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SAMMANFATTNING 

 
 

Sammanfattning 

Syftet med den här studien har varit att undersöka samverkan under kriser mellan 

organisationer med olika grad av krishanteringsvana. Mer specifikt har det 

inneburit att jag undersökt samverkan mellan organisationer inom kommunen som 

hanterar kriser och verksamheter som inte har krishantering som en del av den 

normala verksamheten. För att undersöka detta har intervjuer genomförts i en 

medelstor kommun med intervjupersoner som besitter erfarenheter av tidigare 

kriser.  

Utgångspunkten för studien har varit ett interpretivistiskt förhållningssätt med ett 

deduktivt angreppssätt. Resultatet visar att en viss samverkansform är fördelaktig 

mellan organisationer som har olika grad av krishanteringsvana. Den här 

samverkansformen innebär att samverkan sker i den omfattning att de inte går ur 

sina yrkesroller och delar arbetsuppgifter med organisationer de samverkar med. 

Några av orsakerna till att samverkansformen är fördelaktig är för att 

organisationerna ansenligt skiljer sig i krishanteringsvana och arbetsuppgifter. 

Studien visar även att olika samverkansformer kan kopplas till flera hämmande 

och främjande faktorer för samverkan. 

Studien uppvisar även att behovet av samverkan under kriser är störst för 

organisationer som inte har krishantering som en del av deras normala 

verksamhet. Bland annat eftersom det kan upplevas som en trygghet att samverka 

med organisationer med högre grad av vana för att arbeta med krishantering. Det 

framkom även att det fanns en skillnad i samverkan mellan organisationer inom 

kommunen och organisationer som inte har krishantering som en normal del av 

verksamheten, beroende av om organisationen var privat, kooperativt eller 

kommunalt bedriven. Bland annat var organisationer som bedrevs privat mindre  

benägna att initiera och bedriva samverkan under kriser med organisationer inom 

kommunen. 

Nyckelord: Krishantering, samverkan, multiorganisatorisk, gränsöverskridande. 
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1 Inledning 

"Klimatförändringar, organiserad brottslighet, epidemier, epizootier, naturkatastrofer och 

terrorism är några exempel på hot mot samhällets säkerhet. Situationer som uppstått i 

samband med flodvågskatastrofen i Asien 2004, stormen Gudrun 2005, orkanen Katrina i 

New Orleans 2005 och skogsbränderna i Grekland 2007 exemplifierar behov av samverkan 

och samordning över administrativa och geografiska gränser" (Prop., 2007:7).  

Vidare framgår det i regeringens proposition "Stärkt krisberedskap - för säkerhets skull" att 

verksamheter i samhället har blivit alltmer beroende av varandra vilket skapat ett behov av 

samverkan under kriser. Samverkan betraktas som en förutsättning för en samlad uppfattning 

av händelsen mellan inblandade organisationer och en förutsättning för prioritering av behov 

och åtgärder som kriser skapar (Prop., 2007:17f).  

I nuläget finns en hel del forskning om samverkan under kriser som innefattar 

räddningsorganisationer och särskilt på olycksplatser, men kriser har inte alltid en specifik 

olycksplats och ofta involveras fler aktörer än bara räddningsorganisationer. Det saknas 

fortfarande kunskap om samverkan på lokal nivå som involverar flera sektorer, verksamheter 

och organisationer (Danielsson och Sparf, 2011:1). Ansell, m.fl. (2010:195-199) anser att det 

finns en hel del kunskap om hur organisatoriska nätverk fungerar under kriser, men betydligt 

mindre kunskap om samverkan mellan organisationer som är obekanta med varandra. 

Författarna menar att det ofta är en stor utmaning när personer från organisationer med olika 

motiv och resurser plötsligt måste samverka i en osäker miljö som kriser ofta för med sig. 

Den här studien har skrivits inom ett forskningsprojekt1 och inriktar sig till att studera 

samverkan under kriser på lokal nivå mellan organisationer inom kommunen som hanterar 

kriser och organisationer som inte har krishantering som en del av den normala verksamheten, 

för att undersöka hur organisationer med ansenlig skillnad i vana av krishantering upplever 

samverkan med varandra. Vidare har undersökts om det har någon betydelse om 

verksamheten utan krishantering som en normal del av verksamheten bedrivs kommunalt, 

privat eller kooperativt. 

                                                 
1 Studien har skrivits inom forskningsprojektet "Multiorganisatorisk samverkan vid ordinära kriser" som Erna 
Danielsson och Jörgen Sparf håller i vid Risk and Crisis Research Center, Mittuniversitetet i Östersund. 
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1.1 Problemformulering 
En grundförutsättning i Sveriges krishanteringssystem är samverkan mellan berörda aktörer, 

eftersom en kris ofta för med sig insatser som sker samtidigt mellan flera aktörer och det finns 

ett behov av samverkan för att hantera krisen på ett effektivt sätt (SKL, 2007:6ff). Detta 

förmedlas i flera författningar som reglerar Sveriges krishanteringssystem. Bland annat 

förespråkas att samverkan bör ske mellan de aktörer som berörs av händelsen på lokal nivå 

(SFS, 2006:544; SFS, 2003:778).  

Under kriser berörs flera sektorer, verksamheter och organisationer med olika förutsättningar 

för att hantera kriser. Bland annat påverkas organisationer med olika grad av 

krishanteringsvana, som innebär att aktörer inom organisationer skiljer sig i avseende på 

erfarenhet av krishantering under tidigare inträffade kriser. Organisationers 

krishanteringsvana innebär med andra ord att aktörer har olika grad av vana för att arbeta med 

krishantering som kan försvåra samverkan mellan organisationer.  

Ytterligare en orsak som kan försvåra samverkan är att organisationer ofta är tvungna att 

samverka med obekanta aktörer (McMaster och Baber, 2012:46; Ödlund, 2010:105). Stor del 

av orsaken kan grundas i att de samverkande organisationerna har bristande förtroende till 

varandra, vilket betraktas som en framgångsfaktor för samverkan (Kapucu, 2006:221; 

Kapucu, Augustin och Garayev, 2009:306f; McMaster och Baber, 2012:46; Uhr, 2009;74f; 

Ödlund, 2010:104f). Detta blir inte minst problematiskt när organisationer med olika mandat, 

kulturer och professioner skall samverka. Bland annat eftersom de har olika prioriteringar av 

åtgärder under krisen (Ödlund, 2010:105). Ett typiskt exempel på samverkansproblematik 

anser Ansell, m.fl. (2010:199) är när organisationer samverkar som företräder olika 

funktionella områden och skiljer sig i logik och prioritering av arbetsuppgifter. Författaren 

menar även att detta problem särskilt kan framträda under samverkan mellan exempelvis 

privata och offentliga organisationer. 

Under händelser som kräver samverkan mellan aktörer som företräder olika typer av 

organisationer kan även problem uppstå i ansvarsförhållanden (Ansell, m.fl., 2010:199; 

McEntrie, 2002:376; McMaster och Baber, 2012:38f). McEntrie (2002:376) anser att en oklar 

ansvarsfördelning mellan offentliga, privata och ideella organisationer kan försvåra 

samverkan eftersom det saknas en tydlig ansvarsfördelning, vilket kan leda till att somliga 

organisationer framstår som kontrollerande och dominerande. Ansell, m.fl. (2010:199) anser 

att en otydlig ansvarsfördelning är problematiskt under samverkan eftersom ansvaret kan 
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läggas över mellan organisationer, men även för att ansvaret kan vara eftertraktat varav flera 

aktörer gör anspråk på ansvaret. Än mer problematiskt blir det när det finns en konkurrens om 

ansvarsförhållanden och arbetsuppgifter (McMaster och Baber, 2012:39). 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att söka kunskap om samverkan under kriser mellan organisationer med 

olika grad av krishanteringsvana. Mer specifikt avser studien att identifiera och förklara 

skillnader i samverkan mellan organisationer inom kommunen som involveras och hanterar 

kriser och verksamheter inom kommunen som inte har krishantering som en del av den 

normala verksamheten. Vidare är även syftet att öka förståelsen och söka likheter och 

skillnader för om det har någon betydelse för samverkan om organisationer utan krishantering 

som en normal del av verksamheten drivs kommunalt, privat eller kooperativt. 

1.3 Frågeställningar 
• Hur kan man förstå fenomenet samverkan och vilka behov det tillgodoser? 

• Vilka faktorer främjar och hämmar samverkan mellan organisationer med olika grad 

av krishanteringsvana? 

• Hur kan man förstå skillnaden i samverkan mellan organisationer inom kommunen 

som hanterar kriser och kommunalt, privat och kooperativt bedrivna verksamheter 

som inte har krishantering som en del av den normala verksamheten? 

1.4 Avgränsningar 
Studien har som avsikt att studera samverkan under mindre kriser på lokal nivå som inte 

betraktas som extraordinära händelser. Detta innefattar kriser och allvarliga händelser som är 

tillräckligt stora för att ge allvarlig påverkan på samhället och involverar aktörer från flera 

sektorer, men inte till den omfattning att den kommunala krisledningsnämnden involveras.  

Studien avgränsas till att endast undersöka samverkan mellan organisationer som har 

krishantering som en del av verksamheten och organisationer som inte har krishantering som 

en normal del av verksamheten. Fokus ligger därmed inte på att undersöka samverkan som 

innefattar organisationer som har krishantering som en vardaglig del av verksamheten 

(exempelvis räddningstjänst och polismyndighet). 
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2 Bakgrund 

Detta avsnitt har som avsikt att ge läsaren en djupare förståelse för studieområdet. 

Inledningsvis ges en övergripande förklaring för Sveriges krishanteringssystem som följs av 

begreppsförklaringar och förtydningar för val av inriktningar, som behöver utvecklas för att 

ge läsaren en bättre förståelse för studien. 

2.1 Sveriges krishanteringssystem 
De senaste 20 åren har stora förändringar skett för vad samhället betraktar som risker och hot. 

Att ha en krisberedskap som inriktar sig mot krig anses inte längre vara prioriterat, utan 

istället inriktas idag krishanteringen mot fredstida kriser och allvarliga olyckor (MSB, 

2009:11; Olofsson och Rashid, 2009:13f). Olofsson och Rashid (2009:13f) menar att 

bakgrunden för omställningen från krigsberedskap till krishantering baseras på Östblockets 

fall och kalla krigets slut, samtidigt som en rad allvarliga händelser har drabbat Sverige. 

Några av dessa händelser är Tjernobylolyckan 1986, flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004 

och stormen Gudrun 2005, som har lett till ett större fokus på förmågan att hantera den här 

typen av händelser.  

Sveriges krishanteringssystem är utformat för att kriser och allvarliga händelser ska hanteras 

på lägsta effektiva nivå, som innebär att händelsen ska begränsas utifrån ett geografiskt 

perspektiv. På högsta nivå finns regeringen (nationell nivå), därefter länsstyrelsen (regional 

nivå) och slutligen kommunerna (lokal nivå). En förutsättning för att krishanteringssystemet 

ska fungera är att inblandade aktörer samverkar mellan lokal, regional och nationell nivå men 

även inom och mellan myndigheter och organisationer. Samverkan är viktigt eftersom kriser 

och större olyckor ofta involverar flera aktörer vars insatser sker samtidigt. Aktörerna är 

därmed starkt beroende av varandra för att händelsen ska hanteras på möjligaste effektiva sätt 

(Sveriges kommuner och landsting, 2007:6ff). 

Att samverka under kriser står skrivet i flera författningar där samverkan mellan aktörer 

betraktas som en framgångsfaktor för att hantera händelsen på ett önskvärt sätt (SFS, 

2006:942; SFS, 2006:544; SFS, 2003:778). Enligt lagen (2006:544) om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap har 

kommunen ett ansvar att under kriser verka för att samverkan uppnås mellan berörda 
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verksamheter som bedrivs inom kommunen. Vidare medför ansvarsprincipen, som innebär att 

den som har ansvaret för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar 

under krissituationer, att berörda verksamheter bedriver sektorsöverskridande samverkan vid 

kriser (Prop., 2007:37). Därmed har både kommunen och de verksamheter som bedrivs inom 

kommunen ett ansvar att samverka med varandra för att hantera en händelse av kris på bästa 

sätt. 

2.2 Olika typer av krishanteringsorganisationer 
För att utveckla vilka aktörer som är verksamma inom den lokala nivån (kommunal 

krishantering) av krishanteringssystemet samt tydligöra vilka typer av organisationer studien 

inriktar sig mot följer nedan en tredelad indelning för olika typer av organisationer utifrån 

graden av krishanteringsvana, som baseras på Danielsson, Johansson och Kvarnlöf (2012:28f) 

rapport från projektet "Samverkan under räddningsinsatser". Författarna menar att olika slags 

organisationer följer olika slags institutionella logiker, vilket innebär att de besitter särskilda 

kulturella och symboliska särdrag och verkar i enlighet med specifika föreställningsramar. I 

avseende på krishantering utgår författarna från att den egenskap som till störst del påverkar 

den institutionella logiken är verksamhetens krishanteringsvana. Utifrån den förutsättningen 

kan en indelning göras mellan manifesta, intermittenta och latenta 

krishanteringsorganisationer. 

I manifesta krishanteringsorganisationer menar Danielsson, m.fl. (2008:28f) att hanteringen 

av kriser och allvarligare olyckor är en vardaglig del av verksamheten och betraktas inte som 

ett ovanligt förekommande. Organisationer som är typiska för den här typen av verksamheter 

är "blåljusorganisationer" som räddningstjänst, polis och ambulanssjukvård. Intermittenta 

krishanteringsorganisationer har antingen krishantering som en del av verksamheten när en 

kris uppstår eller som en mer sällan återkommande del av den normala verksamheten. 

Exempel på sådana organisationer är POSOM-grupper eller kommunala förvaltningar som har 

krishantering som en del av den normala verksamheten. Slutligen finns det latenta 

krishanteringsorganisationer som inte har krishantering som en vardaglig del av 

verksamheten, men som ändå aktiveras av krisen eller olyckan eftersom de blir direkt 

påverkade. Exempel på den här typen av organisationer kan vara inom skol- och 

omsorgsverksamhet (Danielsson, m.fl., 2012:28f). 

Att göra en indelning av manifesta, intermittenta och latenta krishanteringsorganisationer är 

av vikt för att tydliggöra att den här studien avgränsar sig till att undersöka samverkan mellan 
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intermittenta och latenta krishanteringsorganisationer. Med andra ord samverkan mellan 

organisationer som har krishantering som en del av den normala verksamheten och 

organisationer som inte har krishantering som en del av den normala verksamheten. 

2.3 Ordinära kriser 
Vad som kan betraktas som en kris kan enligt Drennan och McConnel (2007:14-17) ses som 

ett objektivt fenomen som innebär att krisen är oberoende av individens uppfattning, men att 

krisen däremot alltid får en subjektiv tolkning av individen. Författarna menar att den 

objektiva definitionen av begreppet kris är beroende av individens subjektiva tolkning. En kris 

kan därmed ses som en social konstruktion där individens roll, ansvarsområde och värderingar 

påverkar definitionen. Vidare menar Drennan och McConnel (2007:14-17) att utifrån 

individers tolkning försöker aktörer och grupper skapa mening under specifika kontexter, 

varav krisens allvarlighetsgrad kommer variera beroende av om hoten riktas mot individen, 

organisationen eller samhället. I den här studien har jag valt att frångå objektiva kriser och 

utgår från att alla kriser är beroende av individens subjektiva tolkning och betraktas som en 

social konstruktion.  

Den här uppsatsen har inriktats till att studera samverkan på kommunal nivå under ordinära 

kriser. Ordinära kriser är enligt Danielsson och Sparf (2011:1) händelser som betraktas som 

relativt normala och återkommande i det lokala samhället. Författarna menar att 

allvarlighetsgraden av ordinära kriser ändå är tillräckligt omfattande i tid och rum för att 

skapa konsekvenser som påverkar och kräver insatser från flera aktörer. Exempel på ordinära 

kriser kan vara översvämningar, snöoväder, utsläppsolyckor och större bränder. Till skillnad 

från vardagsolyckor omfattar ordinära kriser en påverkan på organisationer och 

lokalsamhället snarare än enskilda individer, samtidigt som extraordinära händelser som 

definieras i lagen (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap skiljer sig från ordinära kriser i och med 

att allvarlighetsgraden inte är tillräckligt omfattande för att tillsätta krisledningsnämnden. 

Valet av ordinära kriser baseras på att jag vill studera samverkan mellan intermittenta och 

latenta krishanteringsorganisationer. Med den utgångspunkten är det fördelaktigt att inrikta 

sig mot ordinära kriser eftersom det är återkommande händelser som aktiverar flera 

organisationer med olika grad av krishanteringsvana i lokalsamhället.  

Hur aktörer på lokal nivå förhåller sig till begreppet kris kan däremot variera. Framförallt med 

avseende på manifesta krishanteringsorganisationer som Räddningstjänst och Polismyndighet. 
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Räddningstjänstens uppdrag är ur ett formellt perspektiv framförallt att verka inom lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor, som hänför sig till att hantera inträffade olyckor och när 

det finns en överhängande fara för en olycka. Därmed bortser de från begreppet kris. 

Begreppet kris är något vanligare på Polismyndigheten hemsida (2012a, 2012b) men en kris 

är i de fallen oftast likvärdig med vad polisen anser är en särskild händelse, som omfattar 

händelser som är särskilt allvarliga och går utöver den vardagliga verksamheten. Exempelvis 

vid större olyckor eller överhängande fara för sådana. 

Inom intermittenta krishanteringsorganisationer är kris ett relativt vanligt begrepp. En stor 

anledning är lagen (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, som bland annat säger att kommuner 

ska ha en god förmåga att hantera krissituationer. Inom latenta krishanteringsorganisationer 

finns det däremot ingen tydlig beskrivning, som kan grundas i att de inte har krishantering 

som en normal del av verksamheten. 

2.3.1 Krisens faser 

Kriser och allvarliga olyckor kan med fördel delas in i olika faser för att tydliggöra hur de 

olika faserna är förknippade med särskilda aktiviteter. Enander (2008:9) anser att man kan 

dela upp en kris i tre olika tidsfaser (före, under och efter), varav varje fas är förknippad med 

vissa operativa aktiviteter. Första fasen (före) avgränsas till perioden innan krisen har inträffat 

och karakteriseras av förberedelser och förebyggande åtgärder, men för att kunna vidta 

åtgärderna måste vi först vara medvetna om risken för att krisen kan inträffa. 

Den andra fasen (under) äger rum från att händelsen har inträffat och fram till att händelsen är 

av kontroll och att den akuta situationen har passerat. Den här fasen karakteriseras av 

aktiviteter för att minimera de negativa konsekvenserna av krisen. Nästföljande fas (efter) 

inleds när den akuta situationen är över och slutar först när krisen inte längre kräver åtgärder. 

Den här perioden kännetecknas av återhämtning och återuppbyggnad och avslutas med att 

övergå till första fasen (Enander, 2008:9). 

För att tydliggöra vilken tidsfas den har studien förhåller sig till följer en åttadelad indelning 

av krisens förlopp. De åtta faserna beskrivs av Dynes (1970:55-58) och innefattar likt 

Enanders (2008:9) beskrivning hela krisens förfarande, men är mer detaljerat indelad under 

själva krisen. De åtta faserna är; Predisaster Conditions, Warning, Threat, Impact, Inventory, 

Rescue, Remedy och Recovery (Dynes, 1970:55-58). För att tydliggöra vart de åtta faserna 

förhåller sig har jag valt att dela in dem i Enanders (2008:9) tre faser (se figur 1). Predisaster 



 

Före

• Predisaster 

Conditions

• Warning

Condition och Warning hamnar

Recovery hamnar i sista fasen när den akuta situationen är över. 

Rescue och Remedy hör till fasen under krisen som kännetecknas av åtgärder för att minimera 

de negativa konsekvenserna. Av dem 

enskilda organisationen som drabbats av krisen, medan

utomstående organisationer involveras

personal för att hantera kriser. 

organisationer involveras vid olika tidpunkter vid olika platser, för att genomföra olika 

åtgärder. Ofta kan de komma oberoende av varandra vilket inledningsvis kan skapa förvirring 

(Dynes, 1970:55-58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är med andra ord först under 

i kontakt och det är först då som förutsättningar skapas fö

organisationer. Detta kan i förhållande till

latenta krishanteringsorganisationer möts för att samverka.

Den här studien inriktar sig till att studera samverkan mellan organisatio

fasen, eftersom det är under den tidsfasen av krisen som åtgärder 

organisationer. Det är även av vikt att specificera 

mot eftersom samverkan kan ske i före, under och 

fokus på krisens skeende när den gått så långt att aktörerna behöver samverka för att hantera 

händelsen. 

Figur 1. Förklaringsmodell för vilken fas av krisen som studien inriktas till att studera samverkan under.
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Predisaster 

Under

• Threat

• Impact

• Inventory

• Rescue

• Remedy

hamnar enligt Dynes i första fasen, innan krisen har inträffat. Medan 

hamnar i sista fasen när den akuta situationen är över. Threat, Impact, Inventory, 

hör till fasen under krisen som kännetecknas av åtgärder för att minimera 

Av dem karakteriseras Rescue-fasen av egna åtgärder f

enskilda organisationen som drabbats av krisen, medan det först är under 

involveras i krisen, såsom offentliga organisationer och tränad 

personal för att hantera kriser. Detta sker däremot inte plötsligt och enhetligt, utan somliga 

organisationer involveras vid olika tidpunkter vid olika platser, för att genomföra olika 

åtgärder. Ofta kan de komma oberoende av varandra vilket inledningsvis kan skapa förvirring 

Det är med andra ord först under Remedy-fasen som aktörer från olika organisationer kommer 

i kontakt och det är först då som förutsättningar skapas för samverkansaktiviteter mellan 

i förhållande till min studie jämföras med när intermitten

a krishanteringsorganisationer möts för att samverka. 

Den här studien inriktar sig till att studera samverkan mellan organisatio

fasen, eftersom det är under den tidsfasen av krisen som åtgärder sker av aktörer från flera 

. Det är även av vikt att specificera vilken fas i krisen som studien inriktar sig 

eftersom samverkan kan ske i före, under och efter-fasen, men den här studien har ett 

fokus på krisens skeende när den gått så långt att aktörerna behöver samverka för att hantera 

Förklaringsmodell för vilken fas av krisen som studien inriktas till att studera samverkan under.

Efter

• Recovery

i första fasen, innan krisen har inträffat. Medan 

Threat, Impact, Inventory, 

hör till fasen under krisen som kännetecknas av åtgärder för att minimera 

av egna åtgärder från den 

 Remedy-fasen som 

såsom offentliga organisationer och tränad 

och enhetligt, utan somliga 

organisationer involveras vid olika tidpunkter vid olika platser, för att genomföra olika 

åtgärder. Ofta kan de komma oberoende av varandra vilket inledningsvis kan skapa förvirring 

fasen som aktörer från olika organisationer kommer 

r samverkansaktiviteter mellan 

min studie jämföras med när intermittenta och 

Den här studien inriktar sig till att studera samverkan mellan organisationer under Remedy-

sker av aktörer från flera 

en som studien inriktar sig 

fasen, men den här studien har ett 

fokus på krisens skeende när den gått så långt att aktörerna behöver samverka för att hantera 

Förklaringsmodell för vilken fas av krisen som studien inriktas till att studera samverkan under. 
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2.4 Samverkansbegreppet 
Begreppet samverkan har inte bara flera definitioner utan det används även ibland synonymt 

med närliggande begrepp som samarbete och samordning. En problematisk aspekt är enligt 

Berlin och Carlström (2009:43f) att det finns svårigheter att överföra begreppen till svenska 

eftersom de över tid har fått olika betydelser i olika språk. Somliga utländska begrepp som 

översätts till svenskans motsvarighet finns även parallellt i svenskan, vilket kan komplicera 

jämförbarheten ytterligare. Problematiken har gått till den omfattningen att forskare valt att 

välja bort ord som börjar på "sam" med anledning av att de är oklara och inte internationellt 

gångbara. Integrering har i de fallen varit ett populärt alternativ.  

Ordet samverkan har i regel en positiv värdeladdning, som Uhr (2011:13f) menar kan vara en 

orsak till det fokus som finns för samverkan idag. Författaren menar att detta bland annat 

beror på att samverkan kan kopplas till rationalitet, effektivitet och ansvarstagande. Uhr 

(2011) problematiserar begreppet samverkan i MSB:s rapport "Samverkan - för säkerhets 

skull!", som ligger i linje med min studie. Författaren  konstaterar att det inte finns en enhetlig 

definition för samverkan, vara sig i allmänhet eller inom termer av risk och kris. Det finns en 

uppsjö av olika definitioner som mer eller mindre avviker från varandra. Några av 

definitionerna för samverkan framhåller att det måste finnas ett gemensamt syfte, att det är en 

icke-hierarkisk aktivitet, att aktörerna är självständiga från varandra eller att de aktiviteter 

som sker överskrider gränser inom eller mellan organisationer (Uhr, 2011:16ff). 

Några av dessa definitionerna användas även av andra författare. Kapucu, Arslan och 

Demiroz (2010:453f) anser att samverkan ofta definieras som en gemensam aktivitet mellan 

två eller flera organisationer som syftar till att öka insatsernas värde genom att arbeta 

tillsammans istället för separat. Ödlund (2010:98) definierar samverkan som en typ av 

samarbete mellan organisationer för att uppnå ett önskat resultat. Författaren menar även att 

de inblandade aktörerna, vars verksamheter är på väg att samordnas, är oberoende av varandra 

som innebär att ingen av parterna har rätten att bestämma över den andra. 

Själva samverkansbegreppet har visat sig vara svårdefinierat och invecklat, men det kan även 

framträda i enklare former. Berlin och Carlström (2009:44) har valt att använda sig av en 

enklare men bredare benämningen, nämligen "att verka tillsammans". Den definitionen 

förklarar att flera aktörer arbetar tillsammans, men ger exempelvis ingen ytterligare förklaring 

på om det måste innefatta aktörer från flera olika organisationer eller om de måste vara 

självständiga från varandra. 
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Eftersom min studie avser till att undersöka samverkan mellan organisationer utgår jag från 

att samverkan innefattar när "flera aktörer verkar tillsammans med gemensamma avsikter". 

"Verka" betyder i detta avseende interaktion mellan aktörer och "gemensamma avsikter" 

förklarar att det finns ett konsensus till att samverkan är avsiktlig. 
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3 Tidigare forskning 

Detta avsnitt syftar till att  ge läsaren en överblick för en del av den forskning som 

genomförts inom mitt studieområde. Vad jag framförallt vill förtydliga är vilka 

organisationstyper som forskningen inriktat sig mot för att studera samverkan och även vad 

som betraktas som främjande respektive hämmande för samverkan mellan olika 

organisationer. Avsnittet inleds med att gå in på vad forskning har framfört om hur 

samverkan borde ske för att därefter gå in på svårigheter och problem. Avslutningsvis ges en 

återkoppling till min studie i förhållande till forskningen. 

En stor del av den tidigare forskning som genomförts har ett fokus på samverkan mellan 

räddningsorganisationer och det finns även en del forskning som innefattat aktörer från 

privata, ideella och offentliga organisationer. Däremot är forskning bristfällig som innefattar 

samverkan under kriser med organisationer som inte har krishantering som en normal del av 

verksamheten. Min studie inriktar sig till just detta område, där jag kommer undersöka 

samverkan mellan latenta och intermittenta krishanteringsorganisationer. Studien inriktar sig 

även till att studera samverkan under ordinära kriser som är ett relativt ostuderat område i 

dessa sammanhang. 

3.1 Framgångsfaktorer 
En hel del forskning finns som berört samverkan mellan organisationer med olika mandat, 

kulturer och yrken, som visat att det finns skillnader i hur de samverkan under kriser (Ansell, 

m.fl., 2002; Nolte, Martin och Boenigk, 2012; Uhr, 2009; Ödlund, 2010). Ödlund (2010) har 

genomfört en svensk studie som inriktat sig till samverkan mellan organisationer med olika 

mandat, kulturer och professioner. Författaren kommer bland annat fram till att tidigare 

etablerade samverkansformer har stor betydelse för att hjälpa till att identifiera styrkor och 

svagheter för samverkan under kriser. Författaren menar att vardaglig kontakt, övning och 

förberedelse är främjande faktorer för samverkan mellan organisationer med olika 

förutsättningar för att hantera kriser. Exempelvis vilka skillnader det finns mellan 

organisationer i form av föreskrifter och kulturer (Ödlund, 2010:104f). 

En främjande faktor för samverkan mellan organisationer med olika funktionella områden är 

att de har förtroende till varandra (Kapucu, 2006:221; Kapucu, m.fl., 2009:306f; McMaster 
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och Baber, 2012:46; Uhr, 2009;74f; Ödlund, 2010:104f), men är aktörerna obekanta med 

varandras verksamheter kan det skapa missförståelse (McMaster och Baber, 2012:46; Ödlund, 

2010:104f).  För att motverka misstro och missförståelse mellan samverkande organisationer 

menar forskare att förberedande arbete och tidigare erfarenheter av gemensamt hanterade 

kriser är främjande faktorer för förtroende till varandras organisationer. (Kapucu, 2006:221; 

McMaster och Baber, 2012:45f; Uhr, 2009:74f). Enligt Kapucu (2006:221) är det viktigt att 

aktörer har förtroende till varandra för att skapa effektiv samverkan och menar att både 

privata, ideella och offentliga aktörer som kan beröras av kriser bör genomföra gemensamma 

stimuleringsåtgärder för att få större kunskap om varandras verksamheter. De organisationer 

som kommer i kontakt under en kris ska ha en gemensam förståelse till varandras 

verksamheter, för är de obekanta med varandra kan det leda till missförståelse och i värsta fall 

misstro (McMaster och Baber, 2012:45f). 

Ytterligare en synvinkel som argumenteras av McMaster och Baber (2012:46) är att det inte 

är tillräckligt att träna och förbättra kontakter med varandra, utan aktörerna bör även tränas 

för att samverka med nya okända aktörer på kort varsel. Aktörer ska med andra ord känna 

igen och förbereda behovet av improviserade kontakter. Ansell, m.fl. (2002) och Ödlund 

(2010) har båda gjort en indelning för dessa två inriktningar. Ansell, m.fl. (2010:203) utgår 

från att det finns två motsatta inriktningar för hur organisationer ska uppnå samverkan och 

samordning av resurser under kriser. Den ena inriktningen hävdar att organisationer ska 

samverka före krisen har ägt rum för att skapa ömsesidig förståelse, hierarkier och system för 

vilka befogenheter som gäller mellan organisationer. Den motsatta inriktningen menar 

författarna är att förutbestämda hierarkier aldrig kommer vara tillfredsställande för de 

särskilda förhållanden som en kris för med sig. 

Ödlund (2010:97) för ett liknande resonemang för nätverk där jämförelser kan dras till 

ovanstående. Författaren anser att organisering i nätverk kan tolkas som motsatsen till en 

hierarkisk organisation. Utifrån den föreställningen beskrivs nätverk som organiska, 

informella och där parterna i nätverket är jämlika till vandra. Vidare kan nätverken delas in i 

initierade och spontana nätverk. Varav initierade nätverk skapas i ett tidigare skede än 

spontana nätverk, som framkommer mer flexibelt genom utvecklingen av ömsesidiga 

intressen under händelsen (Ödlund, 2010:97).  

Utifrån forskningen inom området råder det inget tvivel om att majoriteten anser att 

organisationer ska vara flexibla för att uppnå effektiv samverkan (Ansell m.fl., 2010; Kapucu, 
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m.fl., 2009; McMaster och Baber, 2012; McEntire, 2002; Uhr, 2009). McMaster och Baber 

(2012:44) belyser i deras artikel att under kriser är organisationer krävda att ibland bryta sin 

struktur för att besvara händelsen. Allmänna regler som finns inskrivna som standardrutiner 

måste därför kunna kringgås eller brytas. Uhr (2009:20) förespråkar också att organisationer 

ska vara flexibla och att det är viktigt att organisationen gör lokala anpassningar till 

situationens dynamik. Uhr (2009:95f) anser att organisationer och aktörer de samverkar med 

bör försöka uppnå systemlösningar för att uppnå harmoni mellan samverkande organisationer 

för att möta situationens dynamik (Uhr, 2009:95f). Kapucu, m.fl. (2009:297) håller med 

ovanstående resonemang och menar att flexibla och anpassliga organisationer är fördelaktigt 

eftersom löst kopplade system skapar förutsättningar för att snabbt kunna möta förändringar i 

omgivningen, som kriser ofta för med sig. 

3.2 Problematik och svårigheter 
Ansell, m.fl. (2002) har undersökt hur sektorsöverskridande nätverk påverkar hanteringen av 

kriser, genom att bland annat jämföra skillnader i samverkan mellan privata och offentliga 

organisationer. Författarna kom fram till att organisationer som företräder olika funktionella 

områden ofta skilde sig i logik och prioriteringar, som kan medföra problematik för 

samverkan eftersom ansvarsförhållandena och relationen mellan aktörerna inte är klart 

definierade och kan därför försämra hanteringen av krisen. En anledning kan vara att 

krishanteringsorganisationerna inte är tillräckligt flexibla. Traditionella offentliga byråkratier 

är oftast inte byggda för att vara högdynamiska, utan är utformade för att hantera 

rutinbaserade problem som löses på ett välkänt tillvägagångssätt (Ansell, m.fl., 

2002:199+204).  

McMaster och Baber (2012:46) anser likt ovanstående att organisationer måste vara flexibla 

för att möta krisen och för att uppnå detta anser författarna att centralstyrning inte är en 

optimal lösningsmodell, som även flera studier visar på (McEntire, 2002:376; McMaster och 

Baber, 2012:46). 

Oklar ansvarsfördelning är även en faktor som kan försvåra samverkan mellan aktörer 

(Ansell, m.fl., 2010:199; McEntrie, 2002:376; McMaster och Baber, 2012:38f). Ansell, m.fl. 

(2010:199) anser att en otydlig ansvarsfördelning är problematiskt under samverkan eftersom 

ansvaret kan läggas över mellan organisationer, men även för att ansvaret kan vara eftertraktat 

varav flera aktörer gör anspråk på ansvaret. Under dessa omständigheter kan det även vara 
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fallet att enskilda organisationer framstår som kontrollerande och dominerande, eftersom de 

inte tillåter andra organisationer att delta i händelsen (McEntire, 2002:376). 

3.3 Slutledning av tidigare forskning 
Mycket forskningen finns som handlar om samverkan under kriser, som har studerats under 

olika omständigheter med olika aktörer. Det går däremot att urskilja att majoriteten av 

forskningen inriktar sig till att studera samverkan mellan aktörer som har krishantering som 

en del av deras vardagliga verksamhet, eller som arbetar med det på heltid. De omständigheter 

som samverkan har studerats under är framförallt fullskaliga kriser som drabbar 

organisationer, verksamheter och även enskilda individer.  

Min studie inriktar sig till att studera samverkan under kriser mellan organisationer med olika 

grad av krishanteringsvana. För att göra det har jag till skillnad från majoriteten av 

forskningen uteslutit räddningsorganisationer (manifesta krishanteringsorganisationer). Min 

studie innefattar även organisationer som inte har krishantering som en del av den vardagliga 

verksamheten (latenta krishanteringsorganisationer), som även är en inriktning som mycket 

lite forskning finns kring i detta sammanhang. Förutom ovanstående bidrar min studie med ett 

synsätt som inriktar sig till att studera samverkan under ordinära kriser, som framförallt 

påverkar organisationer och verksamheter på lokal nivå.  
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4 Teoretiskt ramverk 

I det teoretiska ramverket presenteras bakgrunden till och även teorierna, som har använts 

vid analysen av den insamlade empirin. Teorin har varit ett hjälpmedel för att konkretisera 

och skapa förståelse för samverkan mellan organisationer med olika grad av 

krishanteringsvana. 

Som teoretiskt ramverka har jag valt att använda mig av flera teorier för att skapa en bredare 

förståelse för studiens syfte. Den ena teorin härstammar från Huxham och Vangens (2005) 

teori the theory of collaborative advantage. Teorin är teoretiskt orienterad för hur man uppnår 

samverkan men har även praktiska inslag för hur det ofta sker i verkligheten. Författarna 

menar att the theory of collaborative advantage kan tillämpas i allt från företagsverksamhet 

till att studera socialt liv och kan användas av akademiker, chefer och studenter (Huxham och 

Vangen, 2005). Den andra teorin är av Berlin och Carlströms (2011) och innefattar tre 

samverkansformer för hur samverkan kan genomföras genom att skilja på till vilken grad 

aktörerna arbetar tillsammans.  

4.1 Olika former av samverkan 
Berlin och Carlström (2011) anser att samverkan kan variera i omfattning, från enkla former 

av utbyten till prestigelös och fullständig integration. Vidare menar författarna att när utmärkt 

samverkan uppnås bortser aktörerna från traditionella organisatoriska och professionella 

gränser. Utifrån detta antagande anser Berlin och Carlström (2011:161ff) att man kan dela in 

samverkan i tre olika former, nämligen sekventiell, parallell och synkron samverkan.  

Sekventiell samverkan. Sekventiell samverkan är en förenklad form av samverkan och kan 

jämföras med traditionell sekventiell arbetsprocess, där var och en utför sin specifika uppgift 

innan den överförs till en annan. Ur ett historiskt perspektiv var den här samverkansformen 

vanlig inom tillverkningsindustrin där individers arbetsprestationer utvärderades. Förfarandet 

är stabilt eftersom det inte medför ändringar i redan etablerade arbetssätt. Eftersom samverkan 

sker sekventiellt behöver inte välkända arbetssätt utmanas, antalet möten minimeras och 

förhandlingar sker endast i undantagsfall. Därmed innebär sekventiell samverkan att 

organisationer har en relativt liten grad av utbyte mellan varandra, eftersom varje organisation 

och aktör sköter sin specifika uppgift (Berlin och Carlström, 2011:162). 
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Parallell samverkan. Likt sekventiell samverkan sköter varje organisation sina egna uppgifter, 

men nu utför de uppgifterna parallellt med varandra. Vilka uppgifter organisationer har är 

fortfarande strikt fördelat, vilket även innebär att aktörer inom organisationer inte bidrar med 

arbete över professionella gränser. Varje aktör förhåller sig till standardiserade regler och 

procedurer inom dess egna organisatoriska agenda (Berlin och Carlström, 2011:162). Parallell 

samverkan karaktäriseras av standardiserade uppgifter som både medför fördelar och 

nackdelar. Nackdelar kan vara alltför strikt handlingsschema och styrning, medan fördelar kan 

vara att arbetssätten är välkända och förutsägbara. Samverkansformen kräver ofta en aktiv 

ledning för att reglera överlappningar och avgränsningar i arbetet mellan organisationer, för 

att undvika dubbelarbete och friktion mellan samverkande aktörer (Berlin och Carlström, 

2009:350f). 

Synkron samverkan. Uppgifter utförs samtidigt mellan organisationer under synkron 

samverkan, likt parallell samverkan. Men till skillnad från parallell samverkan kan aktörer 

från skilda organisationer utbyta uppgifter i en prestigelös form. Samverkansformen 

karaktäriseras av spontanitet och naturlighet, där fokus ligger på att lösa den kollektiva 

uppgiften snarare än att se till den enskilda organisationens uppgift. Varje organisation 

fokuserar på sin egna uppgift samtidigt som den strävar efter att bidra i andra organisationers 

uppgifter. För att lyckas med detta måste det finnas en hög flexibilitet och en kapacitet för att 

omfördela resurser. Eftersom organisationerna inte är vana vid att hantera andra 

organisationers arbetsuppgifter är improvisation en förutsättning. Aktörer måste kunna gå ur 

sin yrkesroll för att möta andra organisationers uppgifter, vilket troligtvis innebär att de måste 

gå utanför deras kunskapsområde (Berlin och Carlström, 2011:162f). Synkron samverkan kan 

betraktas som att berörda aktörer handlar dynamiskt som att de vore en aktör. Fungerar detta 

finns inget större behov av ledning och styrning, utan arbetet sker smidigt anpassat till 

situationen (Berlin och Carlström, 2009:351f). 

Berlin och Carlströms (2011) teori om olika samverkansformer ska jag använda i analysen för 

att skapa förståelse för vilka samverkansformer som används mellan intermittenta och latenta 

krishanteringsorganisationer. Jag har valt den teorin för att studera vilka samverkansformer 

som används eftersom jag anser att den på ett tydligt sätt förklarar olika samverkansformer 

och är relevant för att besvara studiens syfte, framförallt med avseende på hur man kan förstå 

begreppet samverkan. Analysen kommer göras genom att i empirin identifiera vilka av Berlin 

och Carlströms (2011) samverkansformer som förekommer mest frekvent och även om någon 

samverkansform urskiljer sig för en specifik typ av organisation (olika typer av latenta 
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krishanteringsorganisationer). Det är även av vikt att identifiera vilken samverkansform som 

aktörerna anser är den mest fördelaktiga och om det går att identifiera några karakteristiska 

faktorer för varför den samverkansformen är att föredra. Exempelvis om faktorer som 

händelsens allvarlighetsgrad, varaktighet och antalet samverkande aktörer som involverades i 

händelsen har betydelse för att använda just den samverkansformen. 

4.2 The theory of collaborative advantage 
Huxham och Vangens (2005:4f) teori the theory of collaborative advantage lämpar sig främst 

för att studera samverkan mellan organisationer, men kan även användas för att studera 

samverkan inom enskilda organisationer. Teorins fokus ligger på förhållandet mellan aktörer 

som en del av samverkan. Som nämnts tidigare är den både teoretiskt och praktisk orienterad 

men jag har valt att använda den ur ett teoretiskt perspektiv med sociologisk koppling, för att 

skapa förståelse om hur och varför aktörer samverkar med varandra mellan organisationer.  

För att undersöka samverkan utifrån the theory of collaborative advantage anser Huxham och 

Vangen (2004:191) att två koncept centrala. Det fösta är collaborative advantage som innebär 

den verkliga nyttan som samverkan bidrar med, som innefattar de fördelarna som ingen 

enskild organisation kan uppnå. Det andra begreppet är collaborative inertia, som innefattar 

den samverkan som är försumbar. Samverkan uppfattas i detta fall som extremt långsam, den 

tar mycket kraft av de inblandade och resultaten är obetydliga. Utifrån de två koncepten anser 

författarna att nyckelfrågan för samverkan är; om målet med samverkan är att uppnå 

collaborative advantage, varför är collaborative inertia så ofta resultatet? Frågan kan 

betraktas som en utgångspunkt för att undersöka samverkan utifrån the theory of collaborative 

advantage. 

4.2.1 Motiv för samverkan 

Huxham och Vangen (2005:4f) utgår från att varje organisation har ett motiv med samverkan 

som utgör grunden för collaborative advantage. Författarna väljer att dela in motiven i sex 

element som kan ses var för sig men oftast är motivet för samverkan en kombination av flera 

element. Beroende av den unika situationen samverkande aktörer befinner sig i påverkas 

syftet till samverkan. 

• Tillgång till resurser: Organisationen behöver samverka med andra organisationer 

eftersom de inte kan uppnå deras mål med sina egna resurser. Det kan handla om 

finansiella eller mänskliga resurser, men även att sammanföra teknik och expertis. 
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• Delat risktagande: Organisationen samverkar i det här fallet för att konsekvensen av 

att misslyckas är för hög för att ta ensam och de delar därför risker med andra 

organisationer. Vanligt förekommande när organisationer besitter liknande resurser, 

för att hantera den delade risken.  

• Effektivitet: I det här fallet är syftet att uppnå organisationens mål på ett effektivare 

sätt. Exempelvis genom att fördela ut arbetsuppgifter till organisationer som är 

specialiserade inom området.  

• Samordning: Handlar ofta om samordning av små och medelstora tjänster för att 

underlätta för den som är i behov av tjänsten. Exempelvis kan det handla om offentliga 

tjänster som tar hjälp av kommersiella tjänster för att tillfredsställa kunden. 

• Lärande: Syftet är i det här avseendet att lära av varandra. Detta innefattar samverkan 

inom och mellan sektorer (exempelvis ideella, privata och offentliga sektorn) som ofta 

berör samma nätverk av organisationer och fokuserar till en specifik målgrupp.  

• Moraliska avsikter: Organisationer samverkar i det här fallet för att de anser att det är 

den ända vägen att gå för att uppnå målet. De menar att samhällsproblem som t.ex. 

kriminalitet, fattigdom och ekonomisk tillväxt måste hanteras av flera organisationer 

(Huxham och Vangen, 2005:5ff). 

Syftet med Huxham och Vangens (2005:5ff) sex motiv till samverkan har varit att användas i 

studien för att besvara vilket behov aktörerna har av samverkan mellan latenta och 

intermittenta krishanteringsorganisationer. Analysverktyget har  använts på så vis att jag 

urskilt vilka motiv som framstått som mest dominerande för de olika organisationstyperna, för 

att därefter analysera och söka orsaker om motiven skiljer sig mellan organisationerna.  

4.2.2 Sju perspektiv om samverkan 

The theory of collaborative advantage utgår från sju perspektiv vars syfte är att tydliggöra 

komplexiteten som samverkan kan medföra. Varje perspektiv fokuserar på ett specifikt tema 

men samtliga perspektiv bör betraktas utifrån ett helhetsperspektiv eftersom de oftast påverkar 

varandra (Huxham och Vangen, 2004:191+200). De sju perspektiven visar motsättningarna 

mellan vardaglig kunskap för att få samverkan att fungera till praktiska exempel för lyckad 

och misslyckad samverkan (Huxham och Vangen, 2005:59).  

De sju perspektiven inom the theory of collaborative advantage består av följande perspektiv; 

gemensamma mål, makt, förtroende, antal samverkansparter, allt förändras ständigt, 

ledarskap, ledarskapsaktiviteter (Huxham och Vangen, 2005:2004). Jag har utifrån 
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ovanstående perspektiv valt att bortse från två perspektiv i min analys, nämligen antal 

samverkansparter och ledarskapsaktiviteter. Anledningen är att jag anser att de i stor 

omfattning kan besvaras i återstående perspektiv samt att de inte tillför ytterligare kunskap för 

att besvara mitt syfte. 

Gemensamma mål: Under samverkan kan man urskilja tre olika typer av mål; gemensamma, 

organisatoriska och individuella mål. Oftast förespråkas att samtliga som deltar i samverkan 

bör vara samförstådda med målet till att samverka. Detta är däremot problematiskt när det är 

flera aktörer som deltar i samverkan eftersom organisationers mål ofta är oförenliga. 

Organisationer har ofta olika resurser, kunskaper och anledningar till varför de deltar i 

samverkan, som kan leda till konflikter eller lyckosamma resultat som ingen enskild 

organisation kunnat uppnå. Konflikter kan uppstå eftersom organisatoriska och enskilda 

individers mål kan skapa förvirring, missförståelse och intressekonflikter. Därmed kan det i 

flera fall vara fördelaktigt att aktörerna som samverkar endast är medvetna om de 

gemensamma målen för samverkan (Huxham och Vangen, 2004:191ff). 

Makt: Sällan är maktrelationerna i samverkan helt jämställda. Oftast kan man i urskilja någon 

eller några aktörer som besitter mer inflytande än andra aktörer som deltar i samma 

omfattning. Utifrån hur maktperspektiv framhävs under samverkansaktiviteter kan flera 

faktorer identifieras som inträffar på mikronivå, som inte alltid är uppenbara. Några exempel 

är vem som initierar samverkan, bestämmer vilka som ska delta, samt bestämmer vart och när 

samverkan ska äga rum. Vem som besitter makt är däremot inte statiskt utan kan ändras 

drastiskt. I avseende på aktiviteter som äger rum under samverkan kan exempelvis aktörer 

med mycket kunskap inom ett specifikt område besitta mycket makt när frågor är aktuella 

som berör personens kunskapsområde, men förlora mycket av makten i andra frågor (Huxham 

och Vangen, 2004:193f). 

Förtroende: En faktor som i många avseenden påverkar samverkan är förtroende mellan 

aktörer som samverkar, som ofta betraktas som en framgångsfaktor för samverkan. Det är 

däremot inte ovanligt att aktörer har misstro till varandra, framförallt i inledningen av 

samverkan. Detta kan beror på att de inte fått välja vilka de vill samverka med. Om aktörer 

har missto eller förtroende till varandra kan baseras på rykten eller tidigare beteenden 

(Huxham och Vangen, 2004:194f). 

Allt förändras ständigt: Välkända samverkansstrukturer betraktas som en framgångsfaktor för 

samverkan. Detta är däremot svårt att uppnå i och med att ständiga förändringar sker som kan 
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medföra oklarhet och komplexitet. Organisatoriska omstruktureringar kan leda till att nya 

medlemmar ansluter sig samtidigt som andra lämnar samverkansstrukturen, vilket medför att 

de tidigare relationerna måste byggas upp på nytt. Detta gör samverkan känslig för 

förändringar i aktörers roller. Det finns även inre dynamik som kan påverka samverkan 

negativt. Exempelvis om tidigare mål uppnås och nya mål igångsätts vilket ofta leder till nya 

samverkanspartners. Det blir även än mer problematisk ju fler parter som deltar i samverkan 

(Huxham och Vangen, 2004:196ff). 

Ledarskap: Under samverkan har ledarskap stor betydelse, men den traditionella hierarkin är 

inte lika tydlig under dessa omständigheter. Därför är det mer lämpligt att beakta ledarskap i 

en mer allmän bemärkelse, snarare än befattningar och positioner aktörer innehar. Detta 

perspektiv behandlar de mekanismer som leder till det faktiska utfallet av samverkan eller vad 

som får saker att hända. Utifrån detta perspektiv blir ledarskapet något som inte bara antas av 

människor, utan strukturer och processer inom samverkansformerna får även betydelse. 

Exempelvis kan strukturen tillåta majoriteten att ta del av agendan, men det kan fortfarande 

vara svårt för enskilda aktörer att få stort inflytande i praktiken. Samtidigt kan processer inom 

samverkan ha stor betydelse, om kommunikationen sker genom frekventa möten eller genom 

e-post och telefon. Därmed kan agendor påverkas av den struktur som finns och de processer 

som används. Naturligtvis kan agendan även ledas av deltagare, då framförallt informella 

ledare framför ledare utifrån deras position av auktoritet (Huxham och Vangen, 2004:198ff). 

Avsikten med de fem perspektiven från The theory of collaborative advantage som en del av 

analysverktyget har varit att framhäva faktorer som skapar förståelse för studiens syfte. Mer 

specifikt har jag använt perspektiven som analysverktyg genom att jag utgått från 

perspektiven för att identifiera främjande och hämmande faktorer för samverkan inom 

respektive perspektiv.  
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5 Metod 

I detta avsnitt går jag in på metodologiska aspekter för att förklara vilket tillvägagångssätt 

jag har använt mig av i studien. Fokus ligger på praktiska delar, som hur insamling av 

empiri, val av intervjupersoner och analys har genomförts. Men jag berör även mitt 

vetenskapliga förhållningssätt, validitet och reliabilitet, etiska riktlinjer och avslutar avsnittet 

med en metoddiskussion om metodologiska aspekter jag anser är viktiga att diskutera.  

5.1 Vetenskapsfilosofisk inriktning 
Enligt Alexander, Thomas, Cronin, Fielding och Moran-Ellis (2008:137) medför valet av 

metod ofta vetenskapliga antaganden och att olika typer av empiri representerar olika 

förhållningsätt till den sociala världen och hur forskaren ser på kunskap. Nedan har jag som 

avsikt att visa motsättningarna mellan positivism och interpretivism som kan tolkas som två 

motpoler inom vetenskapsfilosofiska inriktningar. Anledning är att jag vill visa dess 

oförenlighet och mina ställningstaganden gentemot dem för att ge läsaren en förståelse om 

mina vetenskapsfilosofiska antaganden. 

Beroende av vilken kunskap forskaren söker kan man anta olika förhållningsätt. Framförallt 

med avseende på ontologi och epistemologi. Det ontologiska förhållningssättet anser 

Alexander, m.fl. (2008:138) beskriver hur välden är beskaffad. Positivisterna antar i detta 

avseende ett realistiskt förhållningssätt och menar att världen kan betraktas utifrån en objektiv 

verklighet. Interpretivister anser istället att det inte finns en objektiv verklighet utan att den är 

socialt konstruerad. Interpretivisterna intar därmed ett social konstruktivistiskt förhållningssätt 

vilket innebär att verkligheten består av subjektiva tolkningar. Ett socialkonstruktivistiskt 

förhållningssätt utgår från att varje enskild individ gör sin egna tolkning av verkligheten 

utifrån tidigare erfarenheter. Därmed finns ingen objektiv verklighet (Alexander, m.fl., 

2008:138). 

Det epistemologiska förhållningssättet handlar om hur forskaren anser att det är möjligt att 

samla in kunskap om världen (Engdahl och Larsson, 2006:17). Positivisterna menar i detta 

avseende att syftet med forskningen är att utveckla generella teorier för hur verkligheten är 

beskaffad. Medan interpretivister argumenterar för att forskning endast kan generera en lokal, 

historiskt tillfällig förståelse (Alexander, m.fl., 2008:138). 
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Förutom att inta filosofiska antaganden för hur jag ser på att världen är beskaffad samt hur det 

är möjligt att samla in kunskap, är det även av vikt att tydliggöra vilka avsikter jag har på att 

angripa mitt studiefenomen. Alexander m.fl. (2008:138) anser att forskaren antingen angriper 

problemet med ett induktivt eller deduktivt förhållningssätt. Det induktiva förhållningssättet 

innebär att forskaren utgår ifrån den insamlade empirin för att slutligen komma fram till 

lämpliga teorier, medan ett deduktivt förhållningssätt innebär att forskaren utgår från teorier 

för att förklara den insamlade empirin. Med andra ord att forskaren försöker förstå och 

förklara den insamlade empirin genom att använda sig av olika teorier.  

Utifrån syftet med studien antar jag ett interpretivistiskt förhållningssätt som utgår ifrån att 

verkligheten betraktas som en social konstruktion och att kunskap genereras genom andras 

subjektiva erfarenheter av studieområdet. Vidare ska jag använda mig av ett deduktivt 

angreppssätt genom att applicera teorier för att skapa förståelse och förklara den insamlade 

empirin. Mer specifikt blir det i min uppsats att jag genomför intervjuer med personer som 

besitter erfarenheter av mitt specifika studieområde för att samla in deras subjektiva 

erfarenheter. I slutändan är målet att jag utifrån intervjupersonernas subjektiva kunskaper 

skapa mig en förståelse för mitt studiefenomen för att besvara studiens syfte. 

5.2 Val av intervjupersoner 
Att välja ut intervjupersoner görs enligt Bryman (2002:101) till stor del utifrån vad 

forskningen inriktar sig mot. Författaren menar att om forskarens ändamål är att kunna 

generalisera resultatet till populationen, som framförallt är vanligt inom kvantitativ forskning, 

blir urvalets genomförande extra viktigt och sker ofta genom sannolikhetsurval. Bryman 

(2002:312f) menar däremot att kvalitativa studier ofta inte syftar till att kunna generalisera, 

utan istället att kunna genomföra tolkningar av subjektiva meningar. 

I den här studien innebar urvalsprocessen att intervjupersonerna valdes utifrån deras 

kompetens och erfarenheter av mitt forskningsområde. Eftersom personer som besitter 

kompetensen jag efterfrågar är begränsat har det varit den lämpligaste metoden. Som 

urvalsprocess förespråkas den metoden av Brewley (2002:345) eftersom nyckelpersoner med 

rätt kompetens prioriteras. Författaren menar att det är av mer betydelse när forskningen inte 

har som syfte att kunna generaliseras, när en större variation av intervjupersoner krävs.   

Intervjuerna har genomförts i en kommun med drygt 80 000 invånare. Valet av kommun för 

att genomföra intervjuerna baseras på att det är en medelstor kommun och att kommunen 

under de senaste åren utsatts för händelser som krävts samverkan mellan de typer av 
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organisationer som min studie avser att besvara. För att samla in empirin har jag vänt mig till 

personal på operativ nivå och ledningsnivå för att få ett mer helhetstäckande perspektiv 

genom att intervjua personal på olika positioner. 

För att samla in empirin har sammanlagt 14 intervjuer genomförts. Av dessa har jag både 

intervjuat personal på operativ nivå och ledningsnivå. Inom latenta organisationer har jag 

genomfört nio intervjuer. För att ganomföra intervjuerna inom latenta organisationer har jag 

vänt mig till omsorgsverksamheter inom kommunen, närmare bestämt daghem, äldreboende 

och hemvård. Vidare har en verksamhet varit kommunal, en privat och en kooperativt 

bedriven.  

Inom intermittenta organisationer har jag genomfört fem intervjuer. För att genomföra dem 

har jag vänt mig till organisationer inom kommunen som blir inblandade och hanterar kriser 

som uppstår i kommunen. Exempelvis kan det vara personal som arbetar inom kommunala 

förvaltningar och som har en betydande roll i kommunens krishantering.  

5.3 Insamling av empiri 
Insamling av empiri har skett med ett kvalitativt tillvägagångssätt. Bryman (1988:108f) anser 

att valet mellan kvalitativ och kvantitativ metod bör baseras utifrån deras lämplighet att 

besvara forskningsfrågan och att båda metoder har olika styrkor och svagheter. Enligt Denzin 

och Lincoln (2003:5) föredras en kvalitativ ansats när forskaren vill samla in empiri om 

personliga erfarenheter, kulturella aspekter som förklarar fenomen och mening i individers 

liv. Vilket överrensstämmer med mitt studieområde.  

Insamlingen av empiri har skett med semi-strukturerade intervjuer, som har tagit cirka en halv 

till två timmar. Val av metod baseras på att jag vill ta reda på hur intervjupersonerna uppfattar 

och förstår samverkan med andra organisationer under ordinära kriser. Bryman (2002) anser 

att den semi-strukturerade intervjun möjliggör för intervjupersonerna att förklara vad de anser 

viktigt för att skapa förståelse av händelser, mönster och beteenden, som därmed 

överrensstämmer med mitt studieområde. 

För att få tag på intervjupersonerna har jag kotaktat lämpliga intervjupersoner via e-post och 

telefon. Därefter har jag besökt deras arbetsplats där också intervjun har genomförts. Samtliga 

intervjuer spelades in för att i ett senare skede transkriberas. En intervjuguide användes med 

specifika teman och öppna frågor. Enligt Bryman (2002:300ff) lämnar den här metoden stor 

frihet till intervjupersonen, bland annat eftersom frågorna inte behöver komma i samma följd 
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som i intervjuguiden. Intervjupersonen har även möjlighet att styra intervjun till det personen 

anser vara mest relevant. Forskaren får även större handlingsfrihet genom att inte behöva följa 

frågorna i intervjuguiden och även kunna ställa följdfrågor som anknyter till 

intervjupersonens berättelser. Vidare har intervjuguiden baserats på att intervjupersonen 

retrospektivt berättar om en eller flera händelser som ägt rum, med anledning av att jag vill få 

kunskap om vad som skett i praktiken och inte antaganden om hur ageranden borde ske. 

Valet av intervjumetod baseras på att den erhåller beskrivningar av intervjupersonernas 

livsvärld utifrån att tolka innerbörden av det framställda fenomenet (Kvale och Brinkman, 

2009:19), som överrensstämmer med forskningsinriktningens syfte. 

5.4 Analys av empiri 
De inspelade intervjuerna transkriberades inledningsvis ordagrant för att få en grund till 

analysen. Därefter använde jag mig av meningskoncentrering för att analysera den insamlade 

empirin, eftersom den tar vara på intervjupersonernas uttalanden. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009:221) innebär meningskoncentrering att forskaren sammanställer de 

intervjuades yttranden till kortare formuleringar och är lämpligt när man har längre och 

omfattande intervjuer. Längre uttalanden förkortas ner till mer konkreta och specifika 

beskrivningar. Det viktiga är att huvudinnerbörden förblir densamma.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009:221ff) kan man med fördel strukturera upp analysen i fem 

steg. Jag har valt att utgå från dessa fem steg men anpassat dem till mitt studieförfarande med 

avseende på hur jag använder mig av mina teorier. Dessa steg presenteras nedan. 

1) Inledningsvis läste jag igenom samtliga intervjuer i syfte att skapa mig en helhetsbild över 

innehållet. 

2) De naturliga meningsenheterna valdes därefter ut ur det transkriberade materialet, precis 

som intervjupersonerna uttryckt sig. I praktiken innebar detta att jag komprimerade ner 

längre texter till kortare, mer innehållsbärande, texter som lyfter fram kärnan i uttalanden. 

3) Utifrån de naturliga meningsenheterna formulerades teman utifrån de dominerande 

meningsenheterna. De teman som användes baserades på det teoretiska ramverket. 

Eftersom jag använt mig av flera teorier innebar det att flera meningsenheter kunde 

kopplas till flera teman.  

4) Det fjärde steget innebar att jag analyserade vilka teman som var mest dominerande inom 

vardera teori. Detta innebar att jag undersökte om vissa teman framstod som mer 
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betydelsefulla, samt hur de utmärkte sig. Frågor ställdes till meningsenheterna utifrån mitt 

specifika syfte. 

5) Avslutningsvis sammanställdes hela intervjuns centrala teman samman i en deskriptiv 

utsaga av studieområdet. 

5.5 Validitet och reliabilitet 
Inom all forskning diskuteras validitet och reliabilitet för att bedöma forskningens kvalitet. Ju 

högre validitet och reliabilitet desto bättre och det finns massvis av aspekter att beakta, 

samtidigt som forskare ifrågasätter dess betydelse inom kvalitativ forskning (Bryman, 

2002:257; LeCompte och Goetz, 1982). Bland annat antyder Bryman (2002:257) att validitet 

främst berör mätning och inom kvalitativ forskning är det inte främsta avsikten och dess 

betydelse kan därmed ifrågasättas. Jag har valt att fördjupa mig i några av de aspekter jag 

anser är viktiga att belysa utifrån den typ av studie jag genomfört och kommer både koppla 

infallsvinklar till reliabilitet och validitet i förhållande till min specifika studie. 

Validitet innebär enligt Rich och Ginsburg (1999:376) den noggrannhet forskningsresultatet 

representerar fenomenet som studeras. Inom kvalitativ forskning anser författarna att 

validiteten stärks genom att forskaren lär sig så mycket som möjligt om studieområdet genom 

att bland annat fördjupa sig i studiens fenomen och dess omgivning. Vidare bör hypoteser, 

slutsatser och utvecklade teorier ständigt ifrågasättas. 

Under intervjustudier anser Kvale och Brinkman (2009:267) att valet av intervjupersoner och 

kvaliteten på intervjuerna har betydelse för studiens validitet, eftersom det är en förutsättning 

att intervjua personer med rätt kompetens när studien avgränsas till ett specifikt område. Detta 

säkerställde jag genom ett noggrant urval av intervjupersoner, för att säkerställa att de hade 

den erfarenheten som jag efterfrågade för att besvara mitt studieområde.  

Reliabilitet är enligt Rich och Ginsburg (1999:375f) överrensstämmelsen för hur 

forskningsmetoden mäter ett fenomen. Faktorer som stärker reliabiliteten är enligt författarna 

att noggrant föra register av studien och att använda sig av standardiserade metoder, vid 

exempelvis insamling av empiri och jämförelser av empirin. Bryman (2002:257) anser att 

reliabiliteten är ett mått av till vilken utsträckning studien kan reproduceras. Utifrån detta 

avseende anser Kvale och Brinkmann (2009:263) att reliabilitet under intervjustudier till stor 

del handlar om ledande frågor. Hur forskaren formulerar frågor kan ha betydelse för hur 

intervjupersonen besvarar frågorna. För att motverka denna problematik har det beaktats både 

vid framställandet och användandet av intervjuguiden. 
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Att uppnå absolut validitet och reliabilitet är enligt LeCompte och Goetz (1982:55) inte 

genomförbart oberoende forskningens karaktär. Författarna menar exempelvis att inom 

kvalitativa studier är det omöjligt att rekonstruera precisa situationer och även att mänskliga 

beteenden aldrig är statiska. Däremot menar författarna att forskaren bör fästa avseende vid de 

aspekter som förbättrar trovärdigheten för dess särskilda forskningsproblem och mål 

(LeCompte och Goetz, 1982:35). I min studie har jag lagt stor vikt vid att beakta aspekter för 

reliabilitet och validitet, men som författarna ovan poängterade är jag medveten om att 

absolut validitet och reliabilitet inte är möjligt. 

5.6 Etiska ställningstaganden 
Vid genomförandet av kvalitativa studier uppstår det alltid etiska ställningstaganden under 

arbetets gång och det är därför av vikt att redan vid inledningen av studien vara medveten om 

de risker som kan uppkomma. I den här studien har jag valt att lägga fokus vid några etiska 

aspekter som jag anser är viktiga för den studie jag genomfört. 

En grundregel är att eventuella risker som kan uppkomma alltid vägs mot de potentiella 

fördelar forskningen kan bidra med (Hadjistavropoulos och Smythe, 2001:172). Den skada de 

deltagande kan åsamkas ska därmed vägas mot forskningsresultatets fördelar, men forskaren 

ska alltid sträva efter att skydda deltagarna till minimal risk. Enligt Code of federal regulation 

- Protection of the human subject, innebär minimal risk att; "...the probability and magnitude 

of harm or discomfort anticipated in the research are not greater in and of themselves than 

those ordinarily encountered in daily life or during the performance of routine physical or 

psychological examinations or tests" (Department of Health and Human Services, 2009:4). 

En viktig aspekt inom etiska ställningstaganden vid intervjustudier är försäkran av 

intervjupersonens konfidentialitet. Syftet med konfidentialiteten är enligt Clifford (2003:218) 

att säkerställa att intervjupersonens identitet och dess omgivning inte utsätts för oönskad 

exponering. Författaren anser dock att detta i många fall är nästintill omöjligt eftersom 

pseudonymer och förtäckta platser ofta kan igenkännas av personer inom samma organisation. 

Griffith (2008:247) anser att konfidentialiteten är en av de allra vanligaste av de etiska 

aspekterna där forskaren misslyckas. Författaren menar att placering av individer i givna 

platser, särskilt vid givna tidpunkter, kan avslöja utmärkande egenskaper om dessa platser 

som kan överträda konfidentialiteten. Detta har beaktats vid skrivning av resultat och analys. 

En annan viktig etisk aspekt är det informerade samtycket till deltagande intervjupersoner. 

Enligt Blumer (2009:150) innebär ett informerade samtycke att intervjupersonerna har blivit 



METOD 

- 27 - 
 

informerade om forskningens syfte och nytta, har delgetts de risker de kan utsättas för, att de 

deltar frivilligt och att deltagandet omedelbart kan avbrytas, samt hur konfidentiella aspekter 

säkerställs. I mitt fall säkrades det informerade samtycket genom att i förväg skicka ut 

information som intervjupersonerna i lugn och ro kunde läsa igenom. Informationen 

innefattade bland annat en beskrivning av studien, dess syfte, nyttan av studien,  hur resultatet 

kommer att spridas och vilken roll deras deltagande innebar. Intervjupersonen fick därefter 

möjligheten att ställa frågor rörande studien och deras deltagande innan intervjun startades. 

Det finns däremot flera problematiska aspekter med ett informerat samtycke under 

intervjustudier. Hadjistavropoulos och Smythe (2001:164) diskuterar bland annat att det kan 

uppstå etiska problem inom kvalitativ forskning eftersom metodologiska aspekter kan ändras 

under studiens genomförande. Exempelvis kan det informerade samtycket som gjordes 

inledningsvis ha ändrats under studiens genomförande, genom att intervjun mellan forskare 

och deltagare kommer in på ämnen som varken forskaren eller deltagaren var beredd att 

diskutera. Hadjistavropoulos och Smythe (2001:164f) menar att den här problematiken 

framförallt berör kvalitativ forskning som berör självbiografiska frågor där deltagarna kan 

avslöja känsliga psykologiska ämnen eller information om en tredjeperson i intervjun. 

Därmed kan det vara av vikt att få ytterligare ett informerat samtycke efter intervjun ägt rum. 

Detta säkerställdes genom att skicka ut forskningsstudiens resultat till de intervjupersoner som 

deltagit, för att ge dem möjligheten att exempelvis kommentera eventuella missuppfattningar 

från forskaren eller anmärka på delar som intervjupersonerna anser i för hög grad kan kopplas 

till dem själva eller en tredjeperson.  

Detta förfarande med att få två informerade samtycken är även ett sätt för forskaren att 

försäkra om empirins giltighet. Enligt Glifford (2003:219) är det både ovetenskapligt och 

oetiskt att bedriva forskning med bedrägligt material, försummelser, påhitt och knep. Dessa 

aspekter kan påverka resultatets riktighet. 

Det är även a vikt att utforma det informerade samtycket på ett förståeligt sätt så 

intervjupersonerna förstår vad de ger sig in på. Att ge ut felaktig information om studien eller 

om de risker de deltagande kan utsättas för anses som bedrägeri (Griffith, 2008:245). Även 

här är det fördelaktigt att ge intervjupersonerna möjligheten att ta del av studiens resultat för 

att ge dem möjligheten att korrigera missbedömningar av forskaren eller i värsta fall återkalla 

sitt deltagande. Det är därför av vikt att noga formulera det informerade samtycket för att 

undvika missförståelse redan från början. Griffith (2008:245) poängterar att forskarens behov 
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av empiri alltid är underställt den andra personens rätt att bestämma om den vill dela med sig 

av det. 

5.7 Metoddiskussion 
Som i de flesta studier har även jag stött på en viss problematik under studiens förfarande som 

jag presenterat i detta avsnitt. Vid insamling av empiri uppstod problematik redan vid valet av 

intervjupersoner för latenta organisationer. Dessa personer skulle arbeta inom organisationer 

som inte har krishantering som en del av den vardagliga verksamheten, men som ändå skulle 

ha erfarenheter av att varit med minst en ordinära kris. Inledningsvis var förhoppningen att 

finna samtliga intervjupersoner  inom äldreboenden för latenta organisationer som bedrivs 

kommunalt, privat och kooperativt. Detta visade sig dock inte möjligt eftersom staden som jag 

samlade in empirin i inte hade ett äldreboende som bedrevs kooperativt och de privata 

äldreboendena besatt inte den erfarenhet som jag eftersökte. Det viktigaste med valet av 

intervjupersoner inom latenta organisationer var däremot att de skulle stämma in på 

definitionen av organisationsformen och därför löstes detta problem genom att välja 

intervjupersoner från äldreboenden, hemvård och daghem. Eftersom samtliga av de 

verksamheterna inte har krishantering som en normal del av verksamheten. 

Ytterligare en problematiskt aspekt uppstod vid intervjuerna av personer inom latenta 

organisationer, när intervjupersonerna i flera fall kunde uppfatta studieområdet som 

främmande och komplext. Vissa frågor kunde framstå som alltför abstrakta och 

svårdefinierade som ledde till att frågorna behövde utvecklas genom förtydningar, då det 

kunde uppstå en risk att jag som intervjuare ledde intervjupersonen till ledande frågor. Detta 

har jag försökt undvika genom att i största möjliga mån låta intervjupersonerna tolka frågorna 

och därefter besvara dem.  

En anledning till ovanstående problematik kan vara att intervjupersonerna från latenta 

organisationer besatt mindre erfarenhet av kriser och att de därför upplevde ämnet som mer 

främmande och komplext. Detta kan även vara en anledning till att intervjuerna med personer 

inom latenta organisationer var betydligt kortare än intervjuerna som genomfördes med 

personer inom intermittenta organisationer. 
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6 Resultat och analys 

Resultatet har som syfte att besvara de tre forskningsfrågorna. För att skapa struktur och få 

resultatet mer överskådligt har jag valt att dela in resultatet i fyra teman. Varje tema har 

behandlats med en specifik teori som presenterats i det teoretiska ramverket, förutom sista temat 

där jämförelser presenteras mellan de olika latenta organisationerna, där utvalda delar av det 

teoretiska ramverket har valts ut för att analysera temat. 

6.1 Organisering under samverkan 
Berlin och Carlström (2011) anser att det finns tre olika typer av samverkansformer 

(sekventiell, parallell och synkron samverkan), som baseras på till vilken omfattning 

aktörerna samverkar (se 4.1 Teoretiskt ramverk för utförligare beskrivning). Nedan kommer 

jag att utifrån Berlin och Carlströms (2011) teori analysera empirin för att skapa förståelse för 

vilken eller vilka samverkansformer som samverkan mellan intermittenta och latenta 

organisationer karaktäriseras av. Syftet är att skapa en förståelse för begreppet samverkan 

mellan organisationer med olika grad av krishanteringsvana. 

Utifrån empirin från intervjuerna framgick att samverkan mellan intermittenta och latenta 

organisationer under tidigare kriser till stor omfattning bestod av parallell samverkan. Enligt 

Berlin och Carlström (2011:162) innebär den samverkansformen att organisationerna utför 

sina uppgifter parallellt vid sidan av varandra, vilket innebär att aktörer inte bidrar med 

arbetsuppgifter över professionella gränser. Detta stämde överrens med hur 

intervjupersonerna upplevde samverkan. Aktörerna gick sällan ur sina yrkesroller och deras 

arbetsuppgifter avgränsades i stor omfattning till deras verksamhetsområde.  

Både aktörer inom intermittenta och latenta organisationer ansåg i stor omfattning att de 

arbetade med de arbetsuppgifterna som var typiska för deras organisation, som är typiskt för 

parallell samverkan. Ofta innebar detta att aktörer inom latenta organisationer försökte 

bedriva den vanliga verksamheten i största möjliga mån genom att exempelvis prioritera 

arbetsuppgifter och ta in extra personal. 

Det var det att vi fick omorganisera och prioritera vissa saker. Det är svårt att förklara 

men man får samarbeta mer och hålla kontakt mellan sina kollegor på grund av detta 

(Int. 7, latent privat arbetare). 
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Personal fortsatte med det man ska göra så får man ta ut någon som sköter det som 

avviker. Typ att handla vatten och jag vet inte allt som det är (Int. 8, latent privat 

arbetare). 

För aktörer inom intermittenta organisationer innebar parallell samverkan till latenta 

organisationer att de ofta bistod med resurser och kompetens, samtidigt som de samverkade 

med andra intermittenta och manifesta organisationer. Aktörerna gick sällan in i andra 

organisationers verksamhetsområde utan höll sig till uppgifter som karaktäriserade deras 

yrkesroll. Exempelvis hade personal inom vård och omsorgsförvaltningen inom kommunen 

ett fokus på att sköta uppgifter som berörde just deras område.  

Jag hade ju min roll så alla gjorde ju sitt utifrån sin profession. Sen fick de säkert, det vet 

jag inte precis, men de fick säkert plocka in kanske några mer vikarier och lite sådär för 

att lösa det längst ut då för att hinna med allting (Int. 12, intermittent ledning). 

Sen har vi ju vård och omsorg, de tog ju sitt ansvar med patienterna, att de skulle kunna 

tvätta sig och hela den biten. Och skolan så att, det är samma sak där. I skolan var det ju 

mycket köken också. (Int. 11, intermittent arbetare). 

Sen andra ansvarsområden, tekniska som jag sa de höll ju på med själva läckan i sig och 

det var ju väldigt tydligt den delen tycker jag. Det var inte så många andra som la sig i 

där utan där fick man jobba på bäst man ville. (Int. 14, intermittent ledning). 

Däremot höll aktörerna från de intermittenta organisationerna kontinuerlig kontakt med de 

samverkande parterna. Anledningen var till stor del att diskutera problem och svårigheter som 

uppstått, men det fanns en tydlig indelning på att var och en ansvarade för redan givna 

verksamhetsområden. Att varje aktör arbetar med uppgifter inom sitt verksamhetsområde men 

återsamlas för att samverka med varandra är typiskt för parallell samverkan. Exempelvis hade 

teknik och fastighetsförvaltningen (intermittent organisation) under en läcka i en 

vattenledning ett tydligt avgränsat ansvarsområde till att laga själva läckan, så de kunde 

släppa på vatten till invånarna.  

Det var inte så många andra som la sig i där utan där fick man jobba på bäst man ville 

och man bara rapporterade det man gjorde egentligen och vilka problem man stötte på. 

Det var inte så mycket att besluta om där utan de jobbade ju på så bra man kunde 

naturligtvis för att försöka åtgärda detta (Int. 14, intermittent ledning). 

Men vi liksom gick ut och jobbade och sen så återsamlades vi, sådana här tidpunkter hela 

tiden som var förutbestämt  (Int. 12, intermittent ledning). 
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Jämfört med parallell samverkan är sekventiell samverkan en lägre nivå av samverkan som 

enligt Berlin och Carlström (2011:162) innebär att varje organisation utför sin specifika 

uppgift innan den överförs till nästa organisation. Den här formen av samverkan var inte 

framträdande mellan latenta och intermittenta organisationer, som kan grundas i att de 

arbetade med väldigt skilda arbetsuppgifter, eftersom det då kan bli problematiskt att lämna 

över arbetsuppgifter mellan organisationer.  

Av intervjuerna framgick däremot att graden av samverkan, till vilken omfattning samverkan 

utfördes, till stor del berodde på krisens allvarlighetsgrad. Samverkan under ordinära kriser 

mellan latenta och intermittenta organisationer krävde inte att aktörerna gick ur sina 

yrkesroller i sin tillhörande organisation, för att möjliggöra närmare samverkan till andra 

organisationer. Anledningen var att händelsen dels inte var tillräckligt allvarlig, dels för att 

händelsen inte varade tillräckligt länge.  

Om vi visste att det skulle fortsätta eller bli något. Då måste vi börja prioritera. Vad ska 

vi ha för samhällsviktiga funktioner som måste fungera och då kan det ju bli så att andra 

yrkesroller får göra andra saker, det är sådant som vi har diskutera så då. Det kräver ju 

sin organisation så att det är ju, och det kan ju bli också att man måste fatta beslut om att 

en skola måste användas för äldre till exempel (Int. 12, intermittent ledning). 

Tolkar man empirin kan man dra paralleller till vad Berlin och Carlström (2011:162f) menar 

är synkron samverkan, som karaktäriseras av att fokus ligger på att lösa den kollektiva 

uppgiften snarare än att se till den enskilda organisationens uppgift. Utifrån 

intervjupersonernas uttalanden kan man göra tolkningar att den här samverkansformen kräver 

en högre grad av flexibilitet, för att kunna gå ur sin yrkesroll för att bistå andra organisationer, 

som även är typiskt för synkron samverkan. 

6.2 Motiv med samverkan 
Utifrån Huxham och Vangens (2005) indelning av sex element (se 4.2.1 Teoretiskt ramverk 

för utförligare beskrivning) för att tydliggöra vilka motiv aktörer har till att samverka kommer 

jag nedan att presentera de element som framgår som dominerande motiv för att samverka 

mellan intermittenta och latenta organisationer. Jag kommer även att söka skillnader och 

likheter mellan de två organisationsformerna. Syftet är att besvara hur man kan förstå 

begreppet samverkan och vilka behov det tillgodoser. 

Vilka motiv aktörer inom latenta och intermittenta organisationer har till samverkan var till 

stor del gemensamma mellan organisationstyperna, men skilde sig åt i några avseenden. De 
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mest dominerande elementen för motiv för samverkan var tillgång till resurser, effektivitet, 

samordning och delat risktagande. Enligt Huxham och Vangen (2005:5) innebär tillgång till 

resurser att organisationer behöver samverka med varandra för att det var problematiskt att 

uppnå organisationens mål med endast sina egna resurser, som både innefattar finansiella och 

mänskliga resurser men även teknik och expertis. Detta motiv var framträdande i både 

intermittenta och latenta organisationer, men framförallt hos de sistnämnda. De uppfattade 

ofta intermittenta organisationer som en betydelsefull resurs som de kunde ställa vissa krav på 

att få hjälp från. 

Det underlättade allt vid denna händelsen. Förskolechefen ringde till kommunen vilket 

ledde till att kommunen snabbt kom hit. Det var väldigt betydelsefullt (Int. 4, latent 

kooperativ arbetare). 

Man tänker ju bara att om det händer igen så vet man vart man ringer. Att det funkar att 

få dunkar. Man vet att det funkade att få dunkar den gången i alla fall. Man känner sig 

lite trygg i det (Int. 5, latent kooperativ arbetare). 

Det är ju som typ när telefonerna lagt av. Då måste vi också kontakta kommunen för att 

få hjälp. Eftersom det behövs mycket mer tillsyn hos vårdtagarna och dom blir också 

inblandade runt natten (Int. 8, latent privat arbetare). 

Utifrån empirin gick det också att urskilja intermittenta organisationers behov av att samverka 

för att få tillgång till resurser. Däremot upplevde de i första hand inte latenta organisationer 

som en resurs för dem, utan snarare att de var i behov av andra intermittenta och manifesta 

organisationers resurser för att i många fall stödja de latenta krishaneringsorganisationernas 

arbete. En återkommande händelse hos intervjupersonerna var när kommunen var tvungen att 

stänga av vattentillförseln till invånarna i kommunen för att en vattenläcka inträffat i en 

ledning, då kommunens tekniska förvaltning och räddningstjänsten hade en stor del i arbetet 

med att få ut vatten till latenta organisationer. 

Brandmännen som var med. Det var ju dom som åkte ut med tankar, man placerade 

några tankar vid äldreboenden och skolor. Man var där och fyllde på och så vidare (Int. 

10, intermittent arbetare). 

Det fanns ju vatten att hämta på en sådan här, där man kunde hämta rent vatten. Sen 

satte man ju ganska snabbt upp sådana här bilar med vattentankar på strategiska ställen, 

som vi bestämde då (Int. 12, intermittent ledning). 
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Sen är det ju då den där andra delen med vatten distribution ut till alla här i stan och där 

var det ju en samverkan mellan räddningstjänst och vår tekniska sida egentligen där man 

planerade och såg över vilka resurser vi har i form av bilar och annat (Int. 14, 

intermittent ledning). 

Det andra elementet som var dominerande för båda organisationsformerna var effektivitet, 

som enligt Huxham och Vangen (2005:6) innebär att organisationerna samverkar för att 

uppnå deras mål på ett effektivare sätt. Exempelvis genom att fördela arbetsuppgifter mellan 

organisationer för att få rätt man för uppgiften. Av de intermittenta organisationerna belyste 

man fördelarna med att kunna ta vara på kompetenser från olika organisationer för att lösa 

uppgiften effektivt. Detta innebar inte bara att de fördela ut arbetsuppgifter utan det handlade 

även om att ta vara på varandras kompetenser för att lösa uppgiften på bästa möjligaste sätt. 

Den största fördelen är ju att en får in mer folk tidigare, plus att det finns fler 

kompetenser. Kompetensen blir ju avsevärt mycket större om en tar hjälp av andra 

organisationer. För de har ju sina kontaktnät och sina kontaktvägar. Och i ett sådant här 

scenario är det ingen som en klarar själv (Int. 11, intermittent arbetare). 

Ja det är absolut värt det. Det är ju a och o. Det är ju samverka som man måste göra så 

det känns självklart. Varför är för att det blir lättare att lösa uppgiften. Får in fler 

kompetenser och allt var ju inte självklart. Vi fick ju bolla en del saker och då kan man 

komma med en del synpunkter. Ja, det är absolut värt att samverka. Jag tror inte att det 

hade gått annars (Int. 10, intermittent arbetare). 

Det är klart att det är jättebra att samverka därför att man blir ju fler och man 

kraftsamlar för att lösa problemet. Och att vi har, alltså det är ett väldigt prestigelöst 

samarbete vi har mellan förvaltningar i kommunerna och även mot räddningstjänsten 

upplever jag, där vi tar råd av varandra (Int. 13, intermittent ledning).  

För de latenta organisationerna var elementet effektivitet inte lika framträdande som för de 

intermittenta organisationerna, utan det handlade till större omfattning att få hjälp med 

arbetsuppgifter för att uppnå organisationens mål. Till skillnad från intermittenta 

organisationer som mer betraktade utbytet av kompetens och arbetskraft som ett ömsesidigt 

utbyte mellan de samverkande organisationerna.  

Personal fortsatte med det man ska göra så får man ta ut någon som sköter det som 

avviker. Typ att handla vatten och jag vet inte allt som det är (Int. 8, latent privat 

arbetare). 
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Jag tror att det bara var att vi ringde och sa att vi behövde vatten, så kom dom med 

dunkar (Int. 5, latent kooperativ arbetare). 

Elementet effektivitet har även en nära koppling till elementet samordning, som enligt 

Huxham och Vangen (2005:6) ofta innebär samordning av små och medelstora tjänster för att 

underlätta för den som är i behov av tjänsten. Samordning var ett vanligt motiv för samverkan 

för båda organisationsformerna. Däremot skedde samverkan ofta för att stödja latenta 

organisationer. Intermittenta organisationer samordnade även ofta tjänster med manifesta 

organisationer, som syftade till att underlätta för latenta organisationer. Ett vanligt exempel 

var när kommunen (intermittent organisation) tog hjälp av räddningstjänstens tjänster 

(manifest organisation) för att bistå exempelvis skolor och äldreboenden (latenta 

organisationer). Ett återkommande scenario var vid vattenläckor där exempelvis äldreboenden 

och skolor var i behov av att få vattentankar utkört till dem. 

Allstå som samarbetet med räddningstjänsten, där vet vi att vi har X antal personer i 

tjänst dygnet runt som kan rulla på 30 sekunder, uppåt 90 sekunder. Om vi skulle ha tagit 

den vattentransporten själva exempelvis med egna fordon så hade det tagit två och en 

halv timme innan vi hade haft en tankbil på plats (Int. 11, intermittent arbetare). 

Från latenta organisationer uppfattades elementet samordning på likartat sätt. De framhävde 

deras behov av intermittenta organisationers tjänster, för att de skulle kunna leverera tjänsten 

till deras kunder, som i flera fall även kunde betraktas som en kund för den intermittenta 

organisationen. Det kunde exempelvis handla om arbetsuppgifter eller deras behov av 

information. 

Det är mest påtagligt när jag tänker på vattenförsörjningen. Då är det tekniska som talar 

om hur vi ska agera i olika situationer om vattnet tar slut. Vart hämtar vi det och vad 

händer om det tar slut (Int. 3, latent kommunal ledning). 

Det elementet som i störst omfattning skilde sig mellan organisationsformerna var delat 

risktagande, som var ett framträdande motiv hos latenta organisationer men som knappt 

framträdde hos intermittenta organisationer. Aktörer inom latenta organisationer betraktade 

samverkan i många fall som en trygghet och menade att välkända kontakter och vetskapen om 

att det fanns andra som ställde upp för dem skapade den här tryggheten. 

Det är en trygghet tycker jag och det är även en trygghet att ha kontakt innan tycker jag. 

I ett nätverk tycker jag att man ska känna till. Trevligt också om man har sett de här 

personerna som man vänder sig till. /.../ Han kan man alltid ringa till och det är jättebra, 
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som tar tag i och ordnar. Det känns ju som en väldig trygghet (Int. 6, latent kooperativ 

ledning). 

Jag vet att har jag funderingar så kan jag bara ringa dit och de kommer hit. Det tycker 

jag fungerar jättebra det samarbetet (Int. 3, latent kommunal ledning). 

Ja, det är det klart. En trygghet att ha kommunen. Alltså, på nått sätt är det ju det (Int. 5, 

latent kooperativ arbetare). 

Elementen lärande och moraliska avsikter var utifrån empirin av mindre betydelse för 

samverkan mellan latenta och intermittenta organisationer. Elementet lärande innebär enligt 

Huxaham och Vangen (2005:6f) att organisationerna samverkar för att lära av varandra inom 

nätverk och mellan sektorer, medan elementet moraliska avsikter innebär att organisationerna 

samverkar för att lösa samhällsproblem som enligt aktörerna måste hanteras av flera 

organisationerna för att få bukt på problemet. 

Sammanfattningsvis har analysen av empirin med hjälp av Huxham och Vangens (2005:5ff) 

teori om vilka motiv organisationer har för att samverka framhävt tre gemensamma element 

för både intermittenta och latenta krishaneringsorganisationer (tillgång till resurser, 

effektivitet och samordning), ett utmärkande element för endast latenta organisationer (delat 

risktagande) och två element som inte framhävts i någon större omfattning av någon 

organisationsform (lärande och moraliska avsikter). Vidare har analysen inte kunnat urskilja 

någon skillnad för hur samverkan upplevs och vilka behov det tillgodoser om aktören befinner 

sig på operativ- eller ledningsnivå. 

6.3 Faktorer som främjar och hämmar samverkan 
Nedan har empirin från intervjupersonerna presenterats och analyserats med hjälp av Huxham 

och Vangens (2004) teori The theory of collaborative advantage, där jag utgått från fem 

perspektiv för samverkan (se 4.2.2 Teoretiskt ramverk för utförligare beskrivning). Syftet har 

varit att tydliggöra främjande och hämmande faktorer för samverkan mellan latenta och 

intermittenta organisationer.  

Samverkan mellan latenta och intermittenta organisationerna upplevdes av de flesta aktörerna 

från båda organisationstyperna som naturlig och förväntad under ordinära kriser. Flera 

intervjupersoner ansåg att samverkan var förväntad eftersom den var nödvändig för att 

hantera händelsen på ett önskvärt sätt, varav samverkan framförallt innebar att intermittenta 
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organisationer bistod i latenta organisationers arbete. Detta ansågs förväntat av majoriteten 

från både personal på operativ nivå och ledningsnivå inom latenta organisationer. 

Vi vet att har jag funderingar så kan jag bara ringa dit och de kommer hit. Det tycker jag 

fungerar jättebra det samarbetet (Int. 3, latent kommunal ledning).  

Alltså det är på så vis. Den samverkan mellan oss, där har vi redan rutin. Man ringer och 

säger vad som har inträffat (Int. 2, latent kommunal arbetare). 

Den var förväntad, hjälpsam och tillmötesgående. De är väldigt hjälpsamma och 

tillmötesgående (Int. 4, latent kooperativ ledning). 

Dessa förväntningar var besvarade av personal inom intermittenta organisationerna. Flera av 

intervjupersonerna ansåg att det var en naturlig del att ställa upp för varandra och att det även 

varit något man gjort under tidigare händelser där organisationer behövde samverka med 

andra organisationer. 

Det är nog en gammal kultur att när du jobbar inom kommunen och det händer 

någonting så ställer du upp. De kommer med en gång och de sätter sig snabbt in i 

situationen. Det är något speciellt, jag kan inte riktigt ta på det. Det har fungerat så vid 

samtliga läckor och händelser som vi har haft. Samma sak om det kommer ett stort 

snöfall, personalen ställer upp. Det sitter i blodet på något vis (Int. 11, intermittent 

arbetare). 

Att aktörer har förtroende till att samverka med varandra kan kopplas till Huxham och 

Vangens (2004:195f) perspektiv förtroende, som ofta kan betraktas som en framgångsfaktor 

för samverkan. Författarna menar att bristande förtroende bland annat kan bero på tidigare 

erfarenheter av varandra och att aktörer inte fått välja vilka de vill samverka med. Utifrån 

intervjupersonernas uttalanden framgick att aktörerna har varit med om flera tidigare 

händelser där samverkan skett och att det skapat ett naturligt och självklart förhållningssätt till 

samverkan. Detta kan till stor del bero på att de upplevt den tidigare samverkan som positiv 

och nödvändig, vilket skapat ett förtroende till varandra. Enligt författare som studerat detta 

område kan förtroende till varandra under samverkan betraktas som en främjande faktor för 

samverkan i och med att det motverkar misstro och missförståelse till varandra (Kapucu, 

2006:221; Kapucu, m.fl., 2009:306f; McMaster och Baber, 2012:46; Uhr, 2009;74f; Ödlund, 

2010:104f). 
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Perspektivet förtroende kan i flera avseenden relateras till perspektivet allt förändras ständigt, 

som enligt Huxham och Vangen (2004:198ff) innebär att förändringar i strukturen kan 

påverka samverkan. Exempelvis kan det innebära att nya samverkanspartners kan medföra 

oklarhet och komplexitet. Utifrån analysen kan tolkas att majoriteten av intervjupersonerna 

inom båda organisationstyperna upplevde det positivt att ha träffat personen innan som man 

samverkade med. Genom att ha träffat personen innan kunde aktörerna bygga upp kända 

kommunikationsvägar, vilket frambringade trygghet hos aktörerna. Fanns en trygghet till att 

kunna kontakta en viss person, förutsattes att det fanns ett förtroende till kontakten. Därmed 

har perspektiven allt förändras ständigt och förtroende en nära anknytning. 

Intervjupersonerna framhävde därmed att det var en främjande faktor att samverka med 

informella framför formella kontakter. 

Men det känns ju litegrann som att mycket bygger på den personliga relationer och att 

man är trygg att jobba tillsammans och så fort det är nya människor eller andra 

myndighetspersoner som man inte är van att arbeta tillsammans med, då blir det svårare. 

Så är min upplevelse (Int. 13, intermittent ledning). 

Allt sånt här tycker jag är viktigt. Att man inte behöver leta efter nummer eller vem man 

behöver vända sig till eller att man vet att den här vänder jag till så lotsar den mig vidare 

(Int. 6, latent kooperativ ledning). 

Flera av aktörerna inom latenta organisationer poängterade dock att det kunde vara 

problematiskt att skapa och bevara kontakter till kommunala förvaltningar. Flera ansåg att de 

hade varit osäkra på vem de kunde höra av sig till vilket lett till att de ringt kommunväxeln 

och bett om dirigering. Vissa ansåg även att det var ett problem att veta vilka man kunde höra 

av sig till eftersom personal med tiden byts ut. 

Naturligt skulle det vara om jag hade ett namn som representerar frågan. För att ringa 

en växel som säger att det är stängt mellan vissa tider skänker inte mig mer vetskap. /.../ 

Vi vet ju att det finns riktlinjer upplagda på kommunens hemsida, så dit kan alla vända 

sig som är kommuninvånare och har ett intresse. Information finns ju men en lördag eller 

söndag då är jag inte insatt i vem jag ska ringa (Int. 9, latent privat ledning). 

Jag har ju jobbat så länge och har väldigt etablerade kontakter men allteftersom som det 

byts personal så är det viktigt att ha det nerskrivet. Jag får en liten tankeställare känner 

jag (Int. 6, latent kooperativ ledning). 
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Utifrån perspektivet allt förändras ständigt kan tolkas att båda organisationstyperna ansåg att 

det var fördelaktigt att vid samverkan använda sig av informella framför formella kontakter. 

Aktörer inom de latenta organisationerna ansåg även att förändringar i positioner inom 

intermittenta organisationer var en hämmande faktor för samverkan, eftersom det resulterade i 

att de var osäkra om vem de kunde kontakta. 

Utifrån analysen av perspektivet förtroende kan tolkas att aktörerna hade en ömsesidig 

förståelse till att samverka för att hantera kriser på ett effektivt sätt. Detta kan även kopplas 

till perspektivet gemensamma mål, som enligt Huxham och Vangen (2004:191ff) kan delas in 

i gemensamma, organisatoriska och individuella mål, som till stor del grundas i att 

organisationer har olika resurser, kunskaper och anledningar till varför de deltar i samverkan. 

Utifrån analysen kan urskiljas att aktörerna hade förtroende till varandra och ansåg att det var 

naturligt att kontakta varandra, vilket även kan tolkas som att de hade en medvetenhet om de 

gemensamma målet för samverkan. Det gemensamma målet för samverkan kunde i det fallet 

vara att hantera händelsen på bästa möjligaste sätt eller tillfredsställa de som var i behov av 

deras tjänster. 

Ur analysen kan även urskiljas att latenta organisationer framförallt samverkade med 

intermittenta organisationer, medan de sistnämnda även samverkade med andra intermittenta 

organisationer. Detta skedde genom att aktörer från olika intermittenta organisationer 

samlades på avsedda platser för att prata med varandra över organisatoriska gränser. Detta 

förfarande kan tolkas till att det fanns en vilja att kommunicera organisatoriska och 

individuella mål mellan intermittent organisationer, som kan kopplas till perspektivet 

gemensamma mål. 

Så det var väldigt bra att man samlades där på statshuset för då kunde man snabbt prata 

med varandra över gränserna där och så hade man kontakt över nätet och telefon ut då. 

/.../ Vi träffades i olika konstellationer för att lösa olika problem då (Int. 12, intermittent 

ledning). 

Så där samlades vi ju då på olika tider under dagen där. Och då var det de berörda som, 

VA och teknik och fastighet, verksamhetsansvariga, tjänsteman i beredskap och så jag 

(Int. 13, intermittent ledning). 

Utifrån analysen av empirin kan därmed kopplingar göras till perspektivet gemensamma mål. 

Latenta och intermittenta organisationer kan tolkas ha en medvetenhet till de gemensamma 

målen för samverkan, medan organisatoriska och individuella mål inte delades i samma 
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omfattning. Däremot samverkade flera intermittenta organisationer i större omfattning för att 

dela med sig av organisatoriska och individuella mål mellan varandra. Att latenta och 

intermittenta organisationer inte dela organisatoriska och individuella mål kan betraktas som 

fördelaktigt för god samverkan eftersom det enligt Huxham och Vangen (2004:191f) kan 

skapa förvirring, missförståelse och intressekonflikter eftersom organisationers mål ofta är 

oförenliga. 

Perspektivet makt går in på om maktrelationerna är jämställda mellan de aktörer som deltar i 

samverkan (Huxham och Vangen, 2004:193f). Utifrån analysen av intervjuerna framgick att 

samverkan mellan intermittenta och latenta organisationer skett utan att man försökt hävda 

maktförhållanden mellan varandra, utan istället fokuserade man på att lösa uppgiften. 

Exempelvis kunde det vara att höga chefer för latenta organisationer (som kategoriseras 

tillhörande intermittent organisation) tog åt sig uppgifter som latenta organisationer ansvarade 

för. 

Det är vår högsta chef vi har i kommunen och att hon visar intresse och kommer hit på 

kvällen och vara behjälplig. Det var den andra chefen som erbjöd sig att hjälpa till med 

att informera vårdtagare. Säg bara till vad jag ska göra och om jag kan vara till hjälp. 

Jag hade fullt upp med personal och försöka organisera och samla ihop, POSOM-

gruppen satt med och min chef, min närmaste chef var med och var behjälplig med att 

skjutsa hem folk. Vi hade våra roller (Int. 3, latent kommunal ledning). 

Nej, det tycker jag är väldigt tydligt i den här kommunen, att man vet det. Och man har 

ganska långtgående befogenheter kan jag känna. Det liksom sitter inte i det, att det inte 

är mina pengar. Det är inte så. Det känner jag inte är något problem. Det är mer att vi, 

löser (Int. 12, intermittent ledning). 

Däremot framgick det av analysen att intermittenta organisationer ofta betraktades som att de 

hade det övergripande ansvaret för händelsen. Exempelvis har det varit händelser där den 

kommunala förvaltningen som berördes mest av händelsen har fått det övergripande ansvaret, 

eller att "de ägde händelsen" som flera intervjupersoner uttryckte sig.   

Det var ju teknik och fastighet. De äger ju problemet så. Dom var det och de placerade 

även ut tankar på vårdboenden och någon skola. Såna där enkubiks, och så åkte 

räddningstjänsten varje morgon och fyllde på (Int. 10, intermittent arbetare). 

Kommunen är ju tillsynsmyndighet för oss så då vet man att det är dom som har 

huvudansvaret även om vi är en friskola. Så finns det, inte tyvärr just nu, men en som är 
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huvudansvarig för friskolorna och henne kan man ju alltid vända sig till (Int. 6, latent 

kooperativ ledning). 

Ytterligare en faktor som kan kopplas till perspektivet makt som skiljer sig mellan 

organisationstyperna är att intermittenta organisationer besatt mer resurser i form av 

kompetens och materiel. Dessa resurser var latenta organisationer i flera fall i behov av och 

det blev de intermittenta organisationerna som avgjorde vilka latenta organisationer som fick 

ta del av dessa.  

Jag kan inte säga till hundra procent att det var så. Men min bild var att vi fick ringa och 

tjata, vi måste ha vatten. Vi behöver hjälp med att ha tankbilar, men dit upp har de kört 

utan problem (Int. 5, latent kooperativ arbetare). 

Vård och omsorg blir sån här prioriterad verksamhet givetvis då. Man måste liksom ta 

hand om sjuka och gamla, handikappade, så att det blir annat, förskola eller så som får 

ligga nere. Men det är ju inget enkelt som man förstår, för då kommer ju, hur ska 

föräldrar då som jobbar inom vård och omsorg för de måste ju lämna sina barn 

någonstans om de ska kunna jobba (Int. 12, intermittent ledning).  

Utifrån analysen gick det även att urskilja att inom latenta organisationer var det oftast 

personal på ledningsnivå som initierade och skötte samverkan till intermittenta organisationer. 

Personal på operativ nivå ansåg även att det var chefens ansvar att sköta samverkan till 

intermittenta organisationer. 

Ja, alltså förskolechefen ringer. Vi har ju alltid kommunen att ringa till, i och med att 

dom liksom är över oss. Är det något så ring till kommunen. Vi hyr huset av dom 

dessutom (Int. 5, latent kooperativ arbetare). 

Ja, det tror jag. Sådana kontakter ligger på mig som förskolechef. Såvida jag är här men 

annars så informerar dom mig alltid så ringer den som är här annars. Men är jag här är 

det jag som ringer (Int. 6, latent kooperativ ledning). 

Analysen av empirin utifrån perspektivet makt tydliggör att intermittenta organisationer ofta 

besatt mer makt än latenta organisationer. Detta kan till stor del bero på att de hade det 

övergripande ansvaret för händelsen och att de besatt resurser som de latenta organisationerna 

ofta var i behov av. Jämfört med de latenta organisationerna som endast ansvarade för deras 

verksamhet som oftast var i betydligt mindre omfattning. Däremot fanns det inget som tydde 

på att maktförhållandena kunde hämma samverkan eftersom de övergripande målen för 

organisationerna var gemensamma och det fanns en tydlig ansvarsfördelning. Ansell, m.fl. 
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(2010:199), McEntrie (2002:376) och McMaster och Baber (2012:38f) har i deras studier 

kommit fram till att oklar ansvarsfördelning är en hämmande faktor för samverkan mellan 

organisationer. Ansell m.fl. (2010:199) menar att det är problematiskt eftersom ansvaret kan 

läggas över mellan organisationer och skapa förvirring. Detta resonemang stödjer att tydliga 

makt och ansvarsförhållanden mellan latenta och intermittenta organisationer är en främjande 

faktor för samverkan. 

Som framgick i analysen ovan kunde resurser inom intermittenta organisationer betraktas som 

en maktfaktor, som även kan kopplas till perspektivet ledarskap. Enligt Huxham och Vangen 

(2004:198ff) innebär perspektivet inte bara ledarskapsaktiviteter av aktörer utan även hur 

deltagarna påverkas av strukturer och processer inom samverkansformerna. En aspekt som 

framgick av analysen var hur deltagarna fick ta del av agendan för händelsen och hur deras 

behov av information tillfredställdes. I detta avseende utmärker sig intermittenta 

organisationer för att besitta information samt att de sätter agendan genom vilken information 

de distribuerar till latenta organisationer. I flera fall hade det förekommit händelser där det 

funnits ett behov av information som uteblivit för aktörer inom latenta organisationer.  

Man förväntar sig att andra tar kontakt med oss istället för att vi ska vara tvungen att 

söka information (Int. 4, latent kooperativ arbetare). 

Nej, nej, det är väl egentligen informationen, hur vi får reda på det. Det blir ju av en 

slump oftast för vi har ingen radio. Vi har ingenting att lyssna på. /.../ De upplysningar vi 

fick var via radion. Sen så det var inget annat (Int. 8, latent privat arbetare). 

Att aktörer inom latenta organisationer ansåg att det kan var problematiskt att behöva söka 

efter information kan betraktas som en hämmande faktor för samverkan eftersom strukturen 

då inte tillåter alla att ta del av agendan i samma omfattning. Ytterligare en faktor som 

hämmar samverkan i det här avseendet är att en stor del av kommunikationen sker över e-post 

och telefon, istället för frekventa möten då båda parter gör sig tillgängliga för att exempelvis 

byta information. Som tidigare framgått av analysen har det framförallt varit personal på 

ledningsnivå som skött samverkan till intermittenta organisationer.  

6.4 Skillnader mellan kommunal, privat och kooperativ 
I detta tema kommer jag utifrån analysen som gjorts i tidigare teman presentera likheter och 

skillnader i samverkan mellan intermittenta och latenta organisationer som bedrivs 

kommunalt, privat och kooperativt. Ingen ytterligare teori har används utan temat baseras på 

skillnader som framgått i analysen av övriga teman. 
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Av analysen framgick ingen skillnad mellan de olika latenta organisationerna i avseende på 

Berlin och Carlströms (2004) tre olika samverkansformer (sekventiell, parallell och synkron 

samverkan). Utan samverkan till intermittenta organisationer var framförallt parallell 

samverkan, eftersom organisationerna till huvudsak utförde sina uppgifter parallellt vid sidan 

av varandra. De avgränsade därmed samverkan på så vis att de behöll sina yrkesroller och 

gjorde inte arbetsuppgifter som inte hörde till aktörens verksamhetsområde.  

Majoriteten av intervjupersonerna inom latenta organisationer ansåg att intermittenta 

organisationer kunde bistå med resurser i deras krishantering. Det kunde handla om materiella 

saker men även att få information och kunskap om händelsen. Däremot var det inte alla 

intervjupersoner som ansåg att de kunde delta i samverkan i samma omfattning som alla andra 

latenta organisationer. Somliga ansåg att orsaken kunde grundas i deras specifika 

organisationstyp, om deras verksamhet bedrevs kommunalt, privat eller kooperativt, som 

ibland kunde uppfattas som underprioriterad av intermittenta organisationer. I detta avseende 

utmärkte sig kooperativt och privat bedrivna verksamheter. Flera intervjupersoner från dessa 

organisationstyper ansåg att de i något hänseende blivit underprioriterade eller inte fått den 

hjälp som de ansåg sig behöva.  

I att vi är en enskild förskola så tror jag kommunen själva servrar sina egna och känner 

att vi måste kämpa, ringa mer. Det är min, alltså det jag kommer ihåg. Jag kan inte säga 

till hundra procent att det var så. Men min bild var att vi fick ringa och tjata, vi måste ha 

vatten. Vi behöver hjälp, men att ha tankbilar dit upp har de kört utan problem. /.../ Jag 

tror att ansvaret är lika viktigt men att på nått sätt där funkar det lättare. Kommunen vet 

ju att kommunens förskola behöver vatten men sen, ja just det ja det finns en kooperativ 

också. (Int. 5, latent kooperativ arbetare). 

Vi fick ingen hjälp. Det var inte det man tänkte på då. Det var mer att det inte fanns något 

vatten men det kommer väl snart tillbaka. För det var det de sa. Att det inte skulle bli 

långvarigt eftersom det inte var någon stor vattenläcka (Int. 7, latent privat arbetare). 

Tolkar man dessa uttalandena från intervjupersonerna framgår att aktörer från kooperativt och 

privat drivna verksamheter förväntade sig mer av de intermittenta organisationer. Däremot 

framgick det inte av kommunalt drivna latenta organisationer att de upplevde sig som 

underprioriterade. Ur analysen av empirin kan även tolkas att aktörer inom intermittenta 

organisationer upplevde att de haft bättre samverkan med kommunalt bedrivna verksamheter, 

framför privat och kooperativt bedrivna verksamheter. Detta faktum var något som stöddes av 

både intervjupersoner från latenta och intermittenta organisationer.  
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Sen när en sådan här grej händer så pratar jag ju med de som jag ansvarar för, alltså de 

enhetschefer som är kommunala, jag pratar ju inte med de som är privata 

enhetscheferna. Och det känns som en, vad ska vi säga, en gråzon, det är det (Int. 14, 

intermittent ledning). 

Nja, vi får ju ringa runt. Det var ju inte de som tog kontakt med oss. Men så är det ju. 

Man kan ju inte gå till kassan och gnälla över priserna eftersom de inte sätter dem (Int. 4, 

latent kooperativ arbetare). 

Ytterligare en skillnad som framgick av analysen var att privat bedrivna verksamheter kunde 

tolkas som mer individuella jämfört med kooperativa och kommunala verksamheter. 

Exempelvis drar de sig för att initiera samverkan med intermittenta organisationer. Istället 

arbetar de i största möjliga omfattning utan hjälp av resurser från utomstående organisationer.  

Att jobba inom hemtjänst kräver att man ska vara flexibel och lösningsfokuserad och jag 

tror att man är van att agera utifrån eget huvud. Någonstans blir man luttrad för det 

händer ändå konstiga saker (Int. 9, latent privat ledning). 

Vi har ju en tant, det finns aldrig något i kylskåpet för hon äter alltid upp allt så det var 

till att åka till Konsum och köpa allt vatten som stod i hyllorna. Det var det vi fick göra 

och ha kontakt med varandra hela tiden. De upplysningar vi fick var via radion. Sen så 

det var inget annat (Int. 7, latent privat arbetare). 

Sammanfattningsvis kan urskiljas att samverkan mellan latenta organisationer som bedrivs 

kommunalt har en närmare samverkan till intermittenta organisationer, jämfört privat och 

kooperativt bedrivna verksamheter. Det kan även urskiljas att latenta organisationer som 

bedrivs privat är mindre benägna att initiera samverkan till andra organisationer. 
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7 Diskussion 

I detta avsnitt har jag som avsikt att lyfta fram och diskutera aspekter som framkommit i 

resultat och analys. Syftet är att få ett vidare perspektiv och öka förståelsen för resultatet, 

samt skapa en grund för efterföljande slutsatser. 

Som framgått av analysen av intervjuerna sker samverkan mellan latenta och intermittenta 

organisationer framförallt genom att aktörerna arbetar parallellt gentemot varandra, som 

innebär att de behåller sina yrkesroller och gör inte arbetsuppgifter som andra organisationer 

ansvarar för. Detta kan likställas med vad Berlin och Carlström (2004) definierar som 

parallell samverkan. Att samverkan inte skett på en lägre (sekventiell samverkan) eller högre 

nivå (synkron samverkan) kan diskuteras utifrån flera faktorer. Jag anser att en faktor kan vara 

att organisationerna har så skilda arbetsuppgifter både i vardagen och under kriser att en högre 

grad av samverkansform inte hade främjat hanteringen av händelsen. Aktörer inom latenta 

organisationers har ingen eller mycket liten grad av krishanteringsvana och aktörerna är ofta 

specialiserade samt avgränsade till arbetsuppgifter som berör deras specifika arbetsområde, 

medan intermittenta organisationer likväl är specialiserade till andra specifika arbetsuppgifter. 

Att gå mot synkron samverkan som innebär ett utbyte av organisatoriska uppgifter anser jag 

kan vara mer hämmande än främjande för samverkan, eftersom det troligtvis kan resultera i en 

hög grad av förvirring och missförståelse.  

Ansell, m.fl. (2002) har undersökt sektorsöverskridande samverkan under kriser mellan 

privata och offentliga organisationer. Författarna kom bland annat fram till att organisationer 

som företräder olika funktionella områden ofta skiljer sig i logik och prioriteringar, som kan 

medföra problematik för samverkan eftersom ansvarsförhållandena och relationen mellan 

aktörerna inte är klart definierade och kan därför försämra hanteringen av krisen. Utifrån detta 

resonemang stöds även min tes om att samverkan mellan latenta och intermittenta 

organisationer inte bör samverka i den omfattning att det kategoriseras som synkron 

samverkan, utan bör istället bruka parallell samverkan. 

Berlin och Carlström (2004) använde sig av de tre samverkansformerna för att studera 

samverkan mellan manifesta organisationers på olycksplatser. Organisationer som studerades 

var i det fallet polismyndighet, räddningstjänst och ambulans. Detta är organisationer som 
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arbetar med krishantering i vardaglig basis och är vana av att samverka med varandra. Ändå 

visade deras studie att synkron samverkan mellan dessa organisationer ledde till en hög grad 

av osäkerhet och att samverkansformen krävde kompetens utanför de välkända arbetssätten. 

Jämför man resultatet mot min studie anser jag att aktörer inom latenta och intermittenta 

organisationer behöver betydande kompetensutveckling i varandras verksamheter, för att 

uppnå den flexibiliteten som synkron samverkan kräver.  

Flera studier har även uppvisat att hög flexibilitet hos organisationer främjar samverkan under 

kriser. McMaster och Baber (2012:44) anser att organisationer bör kunna bryta 

organisationsstrukturen för att besvara händelsen. Allmänna regler som betraktas som 

standardrutiner måste kunna kringgås för att uppnå flexibiliteten som krävs för att möta 

krisen. Uhr (2009:20) anser också att organisationer som samverkan behöver vara flexibla och 

att det är viktigt att organisationerna gör lokala anpassningar till situationens dynamik. 

Att aktörerna inom latenta och intermittenta organisationer brukade parallell samverkan och 

inte sekventiell samverkan kan även här grundas i att organisationerna arbetar med så vitt 

skilda arbetssätt. Jag anser att det kan skapa svårigheter när aktörer från en organisation ska 

lämna över uppgifter till en annan organisation som i vanliga fall arbetar med helt annorlunda 

uppgifter. Detta är grundtanken med sekventiell samverkan som innebär att aktören utför sin 

specifika uppgift innan den överförs till en aktör inom en annan organisation. Vilka uppgifter 

som latenta och intermittenta organisationer kan lämna över till varandra under kriser är 

troligtvis begränsat eftersom deras arbetsuppgifter i verksamheten i stor omfattning skiljer sig 

från varandra. Detta resonemang kan även stödjas med studier av McMaster och Baber 

(2012:46) och Ödlund (2010:104f), vars studier visat att samverkande organisationer som är 

obekanta med varandras verksamheter kan skapa missförståelse som följd av bristande 

förtroende till varandra. 

Utifrån analysen framgick att både latenta och intermittenta organisationer har relativt lika 

motiv till varför de initierar och genomför samverkan med varandra. Motiven tillgång till 

resurser, effektivitet och samordning var tre motiv som framgick hos både latenta och 

intermittenta organisationer. Däremot är det intressant att lyfta fram motivet delat risktagande 

till diskussion, eftersom det endast framträdde hos aktörer inom latenta organisationer. En 

bakomliggande orsak anser jag kan vara att aktörer inom latenta krishanteringsorganisationer 

har relativt standardiserade arbetsuppgifter, som leder till att de blir i stort behov av hjälp när 

något oväntat inträffar som kräver insatser utöver det vanliga. Utifrån den här synvinkeln blir 
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det förstårligt att intermittenta organisationers resurser och krishanteringsvana kan betraktas 

som en trygghet för latenta organisationer. Eftersom aktörer inom intermittenta organisationer 

ofta har varit med om flera kriser som har gett dem en större vana av att arbeta mer flexibelt. 

Kapucu, m.fl (2009:297) och Uhr (2009:20) har studerat detta område och kommit fram till 

att samverkande organisationer under kriser bör vara flexibla och anpassliga till händelsen för 

att kunna möta förändringar i omgivningen som kriser ofta för med sig. Därmed kan 

intermittenta organisationer ses som mer lämpade för att hantera kriser. 

Varför elementen moraliska avsikter och lärande var av mindre betydelse som motiv till att 

samverka kan ha flera orsaker. I avseende på moraliska avsikter kan händelsens karaktär ha 

betydelse. Möjligtvis kanske inte aktörerna uppfattar ordinära kriser, som jag har studerat 

samverkan under, som tillräckligt allvarliga och komplexa för att motivet moraliska avsikter 

skulle utmärktas i analysen. Om krisen innefattade faktorer som social oro eller kriminella 

nätverk anser jag att aktörerna kan känna en större skyldighet till att samverka på grund av 

händelsens allvarlighetsgrad och komplexitet, jämfört med ordinära kriser som oftast inte 

omfattar särskilt hög grad av komplexitet. 

Att elementet lärande inte framgick som motiv för samverkan vid analysen anser jag kan 

förklaras utifrån att aktörernas yrkesroller skiljer sig i avsevärd omfattning. Eftersom deras 

arbetsuppgifter skiljer sig anser de troligtvis att de inte behöver samverka för att lära av 

varandra. Huxham och Vangen (2005:5ff) anser att detta element framförallt framstår under 

samverkan som berör samma nätvärk av organisationer och som fokuserar till en specifik 

målgrupp. Detta gäller sällan när intermittenta och latenta organisationer samverkar vid 

ordinära kriser. 

Vid analysen av vilka faktorer som främjar och hämmar samverkan uppstod det intressanta 

aspekter att lyfta kring teorin som jag utgick från i analysen. En intressant aspekt var 

perspektivet gemensamma mål, där analysen framgav att latenta och intermittenta 

organisationer endast borde dela gemensamma mål för samverkan, utan att dela 

organisatoriska och individuella mål. Detta eftersom de har olika resurser, kunskaper och 

anledningar till varför de samverkar. Eftersom de olika organisationstyperna utför skilda 

arbetsuppgifter anser jag att det är fördelaktigt att undvika en gemensam medvetenhet kring 

organisatoriska och individuella mål, för att inte skapa förvirring och missförståelse mellan 

aktörerna.  
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Detta resonemang kan även återkopplas till vilken samverkansform de bör använda sig av 

utifrån Berlin och Carlströms (2004) tre olika samverkansformer. Om den mest fördelaktiga 

samverkansformen mellan latenta och intermittenta organisationer är parallell samverkan, 

anser jag att det är nödvändigt att aktörerna är samförstådda med de gemensamma målet till 

att samverka, och bortse från organisatoriska och individuella mål eftersom aktörerna inte går 

in i varandras yrkesroller. Om aktörerna däremot ska uppnå synkron samverkan är det 

nödvändigt att de som deltar är medvetna om de samverkande aktörernas organisatoriska och 

individuella mål, eftersom aktörerna då måste gå ur sina yrkesroller för att möta andra 

organisationers uppgifter. 

I analysen av vilka faktorer som främjar och hämmar samverkan framträdde att flera av 

perspektiven kompletterade eller gick in i varandra. Perspektiven förtroende och allt 

förändras ständigt anser jag till stor omfattning genomsyrar varandra. Allt förändras ständigt 

bygger mycket på att strukturella faktorer främjar eller hämmar samverkan. Exempelvis 

framgick det i resultatet att om kontakterna som skett under samverkan sen tidigare är kända 

kan det vara en främjande faktor för samverkan, om aktören har förtroende för kontakten. På 

så vis anser jag att de två perspektiven kan komplettera varandra. 

Det finns även flera perspektiv som till stor del kompletterar varandra. Exempelvis visade 

analysen av perspektivet makt att det fanns skillnader i maktförhållanden, men att det 

nödvändigtvis inte hämmar samverkan om maktfördelningen är tydlig och välkänd, som även 

kan kopplas till att en tydlig ansvarsfördelning är en främjande faktor för samverkan. Detta 

kan kopplas till perspektivet ledarskap som visade att en hämmande faktor för samverkan är 

att samverkansstrukturer kan göra att aktörer inte får ta del av information från andra 

organisationer. Detta kan i sin tur även kopplas till perspektivet makt i och med att det visar 

att innehav av information är en form av makt.  

Utifrån analysen av främjande och hämmande faktorer anser jag att flera perspektiv 

genomsyrade och i vissa fall kompletterade varandra. Perspektiven bör däremot inte betraktas 

från ett holistiskt perspektiv som förklarar hämmande och främjande faktorer för samverkan, 

utan är endast ett analysverktyg för att framhäva faktorer som hämmar och främjar samverkan 

mellan organisationer. 

Vid analysen om det finns några skillnader i samverkan mellan intermittenta och latenta 

organisationer som bedrivs kommunalt, privat och kooperativt framgick att det fanns 

skillnader mellan organisationstyperna. Av skillnaderna anser jag att två aspekter är viktiga att 



DISKUSSION 

- 48 - 
 

diskutera. Dels varför kommunalt bedriven verksamhet hade en närmare samverkan till 

intermittenta organisationer, dels att privat bedrivna verksamheter var mindre benägna att 

initiera och bedriva samverkan med intermittenta organisationer. 

Att kommunalt bedrivna latenta organisationer till större omfattning samverkar med 

intermittenta krishanteringsorganisationer under kriser kan till stor del bero på att båda 

organisationerna är offentliga. Därför kan det kännas naturligare att kontakta varandra vid en 

händelse av kris. Som även framgick i resultatet ansåg aktörer inom intermittenta 

organisationer att de hade ett närmare förhållande till kommunalt bedrivna latenta 

organisationer.  Jag anser att ett närmare förhållande till varandra troligtvis resulterar i flera 

faktorer som främjar samverkan. Några av dessa är att kommunikationen sker genom mer 

informella kontakter och att ansvarsfördelning och samverkansstrukturer är mer välkända. 

Dessa faktorer skapar sannolikt en trygghet till att samverka och det blir lättare att ta steget 

för att initiera samverkan med varandra. 

Varför privat bedrivna latenta organisationer utmärkte sig med att vara mindre benägna att 

initiera och bedriva samverkan med intermittenta organisationer kan bero på att de 

konkurrerar med andra privat bedrivna verksamheter. Därför anser jag att det kan vara på så 

vis att de undviker att lyfta fram kriser till andra organisationer, till exempel genom att 

samverka med intermittenta organisationer för att få hjälp med att hantera händelser. Varför 

de vill klara sig själva kan bero på att de är oroliga för att kunder ska betrakta dem som 

beroende av andra organisationer och att de inte vill få publicitet av att varit med om kriser, 

som ofta betraktas som något negativa. 

Ytterligare en reflektion i detta sammanhang är om det fungerar på samma vis i andra 

samhällsviktiga verksamheter där privatisering sker, att privata verksamheter i allmänhet får 

ett längre avstånd till intermittenta organisationer. Samverkan mellan organisationer och 

verksamheter betraktas ofta som en framgångsfaktor för hantering av kriser och därför borde 

privatisering av verksamheter kunna betraktas som en hämmande faktor för samhällets 

krisberedskap. 

Vidare forskning behövs för att förstå varför samverkan skiljer sig mellan intermittenta 

organisationer och latenta organisationer som bedrivs kommunalt, privat och kooperativt. Det 

som framgick av resultatet, att samverkan framförallt skedde genom att intermittenta 

organisationer bistod i latenta organisationers verksamhet, bör diskuteras utifrån vilken 

betydelse det har för att hantera ordinära kriser. Ändå fast samverkan förespråkas av aktörerna 
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som något positivt för att hantera krishändelser anser jag att det i många fall inte är 

nödvändigt att bedriva samverkan i högre grad än att båda organisationstyperna endast 

tillfälligt bistår i varandras verksamheter. Detta eftersom organisationernas uppgifter avsevärt 

skiljer sig från varandra i flera avseenden. Kanske är den mest framgångsrika hanteringen av 

ordinära kriser att intermittenta och latenta organisationer inte samverkar i den omfattning 

som Berlin och Carlström (2011) benämner synkron samverkan, som framställs som den mest 

framgångsrika formen av samverkan. Jag anser att till vilken omfattning samverkan bör 

bedrivas till stor del avgörs utifrån händelsens karaktär. Eftersom intermittenta organisationer 

har en högre grad av krishanteringsvana är de mer lämpade att hantera olika typer av kriser 

jämfört med latenta organisationer. Detta avgör till vilken omfattning de behöver samverka 

med varandra eftersom ju allvarligare krisen är desto mer hjälp behöver latenta organisationer 

av intermittenta organisationer. 
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8 Slutsatser 

Slutsatserna i uppsatsen baseras på studiens syfte och frågeställningar och har som avsikt att 

kortfattat presentera studiens slutsatser utifrån resultat och analys samt diskussion. 

Den här studien har bidragit med ny kunskap för hur man kan förstå samverkan under kriser 

mellan organisationer med olika grad av krishanteringsvana. Av studien har det framgått att 

samverkan mellan intermittenta och latenta organisationer under ordinära kriser bör ske 

genom parallell samverkan, som innebär att aktörerna samverkar i den omfattning att de inte 

går ur sina yrkesroller och delar arbetsuppgifter med organisationer de samverkar med. 

Arbetsuppgifterna bör vara strikt fördelade mellan organisationerna, eftersom 

organisationstypernas verksamhetsområden avsevärt skiljer sig från varandra i arbetsuppgifter 

och prioriteringar och även att det finns en ansenlig skillnad i aktörernas grad av 

krishanteringsvana. Arbetsuppgifter bör därmed vara fördelade för att det saknas kompetens i 

varandras verksamheter som skulle kunna medföra förvirring och missförståelse hos 

aktörerna, till följd av osäkerheten som kan uppstå om de skulle behöva utföra andra 

organisationers arbetsuppgifter. 

Utifrån parallell samverkan är en främjande faktor för samverkan att aktörerna är medvetna 

om de gemensamma målen för samverkan medan organisatoriska och individuella mål oftast 

inte är nödvändiga att ha konsensus kring, eftersom aktörerna inte behöver gå in i varandras 

yrkesroller. Ytterligare främjande faktorer är att aktörerna använder sig av informella 

kontakter där förtroende byggts upp, då även förtroende för varandra kan ses som en 

framgångsfaktor eftersom det skapar trygghet till kontakten. Förtroende skapas även för 

varandra genom att aktörerna har tydliga uppfattningar om varandras roller och 

ansvarsförhållanden, vilket annars kan skapa missförståelse mellan aktörerna. 

Behovet av samverkan är till stor del beroende av händelsens karaktär, till vilken omfattning 

den avviker från det normala. Behovet av att samverka varierar inte bara utifrån händelsen 

utan kan även ändras under en pågående händelse. Ett framträdande behov var att få tillgång 

till andra organisationers kompetens och materiella resurser. Ytterligare behov var att 

gemensamt kunna samordna uppgifter för att tillfredsställa de som var i behov av tjänsten, 

som även kan relateras till att de samverkar för att uppnå deras mål på ett effektivare sätt. 
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Aktörer inom latenta organisationer ansåg även att samverkan med intermittenta 

organisationer tillfredställde ett trygghetsbehov genom att dela risker med varandra. Detta 

förklarar även varför aktörer inom latenta organisationer ofta såg ett större behov av att  

samverka med intermittenta organisationer än det omvända, som till stor del kan grundas i att 

intermittenta organisationer har en högre grad av krishanteringsvana. 

Utifrån studien kan även konstateras att samverkan sker naturligare mellan intermittenta 

organisationer och latenta organisationer som bedrivs kommunalt, jämfört med latenta 

organisationer som bedrivs kooperativt eller privat. Vidare är latenta organisationer som 

bedrivs privat mindre benägna att initiera och bedriva samverkan med intermittenta 

organisationer. Framtida forskning behövs för att identifiera grunderna till att samverkan 

skiljer sig mellan intermittenta organisationer och latenta organisationer som bedrivs 

kommunalt, kooperativt och privat. 
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Bilaga A. Intervjuguide 

Den här intervjuguiden har använts som en del för insamling av empiri för hela 

forskningsprojektet "Multiorganisatorisk samverkan vid ordinära kriser". Den består av två 

teman som är samverkan och organisatoriskt lärande, varav jag framförallt har använt mig 

av frågorna inom temat samverkan. Vidare baseras intervjuguiden på erfarenheter som 

intervjupersonen har om en tidigare inträffad krishändelse. 

Inledande frågor 

• Hur länge har du arbetat inom din organisation och vilka arbetsuppgifter har du haft? 

• Vilka erfarenheter har du av allvarligare händelser? 

o Hade ni kontakt med andra organisationer under händelsen? 

 

Övergripande frågor Samverkan 

• Hur kom er organisation in i händelsen? 

• Vad gjorde att ni blev indragna i händelsen?  

• Vilka var de mest framträdande praktiska problemen för er att hantera händelsen? 

• Vilka var de mest framträdande problemen för att samverka med andra organisationer? 

 

Organisationsstruktur och arbetsuppgifter 

• Vilka verksamheter/uppgifter i er organisation påverkades mest av händelsen? 

• Vilka var er organisations huvudsakliga mål och prioriteringar under händelsen? 

• Hur förändrades de vardagliga rutinerna och/eller ansvarsförhållandena? 

o Upplevde du att ni anpassade era rutiner till händelsen? 

o Anpassade ni er till hur andra organisationer arbetade?  

o Genomfördes några gemensamma uppgifter/gemensam planering med andra 

organisationer under händelsen? 

o Arbetade ni rutinartat eller fanns det möjlighet till improvisation under denna 

händelse? 



BILAGA A. INTERVJUGUIDE 

- 57 - 
 

• Vilka åtgärder utöver den vardagliga verksamheten krävdesoch ”lade ni något åt 

sidan”? 

o Provade ni nya arbetsmetoder om ni märkte att de vanliga fungerade dåligt? 

 

Ansvarsförhållanden och kunskap om andra organisationer 

• Vad har er organisation för uppgift och ansvar vid den här typen av händelse? 

• Vad hade de organisationer ni hade kontakt med för uppgifter, ansvar och 

befogenheter i händelsen? 

• Hade dessa organisationer beslutanderätt över eller inom er organisation eller ni över 

deras i något hänseende? 

 

Individnivå 

• Fick du en ny roll i händelsen än den du har i vardagen? 

o I så fall, hur förändrades ansvar, befogenheter m.m.? 

o Skapade rollbytet problem i relation till dina tidigare kontakter? 

 

Samverkan med andra organisationer 

• Varför samverkar ni med andra organisationer, vad är nyttan av samverkan vid kriser, 

och är det värt det arbete det kräver? 

• Kom ni i kontakt med organisationer under händelsen som ni normalt inte har kontakt 

med? 

o Hur skapades dessa kontakter? 

o Vem/vilka tog den första kontakten och varför? 

o Vem togsedan ledningen i det fortsatta samarbetet? 

• Hur ofta hade ni kontakt med andra organisationer? 

o Hur betydelsefulla var dessa kontakter för ert arbete? 

o Var det något problem med att bli delaktig i de frågor som hade betydelse för 

er (t.ex. få mandat för agerande, sitta med på viktiga möten, kallas till möten, 

få information)? 

o Vilka kommunikationsvägar användes? Fanns upparbetade 

kommunikationsvägar före händelsen som kunde nyttjas i denna händelse? 
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o Kan du beskriva de kontakter ni hade, var de bra, fanns något som var 

problematiskt? 

• Var kontakten med andra organisationer självklar (förväntad)eller kändes det 

onaturligt? 

 

Utbyte av kompetens och resurser 

• Förekom det under händelsen att ni eller andra organisationer erbjöd/delade 

kompetens eller resurser med varandra? 

• Förekom det att ni eller andra organisationer efterfrågade kompetens eller resurser från 

någon annan organisation för att ni skulle kunna klara händelsen? 

• Var utbytet av kompetens eller resurser förväntat och kändes det naturligt att bidra 

med denna hjälp? 

 

Övergripande frågor Lärande 

• Vilka var de viktiga lärdomar/erfarenheter i er organisation under denna händelse, vad 

berörde den? 

• På vilket sätt skulle dina erfarenheter från händelsen kunna förbättra verksamheten? 

o Har du specifika erfarenheter från händelsen som skulle ha betydelse om en ny 

händelse skulle inträffa? 

o På vilket sätt har insamlade erfarenheter förbättrat verksamheten, t.ex. genom 

förändrade rutiner, normer och värderingar inom organisationen? 

o Vilka hinder upplevde du för att lära av händelsen? 

o Vilka var de främsta framgångsfaktorerna för att effektivt dra nytta av händelsen? 

 
Organisations/gruppnivå 

• Fanns det möjlighet till att reflektera och utvärdera arbetsuppgifter (konsekvenser av 

handlingar)? 

o Finns det särskilda rutiner för insamling av erfarenheter? 

o Är det en planerad aktivitet eller en informell sådan? Ex. via utvärderingar, 

avvikelserapportering m.m. 

o Fanns det tid under händelsen eller i anslutning till den att stanna upp och 

reflektera över erfarenheter (exempelvis morgonmöten eller liknande)? 

o Fanns det tid efter händelsen att stanna upp och reflektera över erfarenheter? 
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• Var avdelningen/organisationen lyhörda om du påtalade särskilda erfarenheter som du 

reflekterat över?  

o Fick du feedback/återkoppling? 

• Upplever du att kulturen uppmuntrar till att problem eller svårigheter lyfts fram? 

o Doldes problem eller svårigheter som uppstod? 

• Arbetar organisationen med kvalitetssäkring av krishantering? 

o Har du varit delaktig i detta arbete? 

 

Individnivå 

• Har du fått möjlighet till att tycka till om möjliga förbättringar efter händelsen? Ex. 

genom utvärderingar inom avdelningen/organisationen? 

o Under eller efter händelsen, ifrågasatte du varför ni arbetade som ni gjorde? 

(rutiner, värdegrund, värderingar) 

o Brukar du normalt föreslå och påverka förbättringsarbete inom din 

enhet/avdelning? 

• Under händelsen, provade du arbetsmetoder om du märkte att de metoder du normalt 

använde fungerade dåligt? 

• Om du reflektera kring de förbättringar som sker, skulle du säga att man förändrar det 

direkta felet (arbetssätt och rutiner) eller går man mer på djupet och förändrar 

bokomliggande orsaker (normer och värderingar)? 

 

Krisplanarbete 

• Har er organisation en plan för hur den här typen av händelser ska hanteras? 

• Hur stämde krishanteringsplanerna med hur ni arbetade under händelsen? 

o Har ni måldokument för händelser av den här typen? Hur sätter ni mål för den 

här typen av händelse? 

o Nu efter händelsen anser du att det saknas något i era planer? 

• Vilka inom och utanför organisationen involveras i utarbetandet av 

krishanteringsplaner? 

o Har ni satt gemensamma mål med andra organisationer/organisationsenheter 

(före/under/efter händelsen)? 

o Deltar du normalt i utarbetande av krisplaner? 
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Framtiden 

• Hur har denna händelse påverkat din syn på hur en kommande händelse kan se ut?  

o Kan du beskriva hur du tänker dig att ett framtida scenario skulle kunna se ut 

och hur ni då hanterar situationen? 


