt att ta tillvara på de olikheter som finns i gruppen för att lyckas bra i ett 

samverkansprojekt (Lindberg, 2002:54–55). Vid brist på samsyn gällande gemensamma mål 

och resurser kan domänkonflikter uppstå som ett resultat av ett svagt integrationsarbete. 

Organisationer som samverkar har också olika strukturella premisser, och problem kan uppstå 

genom att de samverkande aktörerna har olika hierarkiska ordningar (Grape, 2006:60). Det 

krävs därför tydliga gränser och förståelse för varandras särskilda behov i samverkansgrupper. 

 

4.6 Makt och hinder 

Organisationer kan också tolkas som arenor av makt. Genom det hierarkiska systemet styrs 

organisationer mot produktivitet och effektivitet, där språkbruket fungerar som en central 

maktfaktor (Forslund, 2009:466). För att samverkan ska fungera krävs därför en tydlig 

riktning samt en känsla av gemenskap och tillhörighet (Alvesson, 1990:97). Samverkan 

organisationerna emellan kan annars riskera att bli en plats för tävling och maktutövande 

(Jaffee, 2001:16). Genom sina olika yrkesroller kan en konflikt skapas i gruppen om det är ont 

om resurser. I samverkansgruppen är det därför nödvändigt att skapa en ny institutionell 

plattform, som grundar sig i normer och regler och som styr interaktionen i gruppen (Jaffee, 

2001:228). Människor har olika perspektiv som måste diskuteras och klargöras i 

samverkansgruppen, för att lyckas skapa en förståelse för varandra och på så sätt reducera 

missförstånd (Danermark, 2005:28). Organisationer kantas av strukturella normer och regler, 

som också måste förtydligas vid samverkan (Danermark, 2005:33). I samverkan bildas 
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dessutom nya regler som aktörerna måste förhålla sig till. Reglerna kan vara formella eller 

informella och följs av både makt och ansvar (Danermark, 2005:44).  

 

Ett formellt hinder för samverkan är den svenska sekretesslagstiftningen, men när det gäller 

barriärer och regelskapande behöver inte lagstiftningen vara det stora problem som den först 

ser ut som. Viss information kan delas mellan de olika aktörerna och på så sätt minskas 

samverkansbarriärerna i gruppen. Danermark (2004:8,24) menar att detta är relaterat till makt 

och kontroll, där informationen som delas fungerar som en maktfaktor i sammanhanget. Makt 

är ofta relaterad till regler som bestämmer handlingsfriheten för aktörerna i 

samverkansgruppen (Danermark, 2004:48). En samverkansgrupp präglas av den aktör som 

styr projektet, och för att inte konflikter ska uppstå, är det viktigt med tydlighet om detta 

(Danermark, 2004:31,54).  

 

Av mer materiell natur är resurser ett område som kan komma att ställa till det för 

samverkansgruppen. Diskussioner kan följa om vem som ska stå för vad eftersom det finns 

olika intressen för aktörerna i gruppen (Danermark, 2004:54; Jacobsen och Thorsvik, 

2002:198–199). Då aktörerna har olika intressen präglas några av de viktigaste besluten av 

resursfördelning. Ju mer samverkansgruppen ser ut som en maktarena präglas densamma av 

oenigheter om mål och resurser, vilket ger beslutsprocesser som präglas av förhandling, 

dragkamp och konflikt (Jacobsen och Thorsvik, 2002:198–199). Makten uppstår i förhållande 

till tillgängliga resurser, men samverkansgruppen kan komma över detta genom att istället 

utveckla en gemenskap inom gruppen (Jacobsen och Thorsvik, 2002:227). 

 

4.7 Semi-ingrupp 

4.7.1 Inledning 

Utifrån vad tidigare teoretiska begrepp och tankegångar visat på, räcker dessa inte fullt ut för 

att förklara samverkan i samlokalisering såsom den förekommer i Trygghetens Hus. När det 

kommer till ett sådant specifikt studieobjekt som det unika Trygghetens Hus behöver dock 

den teoretiska analysapparaten modifieras en aning. Det saknas en precision i Goffman (2007) 

och Bauman (1990), vars teorier fungerar på ett mer generellt plan. Jag presenterar här 

begreppet semi-ingrupp, vilket inte ska ses som ett konkurrerande begrepp till ingrupp eller 

team, utan snarare som ett komplement för att konkretiseras i samverkan genom 

samlokalisering i Trygghetens Hus. Jag har valt att placera presentationen av begreppet i 



31 
 

teorikapitlet eftersom det är ett teoretiskt begrepp, som föreliggande studie ska förstås utifrån. 

Först kommer jag att positionera begreppet semi-ingrupp till Baumans (1990) begrepp 

ingrupp, till att därefter förklara hur semi-ingruppen förhåller sig till Goffmans (2007) 

rollteori. Begreppet ingrupp står som en motpol till utgrupp, men i betydelsen semi-ingrupp 

finns ingen motsvarande semi-utgrupp utan står som ett ensamt begrepp. 

 

4.7.2 Semi-ingrupp i förhållande till begreppet ingrupp 

Bauman (1990:49), beskriver begreppet ingrupp som väldigt generellt. Ingruppen bygger på 

en tillhörighet som är densamma för alla i ingruppen, där normer och regler är tydliga för 

gruppens medlemmar. Begreppet innefattar dock en väldigt bred variation av tillhörighet, och 

går att applicera på så gott som allt umgänge vi befinner oss i. Om begreppet nu går att 

applicera på allt umgänge, faller dess styrka i föreliggande studie där samverkan studeras på 

ett så specifikt sätt som genom samlokalisering. Semi-ingruppen är istället ett kontextbundet 

begrepp som är applicerbart i de fall samverkansgrupper eller situationsbunden samverkan 

uppstår, och är därför mer relaterat till just samverkan än vad begreppet ingrupp är som är mer 

generellt. Enligt Bauman (1990) bygger ingruppen på ett försvarande av gruppens gränser till 

varje pris, men i semi-ingruppen är just gränser något som bryts och i semi-ingruppen skapas 

istället nya gränser. Bauman (1990:49) förklarar att i ingruppen sker intimitet endast genom 

direkt kontakt och att det på så sätt finns grupper som aldrig kan räknas som ingrupper. I 

likhet med Baumans ingrupp, kan semi-ingruppen inte heller inkludera samtliga 

grupptillhörigheter (såsom kön, klass osv.), men är istället mer specifikt som begrepp än det 

mer generella begreppet ingrupp. I ingruppen prioriteras det som förenar framför det som 

skiljer gruppens medlemmar åt (Ibid., 2007:61,69), och grundar sig i att inte uppluckra gamla 

vanor där nykomlingar anses vara skuld till förändringen. Samverkansgrupperna och den 

situationsbundna samverkan som uppstår i Trygghetens Hus bygger istället på att 

gruppdeltagarna är olika och att överbrygga gamla meningsskiljaktigheter till att skapa en ny 

gemensamhet.  

 

4.7.3 Semi-ingrupp i förhållande till begreppet team 

Idén om semi-ingrupp bygger på Goffmans rollteori, som förklaras genom att aktörer bildar 

nya roller när de träder in i ett nytt socialt sammanhang (Goffman, 2007:59). I det nya 

sammanhang som individen träder in i blir individen underordnad gruppens (teamets) normer; 

normer vilka gäller för samtliga individer som befinner sig i gruppen. Det är först när alla 
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individer lärt sig sina nya roller som gruppen kan fungera tillsammans. Goffmans rollteori, 

även om den är applicerbar på många situationer i samhället, är kanske genom detta, väldigt 

generellt. Olika roller fortsätter att bygga på samma normer och stabilitet, men individerna 

som träder in i rollen skiljer sig åt (Goffman 2007:33). I semi-ingruppen är det inte rollen i sig 

som är central, utan det är målet som gruppen samverkar om. Goffmans begrepp team bygger 

på en grupptillhörighet för individen, där invididen befinner sig i en roll som bygger på vissa 

normer i framställningen av en rutin (2007:86). På så sätt menar Goffman att individer visar 

upp sig, eller spelar utifrån den roll de har trätt in i. Men samverkan i Trygghetens Hus bygger 

ofta på händelser i sig istället för rutin. Goffmans (2007:86) begrepp team kan exempelvis 

förklaras genom den arbetsgrupp som operatörerna tillhör. När situationsbunden samverkan 

uppstår över organisationsgränserna, räcker dock inte begreppet team till, utan det blir mycket 

mer fruktbart att använda sig av termen semi-ingrupp. Begreppet semi-ingrupp går nämligen 

över organisationsgränser som den ovan. Det som är semi i semi-ingrupp härleds nämligen ur 

arbete över gränser, där du går från ditt team eller ingrupp i din egen organisation till att nu 

också befinna dig i den nya samverkansgrupp som uppstår, alltså i två grupper samtidigt. En 

viktig skillnad mot Goffmans begrepp team (2007:80), är att en semi-ingrupp aldrig kan vara 

ett enmansteam. Per definition är semi-ingruppen ett gränsöverskridande begrepp byggt på 

samverkan, och samverka är något som sker mellan flera aktörer, vilket exemplifieras i 

föreliggande studie. 

 

Begreppet semi-ingrupp utgörs alltså av två tillhörigheter där den ena är 

organisationstillhörigheten och den andra är tillhörigheten till samverkansgruppen (som 

inkluderar situationsbunden samverkan och samverkan i dag- och veckomöten). Begreppet är 

knutet till samverkan och alltså inte till var och en av organisationerna själv. 

 

4.8 Sammanfattning teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket har ramat in föreliggande studie som en organisationsteoretisk och 

interaktionistisk studie, där såväl relationer genom interaktioner och samverkan presenterats 

till mer överskridande organisatoriska teorier gällande makt och resurser. Vidare har jag även 

i avsnittet introducerat begreppet semi-ingrupp, ett analysbegrepp som uppsatsen kretsar kring 

och berör samverkan över organisationsgränser. 
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5 DET EMPIRISKA UNDERLAGET 

5.1 Introduktion 

Följande kapitel presenterar studiens empiriska material som baseras på intervjuer och 

observationer. Den valda dispositionen innebär att empirin från operativ personal att 

presenteras först, vilken insamlats genom observationsstudier. Därefter kommer data från 

ledningspersonal presenteras först, där empirin insamlats genom djupintervjuer. Avsnitten 

presenteras utifrån vald insamlingsmetod, då de undersöker olika aspekter av samverkan, och 

syftar inte till att åtskilja ledning och operativ personal. 

 

5.2 Observationer 

Observationer genomfördes i Trygghetens Hus lokaler med syfte att få en inblick i hur 

vardagsarbetet ser ut och för att nå ut till personal som inte sitter i ledningen. Jag kommer i 

denna del av uppsatsen beskriva mina upplevelser under dessa observationer, var och en för 

sig, för att på så sätt återge informationen i dess rätta kontext. Under intervjukapitlet ovan 

delades texten in tematiskt men här anser jag att en mer narrativ struktur gör sig bäst eftersom 

observationer gör sig bäst i en löptext där observationens kontext speglas tydligare. Således 

presenteras de tre observationerna efter varandra. 

 

5.2.1 Observation SOS Alarm Op nr.1  

Följande observationer hos SOS Alarm genomfördes efter den intervju jag hade med chefen 

för SOS. Hon gav mig därefter en rundtur i deras lokaler. Ganska nyligen hade en vägg rivits 

ned eftersom SOS Alarm vuxit sig större och det tillkommit ett MSC, Medicinskt Specialist 

Center. Efter rundturen inne i operativa lokalen gick vi till de gemensamma stabsrummen där 

hon berättade att olika aktörer möts där för dagliga möten och veckomöten. Vi gick vidare 

mot den gemensamma matsalen där operatörer från SOS Alarm och LKC har möjlighet att 

fika eller äta lunch och samtala om något annat än jobbet. Eftersom myndigheterna har olika 

sekretessnivåer gäller det att tänka på vad som sägs, och därför blir samtalen mer inriktade 

mot andra områden än jobbet i fikarummet. 

 

När rundturen var avslutad gavs jag möjligheten att sätta mig som medlyssnare hos en av 

operatörerna. SOS-operatören var en ung tjej som inte hade jobbat så länge på plats, och hon 

var en av de som har anställts på SOS Alarm sedan flytten till Trygghetens Hus. Som 
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medlyssnare gavs jag hörlurar och en stol, och fick sätta mig jämte operatören och titta på de 

fyra skärmarna som användes för olika ändamål. Eftersom jag aldrig tidigare sett hur 

operatörer arbetar, var det ytterst intressant att se med vilken hastighet och effektivitet som 

operatörerna jobbade. Jag passade på att ställa lite frågor mellan de inkommande samtalen. 

För att säkerställa anonymitet för informanten har jag valt att inte kalla den kvinnliga 

operatören vid namn. Idag hade hon valt platsen som har närmast samarbete med 

Räddningstjänsten, och där kontakten både sker via dator, telefon men också i faktiskt möte 

med inre befäl hos Räddningstjänsten, som sitter med sin grupp av operatörer bakom en 

skjutdörr i nära anslutning till SOS Alarms lokaler. Hon berättar att inför varje pass får 

operatörerna för det nya skiftet välja vilken plats de vill sätta sig vid. Vissa av platserna 

kräver dock mer erfarenhet, bland annat ambulanskoordinatorn som sköter ambulansernas 

dirigering. Beroende på plats blir det alltså en mer centrerad samverkan mot vissa aktörer 

även om samtalen som kommer in kan inkludera lite av varje. Att Trygghetens Hus är 

speciellt visar sig inte minst när skjutdörren mot Räddningstjänsten öppnas och inre befäl 

kommer in och pratar med operatören. Samtalet handlar om senaste ordern för en brandbil, 

som varit på övning men som tvingats avbryta för ett inkommande samtal till operatören, där 

de skulle göra sig beredda på att ge sig iväg. Operatören berättar för räddningstjänstens inre 

befäl att brandbilen inte hade behövts och att hon hade skickat tillbaka räddningstjänst till 

huset, varpå inre befälet tackade och gick tillbaka in till sig. Jag frågar operatören (Op nr.1) 

om vikten av samverkan, och hon sa: 

 

”Att kunna ha ett ansikte på de man pratar med gör det lättare.” (Op nr.1) 

 

På så sätt lär de känna medarbetare från de andra aktörerna i Trygghetens Hus. Det slog mig 

hur snabbt och enkelt klarhet kan bringas mellan de olika organisationerna när endast en 

skjutdörr står mellan dem. Annars är det just sekretessen som varit ett av de centrala 

diskussionsämnena när interiören i huset konstruerades. Polisen har anmälningsskyldighet och 

SOS Alarm har sekretess på de som ringer in, vilket innebär en konflikt i intressen och i vad 

de olika myndigheterna har som mål med sina organisationer. Därför finns det inte en 

skjutdörr mellan Polisen och SOS Alarm likt det finns mellan Räddningstjänsten och SOS 

Alarm. Däremot finns det ytor som delas med polisen, och det är fikarummet. Fikarummet är 

lokaliserat mellan SOS Alarms operativa del och LKC. Det är viktigt att veta att när man tar 

rast, vilket operatörerna hos SOS Alarm egentligen bara kan göra om det är lugnt med samtal, 

kan man inte prata om vad som har hänt under dagen. Jag frågar henne om de, trots sitt arbete 
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där de tvingas hålla sig tätt intill operatörsrummet, hinner se andra medarbetare på något 

annat ställe. Hon berättar då att vissa av medarbetarna tränar på gymmet som finns i 

Trygghetens Hus. Dit går medarbetare från alla myndigheter och organisationer i huset, vilket 

ger dem en annan sfär att umgås i. Mer än så hann vi inte prata om innan det blev dags för 

skiftbyte hos personalen. Till operatörsplatsen vi sitter på kommer en ung kille, som jag 

kommer att referera till som Op nr.2. Bytena går till så att operatörerna som går av berättar för 

de som går på vad som hänt under dagen och om det är något speciellt på gång. Hon stiger 

upp från stolen och går med sina medarbetare mot fikarummet, innan de till slut beger sig 

hemåt. 

 

5.2.2 Observation SOS Alarm Op nr.2 

Op nr.2, som jobbat som aktiv operatör sedan januari 2012, loggar in och sätter igång med att 

ta emot samtal. Samtal kommer in lite då och då, men alla samtal som kommer in till SOS 

Alarm har inte med 112 att göra. Som operatör mottas även samtal från installatörer som 

antingen installerar eller har service på olika lokaler, eller när något hemlarm ska installeras. 

Jag frågar honom om hur han upplever samverkan med de andra medarbetarna i Trygghetens 

Hus, varpå han svarar att:  

 

”Det är trevligt att ha ett ansikte på de man pratar med.” (Op nr.2) 

 

Oftast är det ambulans och räddningstjänst som SOS samverkar med under vardagen, men 

däremot brukar personalen äta tillsammans med operatörer hos LKC, då de och SOS Alarm 

delar fikarum. Lokalen som operatörerna för SOS Alarm sitter i är ett öppet kontorslandskap 

där medarbetarna har möjlighet att konferera med varandra i vissa svårare fall. Eftersom MSC 

har tillkommit i Trygghetens Hus har lokalen nyligen utvidgats. MSC sitter vid ena sidan av 

rummet och har utbildning för nyanställda sjuksköterskor. I salen sitter omkring 20 personer 

som kontinuerligt svarar på larmsamtal via telefon. Operatören tycker att det är skönt att 

väggen som tidigare omringat utbildningssalen för sjuksköterskorna nu är riven, så att MSC 

nu sitter i samma öppna lokal. Plötsligt ringer det och skärmen visar att det är ett 112-samtal. 

Han svarar: 

 

”SOS Alarm 112, du pratar med [Op nr.2], vad kan jag hjälpa till med?” (Op nr.2) 
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På andra sidan luren hör vi två personer som berättar att de gått vilse i en skog i mitten av 

Norrland och nu inte vet vart de ska ta sig någonstans. Operatören ställer några frågor om var 

de utgick ifrån för att veta varifrån han ska skicka ut någon att hjälpa, och letar upp platsen på 

kartan via datorn. När han fått den information han behöver berättar han för de som ringer in 

att de ska stanna kvar i luren så kopplar han vidare dem till polisen, så att de kan få hjälp av 

dem. Tyvärr bryts samtalet så fort kopplingen är igenom, varpå han blir lite irriterad och 

menar att nu måste de ringa igen för att polisen ska få reda på var de ska leta. På dataskärmen 

ser jag att det finns en viss ordning på samtalen, varpå jag frågar vad det betyder. Operatören 

berättar att 112 alltid har högst prioritering hos alla operatörer. Innan han hinner berätta klart 

om vad de andra betyder, kommer ett nytt 112 samtal.  

 

En man i 60-årsåldern ringer och säger att han har smärtor i bröstet och att det också känns i 

både arm och käke. Först ställer operatören frågor som har att göra med var inringaren ringer 

ifrån, så att det inte blir fel i logistiken. Frågorna i manualen, som börjar med om andningen 

är normal, har som mål att få en sjukdomsbild till ambulansen på väg ut till plats, så att de vet 

vad som väntar. Genom en knapp i datorprogrammet beordrar operatören ut en ambulans till 

personen som ringer in. Därefter vidarebefordrar han samtalet till en sjuksköterska som 

fortsätter att prata med mannen i väntan på ambulans. En hel del övriga samtal kommer 

därefter in, dels från larminstallatörer, men även tysta samtal samt en del felringningar.  

 

Förutom under själva arbetet träffar operatören på andra av Trygghetens Hus personal på 

gymmet, där han är en frekvent användare och han brukar träna där med en kompis. På 

gymmet, som är lokaliserat i Trygghetens Hus, tränar personal från alla organisationerna, 

säger han. 

 

”Det är skönt att göra nåt eftersom man har ett stillasittande jobb.” (Op nr.2) 

 

Eftersom operatörerna på SOS Alarm inte har några raster, eftersom samtal kommer in 

närsomhelst, är det bara i fikarummet som de kan stöta på representanter från de andra i 

Trygghetens Hus under arbetstid. Jag undrar om han som SOS Alarm-operatör har någon 

insyn i de andra aktörernas arbete i Trygghetens Hus. Han berättar att han efter utbildningen 

fick följa med Räddningstjänsten så deras arbete har han lite koll på, och det finns ibland 

tillfällen att umgås med andra. 
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Han säger att vardagen är varierande och att det är kul att inte veta vad som kommer att hända 

under passet. Ibland är det lugna dagar och ibland har de lite mer att göra. Ett samtal kommer 

in under vår konversation där en äldre kvinna berättar att hennes man har ont i bröstet, varpå 

han återigen tar fram manualen och ställer frågor så att ambulansen ges korrekt information. 

Han skickar ut en ambulans och låter en sjuksköterska överta samtalet. Dagarna är varierande, 

men jag frågar hur det ser ut när något ovanligt händer, och operatören svarar att ibland kan 

det vara hektiskt och de tar över andra orters larmcentral om dessa har för mycket att göra. 

Andra orter har också möjlighet att hjälpa om Östersund har mycket samtal. Jag frågar honom 

om han tycker att de någon viss del av dygnet har mer att göra som operatörer, men han 

menar att det rings om sjukdomar/olyckor dygnet runt. Helger innebär självklart även andra 

sorters samtal, menar han.  

 

Medan operatören tar ett nytt installationssamtal tittar jag runt i rummet lite. Passchefen går in 

till chefens rum och i andra delen av lokalen utbildas sjuksköterskorna av handledarna som 

övervakar samtalen. I resten av lokalen sitter operatörer vid sina datorer och svarar på samtal. 

Jag ser att de då och då konfererar med varandra genom att blicken höjs från datorskärmen 

upp mot en kollega. Plötsligt blinkar ett nytt 112-samtal in igen och uppringaren låter väldigt 

upprörd. Den som ringer in är en medelålders man som uttrycker oro över sin väninna som 

han uppger har tagit tabletter tillsammans med whisky och operatören koncentrerar sig 

noggrant på att få rätt uppgifter av mannen. Operatören väljer därefter att ringa upp väninnan 

för att höra hur det är med henne. I samtalet säger hon att allt är bra och att hon bara tagit sina 

värktabletter och inget annat. Samtalet avslutas och operatören kontaktar en sjuksköterska 

som även hon ringer upp kvinnan under tiden som operatören skickar iväg ambulans och tar 

kontakt med polisen. Polisen frågar vad som har hänt och han berättar om samtalet, varpå 

polisen skickar ut en patrull. På en av datorskärmarna kan han följa ambulansens och 

räddningstjänstens fordon. Däremot syns inte polisen och när jag frågar varför, svarar han att 

han inte vet varför inte även polisen syns.   

 

Samtalen börjar avta och operatören passar på att ta rast. Jag följer med till fikarummet för att 

se vad som sker där. Rummet är litet, har uppvärmningsmöjlighet för mat samt kyl- och 

frysmöjligheter och en diskmaskin. En vägg har fönster som vetter mot Trygghetens Hus 

gårdsplan och motsatta sidan är fylld av skåp där medarbetarna har möjlighet att hänga in sina 

personliga tillhörigheter. Jag frågar honom om det finns omklädningsrum också, vilket han 

säger att det gör, och han tror inte att de delas med andra organisationer. Han frågar en av 
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tjejerna som också har tagit rast om det är gemensamma för dem, och hon svarar att det inte är 

det. Samtalen i rummet under tiden jag sitter där rör vilken mat som personerna tagit med sig, 

och vem som egentligen lagar maten. Vakthavande befäl från LKC kommer in och tar också 

rast. Jag frågar honom snabbt om situationen för LKC-operatörerna och han svarar att de är 

väldigt få där inne så de får ta rast en åt gången så att det alltid är bemannat. Han skyndar sig 

mot mikrovågsugnen och börjar värma sin mat, frågar en kvinnlig operatör om han får låna 

tidningen och börjar kika i den.  

 

Jag frågar honom om debriefing och medarbetarsamtal. Han svarar att han inte vet hur ofta 

det genomförs. Dagen går mot sitt slut och in kommer chefen för SOS som berättar att hon 

går hem för dagen, och undrar om jag fått höra något intressant. Jag tackar henne för intervjun 

och observationen och följer med ut ur Trygghetens Hus. 

 

5.2.3 Observation operatör LKC  

Jag möter operatören vid receptionen och vi går tillsammans in till LKC. Väl inne ser jag två 

rum, där det i ett av rummen finns två operatörer på plats vid sina skärmar. Genom ett fönster 

ser jag in till SOS och upplever en väldig närhet organisationerna emellan. När vi kommer in 

till rummet som vi sätter oss i ser vi en händelse på datorskärmen som handlar om två 

engelsmän som har gått vilse i fjällvärlden. Operatören berättar att fjällräddningen finns inom 

ca fem mils radie och kan larmas till platsen om det är nödvändigt. Jag tittar på skärmen och 

frågar lite om vad RAKEL innebär. Han berättar att det är ett radiosystem där alla aktörer 

delar samma kanal istället för att behöva byta system beroende på vem samtalet förs med.  

 

Förutom loggen och RAKEL syns också radiobilarna på datorskärmen, var de befinner sig 

och vart de är på väg. Jag frågar honom om hans uppgift på LKC. Han berättar att de anställda 

är civila och att han idag jobbar som instruktör för RAKEL-systemet. Innan RAKEL infördes 

var det bara ett fåtal som hade tillgång till GPS. RAKEL bärs alltid utav personalen, så 

oavsett om de befinner sig i matsalen eller inte går de att nå via den tilldelade kanalen. På 

skärmen ser jag att någonting händer och operatören berättar att de nu skickat ut fjällräddning 

för att hitta de vilsna engelsmännen. Han berättar sedan om en dag som stack ut från det 

vardagliga, och det var när centralstationen i Östersund bombhotades. En stab bildades då det 

var en s.k. särskild händelse. Händelsen genererade däremot inte så mycket samverkan med 

andra aktörer, berättar han.  
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Jag frågar honom om samverkan med andra organisationer och han berättar att SOS ringer in 

till LKC, men att det inte är mycket andra kontakter i vardagen. SOS har mycket information 

som de på LKC skulle kunna behöva, menar han, men de är låsta bakom sekretess. Det skulle 

vara bra med en tydligare utbildning om vad som omfattas av sekretess och vad som kan 

delas, säger han. Gällande samverkan kan polisen däremot begära in både ambulans och 

räddningstjänst till vissa händelser. Ambulans kan kallas in för provtagning av någon som 

polisen har omhändertagit, och det är möjligt att gå mellan deras lokaler. Ibland kan även 

sjuksköterskor följa med i polishelikoptern. Vägg i vägg med LKC ligger ett fikarum som 

delas med operatörerna i SOS. På så sätt kan personalen få ett ansikte på varandra och se vem 

de jobbar med. Det är dock inte något större samarbete med räddningstjänsten, säger han.  

 

Gällande externa aktörer, startades i december 2011 ett samarbete med norrmän, berättar han, 

där några personer hade fastnat vid en klippa och vädret gjorde det omöjligt för norsk polis att 

ta sig dit. Han berättar att i Norge är det inte lika uppstyrt gällande räddningsinsatserna. Det 

har blivit ett samverkansprojekt med Norge som är ett EU-projekt där LKC ska kunna ges 

möjligheten att se även den norska kartan ner på detaljnivå. Gällande interna 

samverkansgrupper har LKC även samverkan med den alpina gruppen, som är en del av 

fjällräddningen och som har klättringserfarenhet. Till den alpina gruppen hör hundpatruller 

som det finns nio av i huset idag. Det som är viktigt för att förbättra samverkan, menar han, är 

personkännedom. Att de kan få ett ansikte på personen de pratar med underlättar mycket. 

LKC håller på att växa, och har ett antal nya medarbetare som är under utbildning. Det är 

alltid två till tre som sitter i pass, och operatören tycker att arbetstiderna de har idag är 

slitsamma för kroppen, då de har ett väldigt ostrukturerat schema. Vid sidan om arbetet har 

operatörerna samma träningsmöjligheter, och samma avtal som övriga poliser, att de har 

möjlighet att träna en timme i veckan på arbetstid, vilket de nyttjar emellanåt. 

 

5.3 Intervjuer 

De intervjuer som presenterats i tabellen i metodavsnittet kommer i följande text att delas upp 

i olika underrubriker för att på så sätt ge en mer överskådlig bild av intervjuerna. De teman 

som kommer att presenteras bygger på vad som uppdagades under de olika intervjuerna. I 

detta kapitel kommer endast intervjuer som genomförts med ledningspersonal att presenteras. 
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5.3.1 Strukturella förutsättningar 

Aktörerna i studien från Trygghetens Hus har olika huvudmän, vilket också innebär att de har 

olika struktur och att nivån av bestämmanderätt skiljer sig organisationerna emellan. SOS 

Alarm AB har en platt struktur där varje larmcentral har sin egen chef, vilka i sin tur är 

underställa huvudorganisationen som är lokaliserad i Stockholm. Hos larmcentralen i 

Östersund finns det nu också en gruppchef som ansvarar för det nystartade Medicinskt 

Specialist Center (MSC). I Trygghetens Hus har SOS Alarm 40 anställda, varav 15 är 

utbildade sjuksköterskor som tillhör det nya MSC. SOS Alarm ägs till hälften av stat och 

hälften av kommun/landsting. Polisen, å sin sida, ägs fullt ut av staten. Även de har största 

delen av sin personalstyrka lokaliserad i Trygghetens Hus med ca 200 anställda. Till skillnad 

från SOS Alarm har polisen istället en mer komplex struktur med ett flertal led av chefer och 

där länspolismästaren är den som har högsta ansvaret för verksamheten. Räddningstjänsten 

ägs istället av kommunen, vilket betyder att varje kommun har ett eget ansvar. I Jämtland 

finns däremot ett räddningstjänstförbund där flera kommuner ingår. Själva centrala 

verksamheten ligger i Östersund och Trygghetens Hus, men det finns också deltidsbrandmän 

runt om i länet. I hela förbundet finns 550 anställda varav 50 har en heltidstjänst i 

Trygghetens Hus. Förbundschefen har högsta positionen, och liksom hos polisen finns det 

flera nivåer av chefer.  

 

För landstinget ser situationen annorlunda ut gentemot de tre presenterade organisationerna 

ovan. I Trygghetens Hus finns ambulanssjukvård och sjukvårdsrådgivning, men resterande 

verksamhet centreras kring sjukhus och vårdcentraler. Högst upp i organisationen finns en 

landstingsdirektör och därefter är landstinget indelat i olika centra. Ambulanssjukvården 

tillhör centrum för opererande kliniker och har en enhetschef placerad i Trygghetens Hus. Tre 

ambulanschefer finns i organisationen och dessa är delade på område mitt, område syd och 

område norr.  Enhetschefen i Trygghetens Hus ansvarar för område mitt som inkluderar 

Järpen, Krokom, Östersund och vintertid även Åre. Hos ambulanssjukvården finns också en 

helikopter samt en ambulansbuss som pendlar från Östersund till Umeå, där Norrlands 

Universitetssjukhus finns. Länsstyrelsen finns på plats endast genom projektledaren för 

Trygghetens Hus krisledningscentrum, och är annars lokaliserade i egna lokaler i centrala 

Östersund. Totalt finns det cirka 350 anställda i Trygghetens Hus, från samtliga 

organisationer som är lokaliserade i huset. 
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5.3.2 Vardagen 

Respondenterna ombads att redogöra för hur deras vardag ser ut, men de hade först lite svårt 

att göra det eftersom samtliga menade att arbetsuppgifterna var så varierande. För 

enhetschefen inom ambulansen består oftast en vanlig dag av väldigt många möten, dels 

interna i landstingsorganisationen då hon beger sig ner till sjukhuset, men också möten med 

andra aktörer i Trygghetens Hus. Biträdande chef för polisens LKC menar att en hel del av 

vardagsarbetet handlar om personalfrågor. Chefen för SOS menar att vardagen skiljer sig 

beroende på vilken del av månaden eller året det är, men det blir mycket mailarbete som kan 

handla om uppgifter från SOS centralt till ekonomisk översikt i månadsskiftet. 

Länspolismästaren har även han ekonomiskt ansvar för polismyndigheten samt det totala 

ansvaret för verksamheten i länet. Uppgifterna för honom består av personalansvar och 

miljöansvar, men det kan även bli strategiskt arbete. En vanlig dag på jobbet är inget som 

direkt finns menar han, men oftast består en dag till stor del av möten med andra aktörer ute i 

samhället: 

 

”En vanlig dag på jobbet vet jag inte om det finns någon, men jag jobbar på strategisk nivå 

så jag leder rätt mycket genom möten med andra chefskonstellationer och möten med andra 

medarbetare. Det är en liten myndighet och vi är få polischefer så att jag kan hamna i att 

behöva ta en operativ roll också. Så det är ganska varierande arbete.” (Länspolismästaren)  

 

Enhetschefen inom ambulansen har också hon mycket kontakt med externa aktörer. 

Uppfattningen att vardagsuppgifterna hos chefer innebär mycket möten delas av 

förbundschefen:  

 

”[…] väldigt mycket förhandlingar och möten, jag brukar säga att jag har, oftast har jag två 

möten på förmiddagen och två möten på eftermiddagen.” (Förbundschefen) 

 

Mycket vardagsarbete gällande samverkan läggs på projektledaren för Krisledningscentrums 

bord. Hon menar att hon kan få hur mycket jobb hon vill och upplever att hon har väldigt 

varierande dagar: 

 

”Jag kommer in på jobbet och så ser jag högen av papper på mitt skrivbord, och alla möten 

som är inbokade den dagen.”(Projektledaren Krisledningscentrum) 
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Chefen för polisens LKC menar att genom att träffas i vardagen har förståelse skapats för 

varandras arbetssätt, vilket har underlättat arbetet för aktörerna i huset. Räddningstjänstens 

förbundschef menar att det finns fokus och en vilja att hitta lösningar och samverka mer. 

Varje dag träffas chefer för aktörerna i ett samverkansmöte där de presenterar föregående 

dygns händelser och vad som förväntas ske kommande dygn. Det finns också veckomöten, 

där diskussionen rör veckan som gått och som kommer. Biträdande chef för polisens LKC 

menar att hans vardag består av väldigt mycket samverkan med andra aktörer.  

 

Hos chefen på SOS Alarm innebär vardagen mycket arbete inom organisationen. Det handlar 

om att utveckla produktionen, stötta medarbetare och jobba med avvikelser, men också 

medarbetarsamtal, lönesamtal och coachning. Även om mycket av arbetet är inom 

organisationen, blir vardagen ändå fylld av möten från andra verksamheter i huset:  

 

”Jag sitter i ett hus där vi har räddningstjänsten, ambulansen axel mot axel så det är klart jag 

jobbar utåt också, men mitt huvuduppdrag är att jobba inåt.” (Chef SOS Alarm) 

 

Arbete inåt i organisationen är också en del av vardagen för räddningstjänstens förbundschef, 

som startar dagen med ett morgonmöte där det berättas om vad som kommer att ske under 

dagen samt vad som skett under dygnet som har passerat. Biträdande chefen för polisens LKC 

berättar att deras vardag handlar om att driva LKC och att de därifrån styr polisen. För 

enhetschefen för ambulansen innebär en vanlig dag, förutom dagmötena, också att hon jobbar 

en hel del inåt organisationen.  

 

5.3.3 Händelsestyrt arbete 

Mycket av ledningspersonalens arbete ses som vardagsuppgifter, men när vissa händelser sker 

ute i samhället ändras uppgifterna. Ett exempel på en sådan dag, var för länspolismästaren när 

en lavin gick och en person omkom. Polisen jobbar mycket med fjällsäkerhet och 

fjällräddningen står under polisens ansvar. En annan dag som stack ut från vardagen var vid 

ett mordförsök på en imam i Strömsund. Det var också en ovanlig dag för projektledaren för 

Krisledningscentrum som då fick vara med på polisens presskonferens. Chefen för SOS 

Alarm menar att varje dag för med sig någon ovanlig händelse, men annars är det som hör till 

ovanligheterna när det blir ett stort mediepådrag, efter en större olycka eller händelse i 

samhället. Hon tar som exempel upp när en ung pojke åkte skidor rätt ner i ett björnide, vilket 
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resulterade i att media var ivriga för att komma åt information om olyckan. Men att något är 

vanligt eller ovanligt under en dag är svårt att säga, menar hon:  

 

”Alltså det är ju så mycket i våran verksamhet, vi kan inte säga vad som är vanligt eller inte.” 

(Chefen SOS Alarm) 

 

Räddningstjänstens förbundschef menar att det finns två saker som bryter det vardagliga. Det 

ena kan ha att göra med att ett oväder håller på att dyka upp. Då blir det möten på 

länsstyrelsen om vad som ska göras om exempelvis en storm drar in. En annan sak som hör 

till det mer ovanliga, berättar han, var när de precis flyttat in i Trygghetens Hus och den 

gamla byggnaden Centrumpalatset som ligger mitt på gågatan i staden började brinna. Då 

släpptes all annan verksamhet. Samma sak när en misstänkt bomb uppgavs vara placerad på 

centralstationen. Bitr. chefen för polisens LKC förklarar: 

 

”Dom dagar som inte riktigt blir som planerade, det är när det händer nåt som vi benämner 

som särskild händelse.” (Bitr. chef LKC) 

 

5.3.4 Gemensamma lokaler 

När personalen har raster har de möjlighet att träffa medarbetare från andra verksamheter i 

den gemensamma matsalen. För operatörerna på SOS Alarm, finns dock inte riktigt 

möjligheten att nyttja detta eftersom de har måltidssituation, vilket innebär att de får äta och 

fika när det finns tid samt att de ska vara tillgängliga om trycket på inkommande larmsamtal 

blir för högt. Det är till största delen poliser som sitter i den gemensamma matsalen, men 

räddningstjänst, personer från SOS och sjukvårdsrådgivningen ses då och då också. Det 

optimala vore om alla aktörer kunde ha möjlighet att vara i den gemensamma matsalen, menar 

bitr. chef för LKC, för att bryta gamla kulturmönster. Eftersom organisationerna har olika 

förutsättningar, ser projektledaren för Krisledningscentrum till att gå runt och besöka de olika 

verksamheterna på en fika.  

 

Förutom matsal finns också utbildningssalar, konferensrum samt lilla och stora stabstorget. 

Stora stabstorget är den sal där aktörerna träffas och samordnar räddningsinsatser vid större 

händelser, berättar chefen för LKC. I lilla stabstorget sker morgonmötena. I Trygghetens Hus 

finns också ett gym där medarbetarna har möjlighet att träna i närhet till sina arbeten. 
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Personalen på SOS Alarm måste betala för träningen själva men många tränar där ändå. 

Polisen har ett antal gymkort som deras personal kan nyttja, och de tillåts dessutom att träna 

på arbetstid då de har rätt till en timme fysisk aktivitet per vecka. Länspolismästaren menar att 

gymmet används oerhört mycket, och personalen från olika verksamheter tränar där samtidigt. 

Räddningstjänstens personal tränar också på arbetstid då de har schemalagd träning, som 

innebär krav på ett visst antal träningstimmar i veckan. Projektledaren för 

Krisledningscentrum menar att gymmet används frekvent av många och hon ser personal från 

de flesta av organisationerna representerade där. För personalen på ambulansen finns också 

möjlighet att träna, om arbetet tillåter det. I träningslokalen finns det larm för ambulans och 

räddningstjänst så de snabbt kan komma ut till bilarna i händelse av olycka. 

 

Trygghetens Hus har dessutom en intresseförening, Certus IF, där all personal i Trygghetens 

Hus är medlemmar. Bland informanterna visar det sig att få egentligen vet vad som sker i 

Certus IF, men länspolismästaren menar att det är den grupp som planerar lag till olika 

idrottsevenemang eller fester för att ha trevligt tillsammans. Vid sidan om det aktiva arbetet 

har personalen haft en gemensam julfest och en julmarknad, där alla har haft möjlighet att 

träffa övriga organisationers personal. Genom dessa fester försöker man skapa en vi-känsla 

hos personalen i Trygghetens Hus, och är en möjlighet för den personal som normalt sett inte 

har så mycket vardagssamverkan, att träffa på annan personal. Informanterna menar att det nu 

märks stor skillnad gällande gemenskap mellan organisationerna, och länspolismästaren 

menar att det är viktigt med personkännedom. 

 

5.3.5 Utveckling 

De olika organisationerna har, sedan de flyttat in i Trygghetens Hus, alla utvecklats och vuxit 

sig större. Tillkomsten av MSC hos SOS Alarm visar tydligt på den riktningen, vilket 

medförde att en vägg fick rivas för att få plats med den nya personalen:  

 

”Ja alltså vi växer så det knakar […] Vi anställer för fulla muggar så tillväxten är ju helt 

enorm här och man har valt att satsa på Östersund för Norr.”(Chefen SOS Alarm) 

 

Förbundschefen menar att alla organisationerna utvecklats som ett resultat av 

samlokaliseringen. Projektledaren för Krisledningscentrum menar att hon emellanåt föreläser 

på andra orter om Trygghetens Hus, och liknande projekt har startats på vissa orter. Många 
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besökare kommer till huset och informanterna menar att de ser det unika Trygghetens Hus 

som ett fantastiskt projekt. Det unika med huset är nämligen att alla räddningsorganisationer 

är samlokaliserade, vilket ännu inte finns på någon annan ort. 

 

Organisationerna utvecklas även tillsammans med varandra i huset. Genom regionala 

samverkanskurser och utbildningsdagar ska förståelse skapas hos personalen för varandra. 

Arbetsplatsträffar, besök hos varandra och att kunna nyttja ett gemensamt övningsfält skapar 

möjligheter till en närmare relation organisationerna emellan. Övningsområdet är dock i stort 

behov av en upprustning, och då heltidsbrandmän måste träna 200 timmar per år, finns planer 

på att rusta upp området. På så sätt ska också större övningar kunna genomföras där flera 

aktörer kan delta. 

 

5.3.6 Samverkan 

För aktörerna i huset sker samverkan inte bara med övriga i Trygghetens Hus, utan även en 

hel del med externa aktörer. För polisen sker samverkan också över nationsgränsen då de 

samverkar med norsk polis gällande gränsen och fjällräddningen. Likaså SOS Alarm och 

räddningstjänsten har kontakt med grannarna i väst. Det finns också något som kallas 

gränsräddningsrådet, en insatsgrupp med räddningspersonal som har som syfte att utföra 

räddningsarbete vid gränsen, där representanter från Sverige och Norge samverkar över 

gränsen: 

 

”Jag vill påstå att det är mycket samarbete med norskarna, både på lokal och regional nivå 

då.” (Förbundschefen) 

 

Hos SOS Alarm finns också samverkan med olika jourtele- och fastighetsbolag, där SOS 

Alarm tar över deras arbetsuppgifter efter kontorstid. Även med hemtjänst finns samarbete, då 

larmcentralen ringer in personal vid hemlarm eller överfallslarm. Samverkan med yttre 

aktörer kan för polisen också innebära att träffa media, politiker eller ungdomar för att prata 

om droger och se hur länets ungdomar mår. Även frivilligorganisationer samverkar med 

Trygghetens Hus, men länspolismästaren menar att de måste bli bättre att nyttja dessa 

organisationer. För samtliga i huset har också mediedagar ägt rum, där representanter från 

media kommit på besök med syfte att skapa en tätare kontakt med aktörerna i Trygghetens 

Hus. 
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Den interna samverkan i Trygghetens Hus bygger på att möjliggöra delandet av resurser. 

Förbundschefen berättar att de emellanåt är i behov av helikopter för att snabbt komma till 

händelser ute i länet. Räddningstjänsten lånar då polishelikoptern som de fyller med 

brandmän och rökdykare. Polisen kan å sin sida låna räddningstjänstens båt för liksök i vatten. 

Den vardagliga kontakten ger bättre möjlighet att kunna samverka om resurser. Samverkan 

sker dock inte lika frekvent mellan alla aktörer. För ambulansen sker vardagssamverkan oftare 

med räddningstjänst och SOS Alarm och mer sällan med Polisen. När det gäller att ta 

blodprov på misstänkta samverkar dock polisen nu med ambulanspersonal och istället för att 

åka till sjukhuset går det att lösa på plats. Samverkan med andra organisationer ser för SOS 

Alarm ut så här: 

 

”[…] upphandlat med landstinget att vi sköter deras prioritering och dirigering av 

ambulanser, så likadant när det gäller räddningstjänst gäller utalarmering. Polis bara 

samarbete, inte kundavtal.” (Chefen SOS Alarm) 

 

I Trygghetens hus finns olika samverkansgrupper, vilka styrs av olika mål. Enhetschefen för 

ambulansen samt chefen för SOS Alarm är de representanter från sina respektive 

organisationer som får gå på alla samverkansgruppers möten, precis som projektledaren för 

Krisledningscentrum. Chefen för SOS Alarm säger att det ibland kan vara omöjligt att hinna 

gå på alla möten eftersom hon är själv, men hoppas att nya gruppchefen för MSC ska kunna 

avlasta henne i framtiden. Hos räddningstjänsten och polisen finns istället möjligheten att 

alternera personal. Som olika samverkansgrupper finns en styrgrupp, en operativ grupp, en 

driftsgrupp, ett etiskt råd, och en kommunikationsgrupp. SOS Alarm har dessutom en 

driftsgrupp tillsammans med landstinget och i huset finns också länsstyrelsens styrgrupp, 

kallad Krisledningscentrum, där alla verksamheter i huset är representerade. Förutom 

samverkansgrupperna träffas olika representanter från aktörerna i vecko- samt dagmöten, där 

man går igenom dygnet eller veckan som gått och/eller kommer, så att en gemensam lägesbild 

kan skaffas: 

 

”Varje dag, alla dagar på hela året så är det vardagliga möten i lilla stabstorget, 8:15, och 

då träffas polisens vakthavande befäl, inre befäl från räddningstjänsten, driftledaren eller vad 

det heter från SOS, sjukvårdsrådgivningen om de har tid, samma sak ambulansen.” 

(Länspolismästaren)  
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5.3.7 Informell kontakt 

I Trygghetens Hus har representanter för de olika organisationerna möjligheten till en 

informell kontakt där de kan gå in till varandra för att prata. Ledningen hos de olika 

verksamheterna upplever att det fungerar väldigt bra nu när de sitter i samma hus. Det som 

präglar alla i huset är en prestigelös samverkan, menar länspolismästaren. Samverkan i 

vardagen ska leda till bättre krishanteringar vid stora händelser. Projektledaren för 

Krisledningscentrum menar att det blir lättare i krissituationer om man har lärt känna varandra 

i vardagen. Om arbetet inte fungerar i vardagen kommer det heller inte att fungera i kris, 

menar förbundschefen. Chefen på SOS Alarm upplever att det nu är lättare att skapa en 

gemensam lägesbild samt att summera händelsen efteråt. Debriefingsamtal är på gång att 

startas upp för att ge möjligheten att skapa större förståelse för varandras arbetssätt. Denna 

förståelse, menar enhetschefen för ambulansen, är en förutsättning för att kunna klara av 

jobbet. Samma spår är bitr. chef för LKC inne på: 

 

”För att klara krissituationer och svårare påfrestning då måste banne mig vardagssamverkan 

funka först.” (Bitr. chef LKC) 

 

Det finns en strävan hos aktörerna i huset att verka för ännu bättre samverkan och att driva 

framåt. Denna vilja grundar sig i relationen organisationerna emellan. Genom närhet och en 

fungerande kommunikation går en lyckad samorganisering att se. Förbundschefen och chefen 

för LKC menar båda att det är viktigt med en vilja till gemenskap, en åsikt som delas av f.d. 

projektledaren för Certus: 

 

”Det finns en stor öppenhet mellan de olika organisationerna, och en vilja att lära sig av 

varandra.” (F.d. projektledare Certusprojektet) 

 

Projektledaren för Trygghetens Hus Krisledningscentrum menar att det är främst på chefsnivå 

som det går att se en tydlig positiv förändring gällande samverkan mellan verksamheterna.  

5.3.8 Hinder mot samverkan 

När det gäller hinder berättar respondenterna att det främst rör sig om fyra olika hinder. Dels 

de sekretesskillnader som finns mellan de olika organisationerna, vilket gör att en del 

information inte går att dela mellan dem. Själva lokalen kan också vara ett hinder, då viss 

personal inte har möjlighet att röra sig utanför sin organisations lokaler i Trygghetens Hus. Ett 
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tredje hinder gäller förståelse för varandras arbetssätt, vilket måste förankras tydligare nedåt i 

organisationerna. Också organisationernas olika strukturer ger aktörerna olika möjlighet att 

samverka, vilket kommer att utvecklas härnäst. 

 

De olika verksamheterna har olika nivåer av sekretess som styr deras arbete och olika 

möjlighet till informationsdelning och samröre i gemensamma lokaler. SOS Alarm och 

ambulansen lyder båda under sjukvårdssekretessen, vilket gör att de har möjlighet att röra sig 

mellan varandras lokaler. Räddningstjänsten och SOS Alarm har ett sekretessavtal där 

personal från räddningstjänsten, inre befälet, kan öppna skjutdörren mot larmcentralens 

lokaler för att komma in och samordna räddning med den operatör som sitter på platsen 

närmast. De aktörerna blir då som ett team och kan skapa ett bra samarbete för situationen. 

Sekretesslagstiftningen blir dock ett hinder i samverkan mellan SOS Alarm och polisen, där 

de senare gärna skulle vilja ta del av den information som inringarna ger till SOS, för att 

underlätta polisarbetet. Från SOS upplevs sekretess inte som något hinder då de själva inte 

drabbas av den, men polisen skulle gärna se att väggen mellan SOS och LKC revs, och att 

mer information kunde delas mellan organisationerna. F.d. projektledaren för Certusprojektet 

anser också att det finns mycket att vinna i samverkan om mer kunskap av varandras jobb 

kunde delas. Hindret som sekretesslagstiftningen medför, framställs av polisen som att 

frustration kan skapas då de vet att ett vittne finns som SOS pratat med, men som polisen 

enligt sekretess inte får ta del av. Detta upplevs av polisen som det största problemet för 

samverkan i Trygghetens Hus. Jurister för idag diskussioner om hur man skulle kunna arbeta 

med sekretessen mellan organisationerna. Hos SOS Alarm, menar chefen, finns alltid 

möjligheten att ringa upp inringaren och fråga om denne samtycker till att bli inkopplad till 

polisen. Chefen för SOS Alarm säger att det i de flesta tillfällen går bra för inringaren. 

 

Det finns vissa hinder beträffande lokalerna för de olika organisationerna, bland annat 

operatörer på SOS Alarm och LKC som under arbetstid endast har möjlighet att röra sig i sina 

egna lokaler och ett gemensamt fikarum. Eftersom operatörerna på SOS Alarm har 

måltidssituation, vilket innebär att de får äta när tillfälle ges, kan de tvingas avbryta sin rast i 

fikarummet när trycket på samtalen blir högt och de kan därför inte befinna sig i den större 

gemensamma matsalen som ligger längre ifrån arbetsplatserna. För operatörerna upplevs inte 

detta som något större problem, men för att få ett ansikte på personalen i de andra 

organisationerna hade det varit bra om de kunde träffas mer i vardagen, menar de: 
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”Dom är ganska låsta mina operatörer till det här rummet. Vi har gemensam matsal, men 

eftersom mina operatörer inte har lunchrast, utan dom har något som heter måltidssituation, 

vilket betyder att dom får äta när tid finnes.” (Chef SOS Alarm) 

 

Även för operatörerna på LKC gäller samma lokalbindning. De, som sitter vägg i vägg med 

SOS Alarm, är alltså också låsta till sina lokaler. Operatörerna på SOS Alarm och LKC kan 

därför bara träffa på varandra under sina raster. Länspolismästaren och projektledaren för 

Krisledningscentrum hade gärna sett att fler kunde röra sig mer fritt i lokalerna och nyttja den 

gemensamma matsalen. Förutom SOS- och LKC-operatörer är det många andra som också 

sitter i sina egna matsalar och fikarum, trots att de har möjlighet att tillbringa rasterna i den 

gemensamma matsalen. Ambulanspersonalen har, liksom SOS-operatörerna, måltidssituation. 

 

Samlokaliseringen skapar förståelse för varandra och den personliga kontakten som finns i 

huset skapar mindre irritation. Främst syns detta på ledningsnivå där de olika verksamheterna 

kan få en inblick i hur de andra arbetar, och på så sätt minska missförstånd som kan uppstå 

hos den egna personalen. Insynen organisationerna emellan är dock inte fullständig, och både 

enhetschefen för ambulansen och förbundschefen menar att polisen är mer låsta till sig själva i 

sitt arbete. Bitr. chefen för LKC menar däremot att polisen har ganska bra insyn i de andra 

organisationerna men att detta främst är högre upp i organisationerna. LKC-operatören menar 

att han inte har så stor insyn i andra organisationer, men Op nr.2 säger att de har fått 

utbildning om vissa organisationer och på så sätt fått en viss insyn hos de andra. Bristande 

insyn resulterar ibland i att en aktör känner sig irriterad eller frustrerad över 

händelseförloppet. En snabb kontakt och att prata med varandra bidrar i vardagen till att 

irritationen minskas och skapar en bättre relation sinsemellan organisationernas personal. Bitr. 

chefen för LKC menar att de på så sätt kan sudda ut tidigare förutfattade meningar. Chefen för 

SOS Alarm menar att de ofta jobbar med att analysera avvikelser, för att på så sätt förbättra 

det vardagliga arbetet. Eftersom aktörerna träffas dagligen behöver lösningar hittas till 

problem som uppstår, och länspolismästaren menar att det finns en mentalitet att inte bara 

komma med problem, utan också med en lösning. 

 

Strukturella skillnader kan också utgöra ett hinder för samverkan. Chefen på SOS Alarm 

menar att hon ibland kan känna sig otillräcklig då de är en så pass liten organisation. Hon 

menar att polisen har möjlighet att skicka olika chefer på olika möten, men själv har hon inte 

resurser nog att hinna vara med på allt. Samma känsla finns hos enhetschefen på ambulansen 
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som också är ensam representant för sin organisation. Förbundschefen menar att viljan till 

samverkan finns där, men att det inte alltid är lätt att få till det. Förutom 

organisationsstrukturen kan också resurser bromsa samverkan, då det inte finns någon budget 

för det. Det gjordes dock upp en budget för lokalanvändning i upphandlingen för Trygghetens 

Hus, och respondenterna menar att det inte är något problem med pengar organisationerna 

emellan.  

 

I intervjuerna har det sammanfattningsvis framkommit att det mellan de olika aktörerna råder 

stor skillnad i deras respektive organisationers struktur och resurser, både ekonomiskt och 

personalmässigt. Själva arbetsdagen ser liknande ut för respondenterna, då mycket av deras 

arbete går ut på att träffa andra aktörer på olika möten och genom de olika 

samverkansgrupperna som finns på Trygghetens Hus deltar de också i samverkansgruppernas 

möten. Samverkan är centralt för alla aktörerna och en viktig del i att det vardagliga arbetet 

fungerar problemfritt, och vid intervjuerna framkom det att för att samverkan ska fungera 

krävs tålamod och en öppen attityd till övriga aktörer. Samverkan grundar sig i den vardagliga 

kontakten, och genom att vara samlokaliserade i Trygghetens Hus, menar respondenterna att 

de har stärkt sina relationer med varandra och vinner mycket i det aktiva samverkansarbetet. 

 

5.3.9 Sammanfattning det empiriska underlaget 

I observationerna framkommer att operatörerna är mer låsta till sin arbetsplats än 

ledningspersonal. Operatörerna menar också att de inte alls har samma nivå av samverkan 

med andra organisationers personal men att de nu har ett ansikte på personen från de andra 

organisationer de pratar, som de inte hade innan. På SOS Alarm gick det ändå att se 

samverkan med bland annat räddningstjänsten och Ambulansen. Observationen hos 

operatören på LKC visade att de inte alls har så mycket att göra med andra aktörer, och att de 

som operatörer gärna skulle ha mer kontakt. Det är sekretesskillnader som gör att den vägg 

som finns mellan polisens LKC och SOS Alarm byggdes. Tanken från första början var att det 

inte skulle vara någon vägg där. När nu det empiriska materialet är presenterat följer nedan 

analyskapitlet. 
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6 TILLSAMMANS? 

6.1 Introduktion 

Jag har valt att döpa denna analytiska del till Tillsammans? för att på så vis hålla diskussionen 

öppen om vilka effekter samlokalisering och det vardagliga arbetet har på samverkan i 

Trygghetens Hus och de berörda aktörernas relationer sinsemellan.  

 

6.2 Aktörernas olika roller  

I interaktionistisk teori är roller ett vanligt förekommande begrepp, och då samverkan bygger 

på interaktion passar tillhörighet bra för att förklara de intervjuade personernas situation i 

Trygghetens Hus. Enligt Goffman (2007:84) lever människan i olika roller som innehåller ett 

paket av egenskaper och förväntningar, vilket skapar en förutsägbarhet och ett normbeteende 

som följer rollen (Goffman, 2007:97). Individerna i Trygghetens Hus har olika roller att leva 

upp till utifrån vilken organisation de tillhör, då personal på polis, räddningstjänst, ambulans 

eller SOS förväntas agera på ett visst sätt. Yrkesroller, när det gäller aktörerna i Trygghetens 

Hus, bygger mycket på den svenska lagstiftningen. Polisen och räddningstjänstens roller 

bestäms av polislagen (1984:387) samt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. SOS Alarm 

och ambulanssjukvården följer bland annat Hälso- och sjukvårdslag (1982:763). Med andra 

ord innefattar de roller medlemmarna har, inom varje organisation, lagar som styr arbetets 

gång. Men inom organisationerna följer även personalen tydligt förankrade arbetsuppgifter 

som skiljer de olika organisationsrollerna åt.  

 

Chefen för SOS Alarm berättar att hos dem finns det tre olika affärsområden: räddning, vård, 

samt säkerhet och trygghetstjänster. Gällande ambulanssjukvården på plats i huset styrs de 

som en del av landstingets sjukvårdsapparat. Polisen har både poliser och civilanställda 

anställda inom sin organisation och de har olika arbetsuppgifter beroende på vilken del av 

organisationen de tillhör. För räddningstjänsten bygger den större delen av medarbetarnas 

roller på räddningsarbete, att rycka ut vid utalarmering. Rollerna är, likt vad Goffman (2007) 

menar, inte knutna till den person som utför den, utan till organisationen i sig med ett visst 

reglerat rollmönster att följa.  

 

Följaktligen befinner sig de olika respondenterna i olika yrkesroller, men trots att de tillhör 

olika verksamheter och olika organisationskulturer målar ledningspersonalen upp en liknande 
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bild av sitt arbete. Förbundschefen, enhetschefen på ambulansen och chefen på SOS Alarm, 

menar alla att deras vardag består av många möten. Det här kan ses som ett resultat av att de 

alla innehar chefsroller. Polisens representanter har också de dagar fyllda med möten och likt 

de andra cheferna har de både kontakter inåt organisationen, men också mycket utåt mot 

andra aktörer. Projektledaren för Krisledningscentrum bygger också upp sin dag på möten och 

således verkar det finnas en förväntan av dessa roller att arbetsdagen består av många möten. 

Den operativa personalen har även de arbetsuppgifter som liknar varandras, vilket kan 

förklaras med att de har liknande roller för sin respektive organisation. Rollerna som 

operatörerna har, bygger på normer och förväntningar (Goffman, 2007:84,97), utifrån de 

arbetsuppgifter som organisationen har. Även om många av respondenterna målar upp en 

liknande vardag gällande sina arbetsuppgifter, skiljer deras arbete åt vid speciella händelser. 

När imamen i Strömsund blev mordhotat gick ledningen hos polisen in i vad de kallar 

händelsestyrt arbete. Övriga respondenter menar att polisen vid sådana tillfällen stänger in sig, 

till skillnad från de själva vid speciella händelser.  

 

Många av mötena som vardagen bygger på, grundar sig på samverkan med övriga aktörer i 

Trygghetens Hus, där ledningspersonalen går på både dag- och veckomöten, samt till flera 

olika samverkansgrupper. Dag- och veckomötena bygger på att se över hur läget ser ut för 

respektive organisation under dagen/veckan som varit och vad som förväntas ska ske 

framöver. Samverkansgrupperna bygger på samverkan mellan olika yrkesroller och 

organisationstillhörigheter. Westin (2007:21) menar att en av de traditionella fördelarna med 

samlokalisering är just ökad mångfald, och i föreliggande studie kan denna mångfald ses 

genom att flera organisationer representeras och samverkar tillsammans. Mångfald diskuteras 

av Berlin och Carlström som kompetensskillnader hos olika organisationer, vilka kan 

komplettera varandra för ett effektivt arbete (Berlin och Carlström, 2009:40). Skillnaderna 

mellan aktörerna i de olika formerna av samverkan beror på att de kommer från olika 

organisationer, och således besitter olika kompetens utifrån respektive yrkesroll. Den stora 

skillnaden mellan aktörernas roller bygger på deras organisationstillhörighet och utifrån vilket 

lagrum de agerar, men arbetsuppgifterna i sig liknar ändå varandras. När olika organisationer, 

med olika bakgrund och möjligheter, samlas och ska samverka blir gruppen komplex. 

Komplexa grupper kräver samordning (Thompson, 1992:74–75), och eftersom Trygghetens 

Hus bygger på en sådan komplex blandning av organisationer är samverkan mellan olika 

yrkesroller grunden i samlokaliseringen och en källa av gemensamhet. Samverkan uppstår i 
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Trygghetens Hus på olika sätt och mellan olika aktörer, och bör därför tolkas utifrån en ny 

förklaringsterm, vilken presenterar härnäst.  

 

6.3 Semi-ingrupp som förklaringsbegrepp i Trygghetens Hus 

En semi-ingrupp ger alltså en alternativ förklaringsterm till det teoretiska begreppet team. 

Team (Goffman, 2007:75) handlar om att tillhöra en grupp och inte ha två tillhörigheter 

samtidigt, vilket aktörerna har i de olika grupperna som samverkar. Till skillnad från vad 

Goffman menar, att alla träder in i nya roller i nya situationer, går det att se att informanterna 

fortfarande har kvar sin roll i respektive organisation samtidigt som de träder in i gruppen där 

de ska samverka med andra. Begreppet semi-ingrupp ger därför en tydligare bild av hur 

situationen i Trygghetens Hus ser ut för aktörerna på både ledningsnivå och hos operativ 

personal. För de som samverkar i Trygghetens Hus är detta vardag, där de både representerar 

sin egen organisation (såsom Polis, Räddningstjänst, SOS Alarm, Ambulansenheten) 

samtidigt som de är en pusselbit i gruppen.  

 

I Trygghetens Hus dag- och veckomöten och samverkansgrupper (styrgrupp, etiska rådet, 

operativ grupp, driftsgrupp, kommunikationsgrupp), har aktörerna både ansvar mot sin egen 

organisation samt ett ansvar mot själva gruppen och Trygghetens Hus. Begreppet semi-

ingrupp skulle dock vara lite väl enkelt som teoretiskt begrepp om det bara handlade om att 

befinna sig i två grupptillhörigheter samtidigt, vilket vi på många sätt gör i vår vardag, som 

till exempel familjemedlem och student. Det som särskilt gör semi-ingruppen till ett 

användbart begrepp är att det handlar om personalens yrkesroller vid samverkan med andra 

organisationer. Som beskrivits ovan bygger begreppet semi-ingrupp på gränsöverskridande 

arbete, vilket samverkan med andra organisationer är. Begrepp som team (Goffman, 2007) 

och ingrupp (Bauman, 1990) bygger på en tillhörighet åt gången, medan semi-ingrupp som 

term förankras i multipla tillhörigheter. Det bygger inte på multipla roller, då yrkesrollen som 

individen har är densamma i semi-ingruppen som i sin egen organisation, utan snarare på 

tillhörighet. På så sätt behåller personalen i Trygghetens Hus sina respektive roller även när 

de kliver in i samverkansgruppen, som blir ena halvan av semi-ingruppen där den andra 

halvan är organisationstillhörigheten. 

 

Med roller följer ett tankemönster, som av Zerubavel beskrivs som thought communities 

(Zerubavel, 1997:15). Thought communities innebär att vi som individer tänker som en del av 
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en större tankeverksamhet, såsom studenter, som fotbollsspelare, som vegetarianer eller som i 

fallet Trygghetens Hus som poliser, brandmän, operatörer osv. Det fungerar likadant med 

begreppet semi-ingrupp, men denna term skiljer sig från thought communities genom att även 

vara av fysisk karaktär. Med fysisk karaktär menar jag att individerna som befinner sig i en 

semi-ingrupp inte bara tänker utifrån två olika perspektiv, utan också har två tillhörigheter. 

När operatörerna på SOS Alarm bildar en semi-ingrupp genom situationsbunden samverkan 

med räddningstjänst, polis eller ambulanspersonal, tillhör således gruppens medlemmar sin 

egen organisation men också gruppen i sig. 

 

I en thought community är gränserna mellan vilken tankegrupp individen befinner sig i 

flytande, medan samma individ i en semi-ingrupp växlar mellan två tankegrupper genom att 

individerna tar på sig ett nytt par glasögon. I semi-ingruppen tar gruppens medlemmar på sig 

tankeglasögon som består av ett visst tankemönster, vilket ger individen möjlighet att förstå 

situationer som uppstår i gruppen, oavsett om det gäller situationsbunden samverkan som 

dirigering av brandbilar, samverkansgrupper eller gruppen som träffas i dag- och veckomöten. 

Under samverkansmötet har således personalen på sig glasögon tillhörande den gruppen, men 

även glasögon som tillhör respektive organisationstillhörighet. Det blir gruppen, alltså inte 

den fysiska grupp som Goffman och Bauman ovan talar om, utan snarare en tankegrupp som 

tillskriver individen nya egenskaper beroende på i vilken grupp individen befinner sig i. Det 

är då, menar Zerubavel (1997:15), som vi kliver in i den sociala världen.  

 

Samverkan grundar sig i gruppsykologiska processer, vilka inte har några fasta gränser utan 

rör sig fritt över olika fält (Larsson, G, 2011). Samverkan i semi-ingruppen ser ut på ett 

liknande sätt, som på ett fysiskt plan befinner sig på den nya gruppens spelplan, men på ett 

mentalt plan fortfarande har kvar glasögon från respektive individs organisationstillhörighet. 

Sammanfattningsvis är alltså semi-ingrupp ett begrepp som är applicerbart på den sociala 

värld som Zerubavel (1997) talar om, och där både rollen men också individens tankegrupp 

förändras utifrån den sociala kontext som uppstår mellan den vardagliga yrkesrollen samt 

rollen som medlem i samverkansgruppen. Främst exemplifieras begreppet semi-ingrupp hos 

ledningspersonal genom dag- och veckomötena samt samverkansgrupperna, men förekommer 

även hos operativ personal, vilket kommer att belysas nedan. 
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6.4 Samverkan – situationsbunden eller som grupp 

I samverkansgrupperna, menar förbundschefen, att en närhet har skapats mellan aktörerna. 

Intervjupersonerna pratar om att det på så sätt möjliggör skapandet av en ny sorts 

organisationskultur, vilket forskningen visar att samverkan resulterar i (Forslund, 2009:467, 

Jacobsen och Thorsvik, 2002:147), och den nya kulturen leder till möjliggörandet av semi-

ingruppen. Den nya organisationskulturen bygger i samverkansgruppen på en ordnad 

mötesform som utgår från en gemensamt överenskommen agenda för grupperna i 

Trygghetens Hus. Genom den gemensamma agendan skapas möjligheten att också skapa en 

gemensam lägesbild, vilket kan tolkas som institutionella plattformer (Jaffee, 2001:228). De 

institutionella plattformerna som Jaffee (2001) nämner, grundar sig i att ha utvecklat och 

institutionaliserat normer som skapar en kultur bland personalen. I föreliggande studie 

fungerar den nya organisationskulturen och de institutionella plattformerna som 

förutsättningen för semi-ingruppens existens, vilket sker genom en gemensam tillhörighet 

som är koncentrerad till samverkan. Förutom i samverkansgruppernas gemensamma agendor, 

skapas också den nya organisationskulturen i den vardagliga kontakten och de gemensamma 

mötesplatser som finns i Trygghetens Hus. Dessa institutionella plattformer är alltså den 

kontext i vilken samverkan fungerar som en semi-ingrupp: 

 

”Varje dag, alla dagar på hela året så är det vardagliga möten i lilla stabstorget, 8:15, och 

då träffas polisens vakthavande befäl, inre befäl från räddningstjänsten, driftledaren eller vad 

det heter från SOS, sjukvårdsrådgivningen om de har tid, samma sak ambulansen.” 

(Länspolismästaren) 

 

Det är organisationernas ledningspersonal som är medlemmar i de fem samverkansgrupperna 

i Trygghetens Hus. De berättar att de i sin yrkesroll har en uppgift att representera sin 

organisation på ett annat sätt än operativ personal har. Det förekommer samverkan även hos 

operativ personal, men på ett annat sätt än som sker i Trygghetens Hus samverkansgrupper. 

Under observationsstudien på SOS Alarm bevittnade jag hur samverkan uppstod mellan Op 

nr.1 och personal hos räddningstjänsten gällande dirigering av brandbilar. På så sätt finns det i 

Trygghetens Hus olika sorters samverkan, där en del är situationsbundna såsom mötet mellan 

Op nr.1 och personalen från räddningstjänsten, medan en del andra är mer formella såsom 

Trygghetens Hus olika samverkansgrupper där ledningspersonal sitter. De båda kan tolkas 

som semi-ingrupper, där personalen tillhör både sin egen organisation och semi-ingruppen vid 

samverkan.  
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I Trygghetens Hus kan all personal sägas ingå i respektive organisations ingrupp. Inom 

gruppen finns en förståelse för de rådande normerna och där har individerna arbetat fram en 

rutin för det vardagliga arbetet (Bauman, 1990:53ff; Goffman, 2007:75,79). Rutiner som har 

arbetats fram berör inte enbart organisationerna själva utan är i Trygghetens Hus även 

organisationsöverskridande, som samverkansgrupperna eller situationsbunden samverkan som 

beskrivits ovan. Gränsöverskridande är just vad begreppet semi-ingrupp är, och går alltså att 

applicera på exemplet ovan mer passande än exempelvis begreppet team. Chefen för LKC 

menar att det i samverkansgrupperna har utvecklats en agenda som ger rutiner, vilket leder till 

ett arbete med bättre samverkan. Liknande resultat visas även i Berlin och Carlströms studie 

(2008:105,110,358). När det gäller den situationsbundna samverkan som exemplifierats 

genom mötet mellan Op nr.1 och personalen från räddningstjänsten, går den också att tolka 

rutinmässigt och som en institutionell plattform (Jaffee, 2001:228), då den plats operatören 

valde den aktuella dagen bygger på rutinen att samverka med just räddningstjänsten och ger 

förutsättning till att genom den samverkan ingå i semi-ingruppen. Situationsbunden 

samverkan uppstod även under Op nr.2s pass, där ett 112-samtal gällande en överdos av 

tabletter, ledde till en situationsbunden samverkan i semi-ingrupp som inkluderade SOS 

Alarm-operatören och en sjuksköterska. 

 

I föreliggande studie går det alltså att se att det bildas gruppnormer, vilket Czarniawska också 

uppmärksammar i sin studie (2008:67). Dessa normer grundar sig i arbetets syfte, och 

Longoria (2005) skriver att om samverkan ska fungera krävs det både tydlighet och mening 

med den. Semi-ingrupperna i Trygghetens Hus har olika mål och mening, där 

samverkansgrupperna har tydliga agendor om vad mötet ska handla om, vilket ger en grund 

för en fungerande samverkan, och den situationsbundna samverkan uppstår ur händelser. De 

agendor och rutiner som har bildats i Trygghetens Hus olika grupper, kan även tolkas som 

gruppsykologiska processer, för att använda Larssons (Larsson, G, 2011:192) begrepp. 

Grupperna kretsar kring ett visst mål, som deltagarna anammar, för att uppnå en gemensam 

effektiv samverkan. Just genom att skapa den gemensamma lägesbilden menar Larsson, är 

grunden för en bra samverkan, och genom den gemensamma lägesbilden skapas i 

Trygghetens Hus förutsättning för semi-ingruppen att fungera, både i samverkansgrupperna 

och i situationsbunden samverkan.  

 

Det går att hitta likheter med resultatet Hjortsjös (2006) studie, där hon menar att genom att 

stå kvar med ena foten i den egna organisationen, skyddas den identitet och kompetens 
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personalen har. Det är just vad som sker i föreliggande studies semi-ingrupper, där 

individerna fortfarande tillhör sin egen organisation med den identiteten, samtidigt som de 

också bär samverkansgruppens identitet. Genom att individerna befinner sig på sin egen 

arbetsplats, skyddas den egna identiteten även i samverkan, som ett resultat av 

samlokaliseringen. 

 

6.5 Domäner och liknande tankesätt  

Grape (2006:55) diskuterar ramverk som möjligheter för organisationer att ta nya steg, och 

det område som aktörer samlar sig kring för att samarbeta om kallar han för 

verksamhetsdomän, som bygger på de samarbetande organisationernas anspråk. 

Domänanspråken från de inblandade organisationerna blir alltså grunden till 

verksamhetsdomänen. Just denna domän måste ses som det centrala för den samverkan som 

existerar i Trygghetens Hus, att aktörer med olika normativa tankesätt samlas med syftet att 

samverka, där en domänkonsensus kan uppnås i semi-ingruppen. Grape (2006:55) menar att 

domänkonsensus innebär en överenskommelse mellan de inblandade aktörerna, om vem som 

ska göra vad i gruppen. Domänkonsensus ger därför förutsättningen för en problemfri 

samverkan, vilket informanterna menar finns i Trygghetens Hus. Samverkansgrupperna kan 

också skapa en institutionell miljö (Danielsson et al., 2010:30; Jaffee, 2001:228; Power, 

2010:160), där alla olika organisationer tillsammans bildar en helhet. Denna institutionella 

miljö kan ses ha skapats genom just samlokaliseringen i Trygghetens Hus, men att den istället 

för temporär är konstant. De gränser som finns utgörs av lokalen i sig, jämfört med 

Danielsson et al. studie där skadeplatsen var temporär och händelsen bildade gränser. Larsson 

(Larsson, G, 2011) menar att samverkan finns på flera arenor, både i organisationerna och på 

fältet, vilket blir tydligt genom de olika samverkansgrupperna som finns i Trygghetens Hus, 

men också genom den vardagliga kontakt och samverkan som sker mellan organisationerna.  

 

Respondenterna menar att det är en enormt stor skillnad mellan dagens samverkan gentemot 

relationerna de olika verksamheterna hade innan flytten till Trygghetens Hus. För att 

samverkan ska kunna fungera, behövs ett gemensamt tänkande för ökad förståelse för 

varandra skapas av de inblandade aktörerna (Fredholm och Uhr, 2011:130). Som en viktig del 

för samverkan över organisationsgränserna bygger på att just skapa en förståelse för varandras 

behov i semi-ingruppen där nya gränser skapas.  
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Den förståelse som är nödvändig för att samverka över organisationsgränserna och som 

skapar en domänkonsensus är inte bara viktig hos ledningspersonal, även om samverkan sker 

i större omfattning hos ledningen än hos operativ personal. Den situationsbundna samverkan 

som uppstår i semi-ingruppen, bestående av operativ personal, bygger också på ett liknande 

tankesätt, eller som Zerubavel (1997:8) skulle uttrycka det en gemensam thought community. 

Det tillskrivs en ny mening i en social process (Weick, 1995:70), där den sociala processen i 

situationen resulterar i att en semi-ingrupp bildas. Den sociala processen går att tolka som att 

domänkonsensus har skapats mellan de samverkande individerna. Som nämnt ovan tillhör 

aktörerna i samverkansgrupperna olika organisationer, och på så sätt måste de stå med ett ben 

i sin egen organisation och med ett annat ben i samverkansgruppen. I den situationsbundna 

samverkan som uppstår mellan operatörerna går det alltså att se en semi-ingrupp där de, på 

samma sätt som ledningspersonalen i samverkansgrupperna, ser på sig själva som tillhörande 

sin egen organisation men också den nya gruppen. Genom att nära kontakt sker, ges möjlighet 

att öka förståelsen för varandras arbete, och en bättre samverkan kan uppnås.  

 

6.6 Samlokalisering 

Det som skapar förutsättningar för lyckade samverkansgrupper, eller de situationsbundna 

semi-ingrupper som uppstår mellan operativ personal, är att organisationerna är 

samlokaliserade. Här kommer Trygghetens Hus att beskrivas som en organisatorisk plats. I 

tidigare forskning framkommer att det förs diskussioner om huruvida samverkan över huvud 

taget är att se som något positivt (Longoria, 2005). I föreliggande studie ligger mycket av det 

positiva resultatet i just samlokaliseringen. Platsen har stor betydelse när det gäller 

möjligheter och hinder för samverkan (Creswell, 2004; Danielsson et al., 2010:27), vilket 

Trygghetens Hus exemplifierar. 

 

Genom samlokaliseringen skapas möjligheter som annars inte hade kunnat skapas, och 

förutom gällande semi-ingrupper skapas också möjligheten att samla så många aktörer som 

möjligt snabbt när händelser sker som berör flera organisationer. Polis, räddningstjänst, 

ambulansenheten, SOS Alarm och även andra organisationer i Trygghetens Hus är 

lokaliserade och inkopplade tekniskt till det gemensamma stabsrummet. I lokalen samlas alla 

berörda enheter och ges förutsättningar för att skapa en semi-ingrupp där personal samverkar 

mot ett gemensamt mål. Att kunna arbeta utifrån det gemensamma stabsrummet var en av 

fördelarna med att samlokaliseras för organisationerna, menar informanterna, men 
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samlokalisering resulterar dock inte av sig självt i samverkan. Genom att aktörerna träffas i 

vardagen skapas däremot förståelse för varandras arbetssätt, vilket också framgår av 

Danielsson et al. studie (2011), och det finns en vilja att hitta lösningar och samverka mer, 

menar förbundschefen.  

 

Genom samlokalisering, menar Swartling och Svärdsudd att förståelse kan skapas för de 

inblandade aktörerna, vilket genererar optimala möjligheter för samverkan (Swartling och 

Svärdsudd, 2010:378). Istället för att fokus ligger på makt och konflikt, ger den personliga 

kontakten möjligheter för att skapa en ny sorts kulturell tillhörighet (Jacobsen och Thorsvik, 

2002:227), vilket är grundförutsättningen för semi-ingruppen att fungera. Utgruppen, har 

genom samlokalisering möjlighet att suddas ut då samlokaliseringen innebär nya 

gränsdragningar. I samtalen med operatörerna kunde dock fortfarande en viss vi och de-känsla 

framkomma, vilket kanske inte är så konstigt när samverkan i Trygghetens Hus främst har 

koncentrerat sig på ledningsnivå, samt att vissa organisationers personal är låsta till sin lokal 

och därmed inte ges samma möjlighet att förbättra relationer sinsemellan som 

ledningspersonal har.  

 

SOS- och LKC-operatörer är för det mesta låsta till sina platser och har inte möjlighet att röra 

sig lika fritt i huset som räddningstjänst, ambulanspersonal eller övrig polispersonal. På så sätt 

kan de endast genom situationsbunden samverkan ingå i semi-ingruppen. Gällande gränserna 

på skadeplats, som var det Danielsson et al. (2010) studie handlade om, kunde dessa vara 

flexibla beroende på situation. Detta gäller inte lokalerna i Trygghetens Hus, menar 

intervjupersonerna, då var och en av organisationerna har sin egna tilldelade plats och att det 

bara är ett fåtal som får röra sig inom hela husets väggar. Skillnaden mellan Danielsson et al. 

studie (2010) och föreliggande studie är att den förra behandlar temporära gränser, medan den 

senare behandlar mer konstanta gränser. Förutom bättre kommunikation och möjligheten att 

kunna mötas har platsen alltså även att göra med gränser, där nya normer och regler skapas 

(Löfström, 2001:84). De gränserna som Löfström (2001:84) nämner kan vara platsbundna, 

såsom Danielsson et al. (2010:26–27,30–31) skriver i sin studie. I föreliggande studie kan 

gränserna tolkas som Trygghetens Hus lokaler, vilket är en förutsättning för att skapa nya 

normer för personalen på plats genom exempelvis gemensamma utrymmen som matsal. Det 

finns fortfarande, enligt informanterna, mer som kan göras när det gäller att skapa 

gemensamma normer för personalen på Trygghetens Hus. 
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Longoria (2005) ifrågasätter att samverkan bidrar till att myndigheter får ut mer av sitt arbete, 

men enligt informanterna på Trygghetens Hus är samverkan just en central punkt för att deras 

arbete har utvecklats. Jämtland är ett stort, glesbebyggt landskap och samverkan aktörerna 

emellan resulterar i att de olika räddningsorganisationerna lättare kan låna resurser av 

varandra. Förutom gemensamt ledningsarbete i stabsrummet kan till exempel 

räddningstjänsten låna polisens helikopter när de snabbt måste ut till mer glesbebyggda delar 

av landskapet, eller så kan polisen låna räddningstjänstens båt om de ska göra liksök i vatten. 

Förutom nämnda större resurser har aktörerna i huset infört, eller är på väg att införa, ett nytt 

radiosystem kallat RAKEL. Detta system innebär att alla räddningsorganisationer som nu ger 

sig ut på en händelse, använder samma tilldelade kanal. Gamla gränser har suddats ut och nya 

har med tekniken bildats (Löfström, 2001:77,84; Thompson, 1992:59–60).  Tidigare har olika 

radiosystem använts för olika aktörer, vilket har skapat missförstånd och förvirring, men 

genom gemenskapen som samlokaliseringen inneburit, har bekymmer minskat mellan 

aktörerna, menar länspolismästaren. 

 

6.7 En bakre region  

Semi-ingrupperna i Trygghetens Hus kan ses som främre regioner (Goffman, 2007:97), där 

individerna förväntas agera utifrån de mål som gruppen har. I Trygghetens Hus återfinns även 

den bakre regionen, och den bygger på de gemensamma utrymmen som används vid bland 

annat raster, och skapar förutsättningen för att semi-ingrupperna ska fungera. Det blir viktigt i 

ett samlokaliseringsprojekt att överbrygga de arbetsrelaterade barriärer som Goffman (2007) 

menar att regionerna omges av. Länspolismästaren menar att den vardagliga kontakten som 

organisationerna har med varandra leder till en prestigelös samverkan. Det är alltså i 

vardagsumgänget som förutsättningarna för en bättre samverkan skapas. 

 

En sak som intervjupersonerna tydligt lyfte fram var den gemensamma julfesten och 

julmarknaden som en möjlighet för personal från alla verksamheter att lära känna varandra. 

Intervjupersonerna menar att genom starkare vardagsrelationer möjliggörs en bättre och 

starkare samverkan i när kris uppstår, och som en del av vardagen finns det olika arenor där 

den bakre regionen kan ges mer utrymme och ses som platser där personalen kan fika och 

umgås och arbetet alltså sker på ett mer informellt plan. 
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För att fortsätta i ett samlokaliseringsperspektiv, finns det en gemensam matsal som personal 

från polis, räddningstjänst och ambulans har möjlighet att nyttja. Emellanåt kommer även 

personal från sjukvårdsrådgivningen dit, samt den personal på SOS Alarm som inte är i 

operativ tjänst. Projektledaren för Krisledningscentrum, polisen och räddningstjänst skulle 

gärna se att övriga verksamheter kunde nyttja den gemensamma matsalen mer. På så sätt 

skulle nya normer skapas, på det sätt som Löfström (2001:84) talar om. Gränser skapas 

nämligen både av informell och formell struktur (Danielsson et al., 2010:27), men enligt 

Hjortsjö (2006:11,49) bidrar lokaler, likt Trygghetens Hus i föreliggande studie, till att sudda 

ut gränser mellan organisationer och att personalen är vad hon benämner personligt 

integrerade men professionellt segregerade. Det betyder att individer skapar personliga 

relationer men i sin roll ändå låter yrkesrollen vara framträdande, vilket här ger en stark 

tillhörighetskänsla med varandra i semi-ingruppen. I Trygghetens hus bekräftas Hjortsjös idé 

främst hos ledningspersonal. Situationen med samlokaliseringen i Trygghetens Hus ger 

möjligheten till en sådan personlig integrering och professionell segregering som Hjortsjö 

nämner, där personalen för respektive organisation kan få ett ansikte på personer från andra 

organisationer. Således är personalen fortfarande delade genom de lokalgränser som finns för 

respektive verksamhet, men genom en öppen dialog och gemensamma utrymmen har de fått 

större personkännedom om varandra. Semi-ingruppen bygger alltså i samlokaliseringen på 

den personkännedom som skapas i bakre regionen. Detta gäller både för ledning och för 

operativ personal, där dock de senare ibland kan bli för låsta i egna lokaler till följd av sitt 

arbete. 

 

Vid sidan om det aktiva arbetet finns möjligheten att i Trygghetens Hus förbättra relationer på 

andra sätt. Till exempel finns ett gym där personal från alla verksamheter kan träna. 

Räddningstjänsten har ett antal timmar schemalagd träning under arbetstid, polisen har 

möjlighet att träna en timme under arbetstid per vecka, medan de andra verksamheterna inte 

har något speciellt organisationsavtal med gymmet utan träningen sker på personlig basis. 

Den vardagliga kontakten ger personalen möjligheten att kliva ut från att av andra anses 

tillhöra det Bauman (1990:63f) refererar till som utgrupp, till att istället ingå i ett nytt sorts 

team, (Goffmans, 2007) eller i fallet med Trygghetens Hus aktörer, snarare en semi-ingrupp.  

 

Vidare finns även intresseföreningen Certus IF, vilken ansvarar för gemensamma aktiviteter 

för personalen i huset. Länspolismästaren menar att Certus IF ansvarar för att åstadkomma de 

gemensamma julfester och liknande aktiviteter som nämnts ovan och på så sätt försöker man 
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skapa en känsla av gemenskap hos personalen i huset, att bilda förutsättningarna för en semi-

ingrupp, vilket kan vara svårt att annars skapa hos operativ personal. Även om all personal i 

huset bevisligen inte har samma möjlighet att förbättra relationerna med andra organisationers 

personal, kan ändå samverkan upplevas tillfredsställande av aktörerna i huset, menar 

Hagnestål och Johansson (2011:13). Informanterna på ledningsnivå säger sig uppleva en 

positiv känsla i huset, vilket också operatörerna på LKC och SOS Alarm bekräftar genom att 

de nu har ett ansikte på den personal som de annars bara känt till genom telefonsamtal. 

 

Gällande fritiden, på gymmet och i matsalen, beskrivs normen som mer informell av 

intervjupersonerna, vilket kan tolkas som en bakre region (Goffman, 2001:101). I matsalen 

tillbringas rasterna för personalen på räddningstjänsten, ambulansen och polisen, men då 

SOS-operatörerna är låsta till sina lokaler blir deras raster istället förlagda till den mindre 

matsalen som är lokaliserad mellan dem och LKC. Samma sak gäller för operatörerna på LKC 

och deras mindre gemensamma matsal blir istället en bakre region för dem båda. Trygghetens 

Hus olika verksamheter har således en stor skillnad när det gäller förutsättningen för den 

operativa personalen att kliva in i semi-ingruppen utifrån vilken organisation de tillhör. 

 

6.8 Utbildning 

Gällande insyn organisationerna emellan menar både enhetschefen för ambulansen samt 

förbundschefen för räddningstjänsten, att poliserna är mer låsta till sig själva än vad deras 

respektive organisation är. Bitr. chefen för LKC menar däremot att polisen å sin sida har 

relativt bra insyn i övriga organisationer. Det förklaras av att polisen stänger in sig själv när 

det uppstår händelser såsom vid mordförsöket på imamen i Strömsund. Det är alltså inte alltid 

lika öppet mellan organisationerna som det förväntas av andra att vara, och just insynen i 

varandras vardag är en viktig aspekt i relationsskapandet mellan personalen för att minska 

missförstånd. En bättre insyn i varandras jobb ger bättre samverkan, menar f.d. projektledaren 

för Certusprojektet. På så sätt skapas domänkonsensus mellan aktörerna (Grape, 2006:55), 

som i det här fallet handlar om hur aktörerna ska komma överens om hur vem som ska göra 

vad i semi-ingruppen.  

 

Genom att arrangera samverkansdagar, som benämnts utbildningsdagar ovan, ges all personal 

i huset möjlighet att få en större inblick i varandras arbete och på så sätt skapa en större 

förståelse för varandra. Denna förståelse skapar sedan förutsättningen för en 
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tillhörighetskänsla i semi-ingruppen. SOS Alarm har haft utbildning både tillsammans med 

ambulanspersonal och räddningstjänst, och har diskussioner med polisen om en gemensam 

arbetsplatsträff där målet är att arbeta mer effektivt och få större insyn mellan 

organisationerna, vilket är ett mål som Larsson (Larsson, K, 2011:231) menar är en bra grund 

för att samverka. För aktörerna i Trygghetens Hus genomförs regionala samverkanskurser, där 

alla aktörer deltar regelbundet varje år. Innan samflytten till gemensamma lokaler 

genomfördes var samtliga aktörer deltagare i en stor flygkrascholycka kallad övning Amalia 

(Danielsson et al., 2010,2011; Hagnestål och Johansson, 2011), där personalen gavs möjlighet 

att delta i en fullskaleövning med fokus på samverkan för att stärka relationerna med varandra 

och även få förståelse för de andras arbetssätt. Zerubavel (1997:9) menar att våra tankegångar 

är subjektiva, men att de grundas i gemensamma sociala erfarenheter som kan uppstå genom 

övningar som Amalia eller arbetsplatsträffar. De erfarenheterna leder till en smidigare 

samverkan i semi-ingruppen. Tanken är att, efter att ett övningsområde blir upprustat, fler 

aktörer ska kunna ha gemensamma övningar så att operativ personal också ges möjlighet till 

en starkare teamkänsla, med rutiner för hur det vardagliga arbetet ska gå till, vilket skapar en 

starkare känsla av semi-ingruppen. Den känsla av att ingå i semi-ingruppen, som Goffman 

(2007:70) i begreppet team beskriver som en positiv känsla, kan i föreliggande studie 

förklaras genom viljan att samverka och vara öppen för andras förslag. I Hagnestål och 

Johansson (2011) framkom av informanterna att denna vilja ger möjligheter till att lyckas med 

samverkan. Viljan finns, menar informanterna i föreliggande studie, men det är inte alltid 

möjligt att hitta tid.  

 

6.9 Hinder och konflikter  

6.9.1 Olika resursmöjligheter 

Eftersom de olika organisationerna har olika huvudmän och är olika stora, har de också olika 

möjligheter beträffande resurser i samverkan. Vissa av dem, som polisen, kan variera personal 

som går på möten, medan det för andra organisationer är svårare att hinna med allt. De olika 

resursmöjligheterna, och det gäller också skillnaden i personalstyrka och hur stor del av 

verksamheten som finns i huset, skulle kunna leda till en kamp om resurser (Jaffee, 2001:16). 

Av landstingets personal finns bara ambulans och sjukvårdsrådgivningen representerad i 

Trygghetens Hus, länsstyrelsen har endast en representant och räddningstjänsten är utspridd 

över hela länet. Jämfört polisen och SOS Alarm kan detta i semi-ingruppen skapa vad Jaffee 

(2001) refererar till som resurskamp. 
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Vissa organisationer, som kan alternera personal till semi-ingruppen i samverkansgrupperna, 

har genom just detta resurskapital större möjligheter att påverka än för mindre organisationer 

där ledningspersonalen inte alltid har möjlighet att befinna sig på samtliga möten. Denna 

skillnad i möjligheter kan verka hindrande för samverkan (Alvesson, 1990:97; Danermark, 

2004:14; Grape, 2006:60) då organisationerna skiljer sig åt ur ett maktperspektiv. 

Maktdiskussionen kan också härledas från vilket lagrum respektive organisation styrs, och att 

de olika aktörerna i Trygghetens Hus har olika huvudmän. Polisen är en statlig myndighet, 

och SOS Alarm ägs till hälften av stat och till hälften av kommun/landsting vilket innebär att 

dessa har ett mer övergripande ansvar än andra aktörer. Ambulanssjukvården står under 

landstingets ansvar och räddningstjänsten är en kommunal verksamhet. Detta resulterar i olika 

möjligheter för beslut och olika arenor i vilka aktörerna i huset spelar när det gäller 

möjligheter till samverkan. Exempelvis har länspolismästaren, som är chef för hela länet, en 

större möjlighet i sin position att påverka än enhetschefen för ambulansen, som befinner sig 

på en annan beslutsnivå inom hela landstingets sjukvård. Hinder för samverkan, som bland 

annat Danermark (2004) och Alvesson (1990) forskat om, kan också i Trygghetens Hus bygga 

på att aktörerna har olika organisatoriska strukturer. Chefen för SOS Alarm och enhetschefen 

för ambulansen känner sig emellanåt otillräckliga, då de ur ett maktperspektiv har mindre 

möjlighet att alternera personal till mötena som är grunden för samverkan mellan 

organisationerna i Trygghetens Hus.  

 

Resurser som hinder kan också bygga på ekonomi. Förbundschefen menar att dålig ekonomi 

skulle kunna vara en bromskloss för samverkan, men då hans förbund nu inkluderar sex 

kommuner har räddningstjänsten en stark ekonomisk bas. Istället för ett hinder, skulle 

ekonomin kunna ses som en bidragande faktor till samlokaliseringens realiserande, menar 

istället f.d. projektledaren för Certusprojektet. Morton et al. (2008) menar att om ekonomin 

skulle sina, kan ändå samverkan vara en lösning. På så sätt uppstår en fördel i själva närheten, 

där samlokalisering möjliggör stordriftsfördelar (Westin, 2007:19–20). Genom att dela på 

resurser, precis som aktörerna i Trygghetens Hus gör, skapas en starkare grund att stå på. Den 

grunden utgör en förutsättning för samverkan, men inte för semi-ingruppen vilken som ovan 

nämnt istället bygger på tillhörighet. Den ekonomiska biten klarades av i projektets 

upphandling och lokalkostnaderna bestämdes redan då, vilket chefen på SOS menar kan vara 

en anledning till att det inte finns några diskussioner om pengar. Länspolismästaren ser det 

inte heller som något bekymmer att folk använder lokalerna olika mycket. De olika 

verksamheterna har ingen budget gällande samverkan och det finns ingen budget i 
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Trygghetens Hus i sig, utan de pengar som annars skulle lagts på lokalkostnader etc. läggs nu 

på de gemensamma lokalkostnaderna. På så sätt har inga nya utgifter tillkommit. Skulle någon 

större händelse inträffa som innebär problem med teknik eller liknande har en av 

samverkansgrupperna, driftsgruppen, till uppgift att försöka lösa situationen. 

 

6.9.2 Kunskapsbrister 

Danielsson et al. (2011) menar att kunskapsbrister och gränser är närvarande som hinder för 

samverkan, då dessa leder till exkludering, vilket också Danermark (2005) uppmärksammar. 

Under observationsstudien framkom att viss personal inte kände att de hade tillräcklig 

kunskap om de andra organisationerna, vilket är ett hinder för fullständig samverkan mellan 

organisationerna, och alltså ett hinder för en tillhörighetskänsla till semi-ingruppen. Precis 

som Danielsson et al. (2011) visar att frivilliga ofta förbises som resurs, blir den operativa 

personalen sekundär i samverkan organisationerna emellan i Trygghetens Hus. Operativ 

personal visar sig inte ha den insyn i andra organisationer de skulle vilja och framför allt 

LKC-operatören känner att han inte alltid har full förståelse för hur sekretess påverkar SOS 

Alarm. På så sätt är det inte lika frekvent för operativ personal, till skillnad från 

ledningspersonal, att ingå i en semi-ingrupp, där de förra oftare hamnar i situationsbundna 

semi-ingrupper men där de senare ingår i samverkansgrupper av semi-ingruppskaraktär. När 

det gäller Trygghetens Hus ligger samverkan alltså mest fokuserad på ledningsnivå där 

ledningen menar att de försöker få information om andra aktörer fördelad ner i sin egen 

organisation, men enligt operatörerna finns behov av mer information. 

 

Förståelse för varandra är viktigt att ha vid samverkan (Fredholm och Uhr, 2011:130) och 

risken finns annars att andra ses som en utgrupp. Det framkom hos operatören på LKC, som 

inte kände sig inläst i SOS Alarm-operatörernas arbete och menade att de ibland kanske 

gömmer sig bakom sekretessen, där bristen på information kan skapa missförstånd 

(Danermark, 2005:28). Skulle LKC och SOS Alarm stärka sin relation genom att utbilda de 

båda aktörerna i just sekretess, finns möjligheten att det tidigare svårförståeliga beteendet blir 

mer tydligt och klart, vilket minskar missförstånden. Ledningen försöker alltså att minska 

irritationen genom att informera personalen om varandras arbeten, menar chefen på SOS 

Alarm. På så sätt har Trygghetens Hus en möjlighet, även om den ännu inte finns fullt ut, att 

skapa en känsla av tillhörighet mellan organisationerna. För att detta ska lyckas krävs 

möjlighet att mötas i det Goffman beskriver som bakre region (Goffman, 2007:97), vilket 
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innebär att riva gamla barriärer och skapa nya förutsättningar för möjliggöranden av semi-

ingruppen.  

 

6.9.3 Sekretess och lokalhinder 

Olika nivåer av sekretess gör att all personal inte ges tillgång till varandras lokaler i 

Trygghetens Hus, vilket kan exemplifieras med att polisen stänger sina dörrar vid en större 

polisutredning. På så sätt är det svårare för övriga organisationer att ha det vardagliga 

umgänget med polisen. Däremot när det gäller sekretess är det främst polisen som uppfattar 

det som ett problem och gärna skulle se att väggen mellan LKC och SOS Alarm kunde rivas. 

Danermark (2005:44) menar att sekretess inte alltid är ett så stort problem som det uppges 

vara och att det många gånger går att komma förbi den genom att informera varandra om vad 

som är möjligt att dela organisationerna emellan. Trots att de är samlokaliserade sitter 

aktörerna i Trygghetens Hus till stor del fast i sina egna lokaler. Däremot har 

ambulanspersonal möjlighet att komma in i SOS Alarms lokaler då de båda omfattas av 

sjukvårdssekretessen och även avtalet mellan räddningstjänst och SOS Alarm möjliggör en 

stark samverkan dem emellan. Inte minst blev detta tydligt under min observation hos SOS 

Alarm, då inre befäl hos räddningstjänsten plötsligt befann sig i SOS Alarms lokal för att ingå 

i en situationsbunden semi-ingrupp med operatören jag satt hos. I den situationen skapas 

semi-ingruppen som ett resultat av en händelse, vilken genom den nära kontakten ger en bra 

bas för att förbättra relationer mellan organisationerna.  

 

Ibland ställer sekretess till det, när den ena parten ska hindra brott och den andra parten ska 

rädda liv. Danermark (2005:44) menar att sekretess i mångt och mycket handlar om att hitta 

vilken information organisationerna kan dela och att maktskillnader på så sätt kan reduceras. 

Polisen skulle ibland gärna vilja få kontakt med ett vittne, som operatören på LKC säger, men 

att operatörer på SOS Alarm vill eller kan inte ge de uppgifter som polisen efterfrågar.  

 

Samlokalisering hos organisationerna i Trygghetens Hus kan både fungera som en möjlighet 

till att samverka och stärka relationer hos personalen men också som ett hinder i samma 

samverkan. Sekretess som nämnts ovan är en del av de barriärer som kan hindra en fullskalig 

samverkan, där bland annat utformningen av lokalerna med uppbyggandet av väggen mellan 

LKC och SOS Alarms lokaler grundar sig på sekretesskillnader. Förutom skillnaden i 

sekretess gällande lokalen, kan problem för förbättring av samverkan också ligga i hur 
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personalen är lokaliserad. Operatörerna på SOS Alarm är låsta till sin lokal under arbetstid 

och eftersom de inte har vanliga raster kan de heller inte lämna lokalen under lunchtid. Det 

blir därför svårt att skapa den organisationskultur som Jacobsen och Thorsvik (2002:147) 

pratar om eftersom gränser mellan organisationerna svårare suddas ut i det vardagliga arbetet. 

Operatörerna på LKC sitter även de i samma situation som SOS Alarm-operatörerna, och de 

båda organisationerna delar därför sitt lunchrum med varandra. På så sätt skapas 

förutsättningar för en förbättrad relation hos de två verksamheterna. Platsen kan spela roll i 

maktperspektiv, både som hinder eller möjlighet (Creswell, 2004; Danielsson et al., 2010) och 

detta framgår av att personal från vissa organisationer stannar kvar i de egna lokalerna. Det 

kan också ses som ett resultat av de olika verksamheternas personalstyrkor, där polisen är den 

aktör med överlägset flest arbetare på plats i huset. Därmed skulle en ojämn representation 

från de olika organisationerna alltid kunna ses i den gemensamma matsalen, och problem 

alltid kunna tolkas i skenet av samlokalisering och samverkan. 

 

6.10 Studiens bidrag till forskningen 

Som framkommer av avsnittet tidigare forskning finns det ingen forskning gjord inom risk- 

och krisforskning om samverkan genom samlokalisering i Sverige. Istället har samverkan 

berörts ensamt där fokus legat på räddningsarbete och alltså inte i samband med 

samlokalisering. Samlokalisering har forskats om som enskilt studieobjekt det också, och det 

har främst studerats inom forskningsområdet vård. Överhuvudtaget är studier om samverkan 

och samlokalisering ytterst sparsamt inom forskningen som helhet. Anledningen till att det 

finns så sparsamt med forskning om detta, är att studieobjektet i föreliggande studie är unikt 

som studieobjekt. Ingen annanstans i Sverige finns alla viktiga samhällsfunktioner samlade 

inom samma lokaler. Tidigare forskning har berört samlokalisering, men inte där 

organisationer är samlokaliserade i samma omfattning som i föreliggande studie.  

 

Denna studie har visat hur aktörerna i Trygghetens Hus har kunnat skapa samverkan ur ett 

samlokaliseringsprojekt. Genom att träffas i vardagen har de kunnat skapa större förståelse för 

varandras arbete och även kunnat skapa personliga kontakter över organisationsgränserna. 

Studien har också introducerat begreppet semi-ingrupp, där aktörerna i gruppen befinner sig i 

två organisationer samtidigt. För framtida forskning vore det av intresse att gå mer på djupet 

gällande skillnaderna mellan ledning och operativ personal, för att på så sätt kunna se om vi-

känslor skapats hela vägen ner i organisationerna. Det skulle också vara intressant att se hur 
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stor gemenskap det är i själva huset gällande lokalanvändning, gemensamma raster och 

träning, för att se hur lokalen har skapat möjligheter för samverkan för samtliga medarbetare i 

Trygghetens Hus. Det vore av intresse i framtida studier att studera skillnader och likheter 

mellan situationsbunden samverkan och samverkansgrupper för att se huruvida de fungerar 

som komplement eller beskriver olika fenomen. En annan sak som har berörts i studien är att 

poliser vid en särskild händelse stänger in sig, vilket innebär att andra aktörer har minskad 

möjlighet att då samverka med polisen. Det här skulle kunna utvecklas för att se över 

problematiken med särskilda händelser gentemot samverkan organisationer emellan, vad det 

innebär för samlokaliseringen och hur semi-ingruppen berörs av sådana situationer. 

 

Till sist skulle det också vara av intresse att vidareutveckla begreppet semi-ingrupp, och se 

om det går att applicera även på andra organisationssamarbeten som rör samlokalisering. Det 

behöver alltså inte nödvändigtvis fungera på just aktörer inom blåljusmyndigheter eller med 

de andra nämna organisationerna i Trygghetens Hus. 
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7 SLUTDISKUSSION 

Föreliggande studie behandlar samverkan i vardagen som en möjlighet av samlokalisering. 

Trygghetens Hus är unikt som projekt i Sverige och att resurser görs möjliga att dela medför 

att också glesbygden i det stora landskapet Jämtland kan ges en trygg tillvaro. I risk- och 

sårbarhetsanalyserna 2010 och 2011 framkom att medborgarna i Jämtland kände sig tryggast i 

landet. Samlokaliseringsidén verkar smitta av sig till andra orter i Sverige, där Upplands 

Väsby och Ystad är de platser där en liknande lösning är närmast att realiseras. Fler tar alltså 

efter och det verkar vara en trend i svenska samhällen att samla samhällsviktiga funktioner på 

ett och samma ställe, för att kunna ha ett tätt och snabbt arbete över organisationsgränserna 

när behov uppstår. 

 

Att samlokaliseringen ger möjlighet till vardagsumgänge, som i sin tur stärker relationen 

mellan personal över organisationsgränser, är en sak. Sverige är dock skonat från att vara 

utsatta för större katastrofer och på så sätt har det ännu inte blivit skarpt läge i Trygghetens 

Hus. Därför går det fortfarande inte säga hur samlokaliseringen påverkar samverkan när det 

verkligen gäller. Möjligtvis är det just det som Longoria (2005) diskuterar om samverkan 

alltid leder till ett väl fungerande arbete. Vardagsumgänget däremot bidrar till att personalen 

för de samlokaliserade organisationerna ges möjlighet, på ett helt annat sätt än om de inte var 

samlokaliserade, att lära känna varandra och stärka sina relationer med personal från andra 

organisationer. För att skapa en vi-känsla behövs nämligen en känsla av tillhörighet och en 

kunskap om dem man räknar in i sin ingrupp. 

 

Resultatet av studien visar att hinder såsom sekretess eller möjligheten att röra sig fritt, inte 

alltid behöver vara ett hinder utan att samlokaliseringen är vad som blir viktigast vid en större 

händelse. Stora stabsrummet möjliggör just att alla parter arbetar tillsammans vid skarpt läge. 

Själva händelsen avgör sedan vilka av alla organisationer i Trygghetens Hus lokaler som 

samlas för att samverka.  

 

I Trygghetens Hus finns många organisationer som kretsar kring samhällsskydd och 

räddningsarbete. Hur liknande samlokaliseringsprojekt ser ut i övriga delar av landet är oklart 

eftersom vid tiden för föreliggande uppsats var det bara Trygghetens Hus som existerade. Det 

skulle säkert vara fullt möjligt att samverka genom samlokalisering på fler sätt än genom bara 

blåljusmyndigheter eller de andra aktörerna i Trygghetens Hus. Det behöver dessutom inte 
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enbart beröra myndighetsorganisationer utan även andra organisationer skulle kunna dra nytta 

av samlokalisering. Inte minst när det gäller produktionsorganisationer där en samlokalisering 

med leverantör eller underleverantör möjligen skulle kunna ha en positiv inverkan på miljön, 

med kortare fraktsträckor. 

 

Samlokalisering går genom föreliggande studie att tolkas som något positivt när det handlar 

om samverkan. Genom samlokalisering har personalen i varje organisation möjlighet att 

stärka sina relationer med andra och skapa en tillhörighet som inte hade varit möjlig annars. 

Eftersom världen mer och mer bygger på nätverk och gränsöverskridande arbete går alltså 

samlokalisering ses som en trend i organisationsvärlden, och något som ger en starkare grund 

för samverkan. 
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9 APPENDIX: Intervjuformulär 

 

Arbetet 

1. Hur ser ditt arbete ut? Beskriv din yrkesroll. 

2. Beskriv en vanlig dag på jobbet 

3. Beskriv en dag när något ovanligt hände 

 

Samverkan 

4. Hur ser samarbetet ut för din del med blåljusmyndigheterna och andra aktörer? 

5. I vardagen, hur tillbringar ni och andra i er organisation raster? 

6. Kan ni se ytterligare behov av en bättre samverkan även vid sidan om utryckningar? 

7. Varför anser ni att det är viktigt med samverkan? 

 

Hinder mot samverkan 

8. Hur ser insynen ut organisationerna emellan? 

9. Hur upplevs sekretesskillnader? Är den ett problem eller går det att lösa situationen 

ändå? 

10. Vilka andra hinder kan ni se gällande samverkan i samlokaliseringen? 

 

Möjligheter 

11. I närhet till Trygghetens Hus finns olika träningsmöjligheter, i vilken utsträckning 

används dessa av er organisations personal? 

12. Förutom gymmet, erbjuds andra träningsmöjligheter för personalen i Trygghetens 

Hus? 

13. Hur upplevs nivån av strävan mot en bättre samverkan? 

 

Övrigt 

14. Hur många är anställda inom er organisation här i Trygghetens Hus? 

15. Gällande ekonomi, budgeteras det för samverkan? 

 


