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Abstract	  
	  

This study contains three collaborating organizations; police, ambulance and rescue services. The 

study objective of this thesis has been to try to find out how the collaboration between these three 

organizations works at the accident  scene. And the focus has been to try to locate how these 

organizations perceive collaboration and what promotes and inhibits the interaction between the 

actors when they act together. I am using a qualitative approach that is exploratory. The study 

includes twelve interviews from two different, but equally sized cities. The interviewees for this 

study were two people in a leader position from each organization. The study includes the two 

cities where the location of these three organizations are different. The interview focused on 

experiences of collaboration, the factors that promote or hinder collaboration and if the co-

localization could have an impact of the collaboration at the accident scene. The results shows 

that the perception of how and why the interaction occurs varies depending on which 

organization the person belongs. Most respondents agree that a clearer law required so that each 

one feels secure in their charge. 

 

In conclusion, I can note that the vision and experiences around the concept of collaboration is 

often related person and to some extent controlled by the organization you belong to. However, 

almost all respondents consider that a co-localization is of great value for a successful 

collaboration. By beeing placed in the same house it’s easier to get to know each other and 

communication is facilitated. 

 

 

 
 
Keywords: collaboration, colabboration, organizations, police, ambulance, rescue authority, 
rescue services 
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1.	  INLEDNING	  
 
 
 
Inledningsvis ges en bakgrund till det valda ämnesområdet och en beskrivning av studieobjekten, 
dels Trygghetens hus som en gemensam arena, dels de tre blåljusorganisationernas uppdrag; 
polis, räddningstjänst samt ambulanssjukvård. Därefter presenteras studiens syfte utifrån de 
problem som lyfts fram. Kapitlet avslutas med en disposition av uppsatsens fortsatta innehåll och 
struktur. 
 
 
	  
	  

1.1	  Bakgrund	  	  

Det händer allt som oftast att vi reagerar och blir extra uppmärksamma när vi hör polisbilar, 

brandbilar eller ambulanser slå på sirenerna och tar plats i trafiken. Många gånger har vi som 

bilister fått svänga in till vägrenen, eller tränga ihop oss i ena körbanan, för att skapa utrymme för 

de tjutande bilar som snabbt behöver ta sig fram. Vad är det som inträffat? Vad har hänt? Ibland 

är det ambulansen som först drar fram i hög fart för att tätt efter följas av räddningstjänst och 

polisbilar. Ibland är det endast en eller två av dessa räddningsinstanser som är engagerade. Det 

beror ju helt och hållet på vilken typ av räddningsinsats det gäller.  Helt klart är dock att flera 

instanser från olika verksamheter samverkar för att skapa en trygg grund för den enskilda 

medborgaren. För alla tre organisationer är den gemensamma grundläggande faktorn att rädda 

liv.  

 

I en framgångsrik samverkan bidrar olika verksamheter med sin kompetens och gemensamt 

stärks helheten i krisarbetet. För att lyckas med samverkan behöver man förstå vad var en har för 

ansvarsområde. Vi vet att polisen, räddningstjänsten och ambulanssjukvården har olika 

arbetsuppgifter som kan ses ligga rätt långt ifrån varandra. Vid exempelvis en trafikolycka är det 

ambulanssjukvårdare som ser som sin främsta uppgift att ta hand om de skadade, 

räddningstjänsten att samordna och få loss personer ur bilar och polisen har en mer övergripande 

roll där avspärrning av området, skapa en arbetsyta samt få fram uppgifter som kan hjälpa till att 

förstå olyckstillfället är främsta uppgiften. Ytterligare något som kan inverka på samverkan är att 

organisationerna lyder under olika styrning; från statlig styrning till kommunal verksamhet. 
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Polisen är en statlig myndighet, ambulans lyder under landstinget och räddningstjänsten är en 

kommunal verksamhet.  

 

I denna studie fokuseras tre samverkande organisationer som ofta är de som möts i en akut 

krissituation. De tre organisationerna är polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård.  

	  

	  

1.2	  Presentation	  av	  studieobjekt	  

Samverkan mellan olika aktörer är en nödvändighet för ett framgångsrikt arbete vid 

olycksplatsen. När en olycka sker förväntar vi oss att samhället sätter in alla resurser för att 

begränsa effekterna vid skadesituationen. Det handlar för de organisationer som kommer först till 

olycksplatsen också att så snabbt som möjligt försöka finna lösningar som leder till att situationen 

kan återföras till ett mer normalt tillstånd. Utifrån olika organisationers struktur och uppbyggnad 

skiljer sig arbetssätten åt. Sättet att se på ledarskap och rutiner påverkar också hur arbetet utförs 

och fungerar. När det gäller de tre organisationer som är aktuella i denna studie kan jag 

konstatera att arbetssättet skiljer sig åt, dels hierarkiskt och på vilket sätt organisationerna styrs, 

men också när det gäller fördelning av arbetsuppgifter.  

 

I denna studie fokuseras tre samverkande organisationer, i två skilda städer. De tre 

organisationerna är, som tidigare nämnts, polis, ambulans och räddningstjänst i två jämnstora 

städer där den ena staden har samlokaliserat sina verksamheter (stad A) medan den andra staden 

(stad B) inte har det så organiserat. Att samlokalisera är unikt; här finns polis, räddningstjänst, 

ambulans, SOS-alarm, tull, åklagare, sjukvårdsrådgivning, Svenska kyrkan samt en anställd från 

Länsstyrelsen under samma tak.  I huset finns också Kriminalvården som är inhyrd i form av ett 

provisoriskt häkte (Hagnestål & Johansson, 2011:3). I stad B är organisationerna lokaliserade 

som i övriga Sverige, det vill säga utspridda och alla tre har också sin egen station.  

 

1.2.1	  Polisens	  organisation	  	  

Polisen är en statlig myndighet som är indelad i en central och en lokal nivå. Polisen består av 

Rikspolisstyrelsen - som styr den centrala nivån, ett tjugotal polismyndigheter samt Statens 

kriminaltekniska laboratorium. Den lokala nivån består av polisdistrikt där varje län utgör ett 
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polisdistrikt. Till varje polisdistrikt hör en polismyndighet som ansvarar för polisverksamheten i 

området (www.polisen.se). Hela polisens verksamhet styrs av polislagen (1984:387) där det 

framgår att det bland polisens uppgifter ingår att ”förebygga brott och andra störningar av den 

allmänna ordningen eller säkerheten samt att övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, 

hindra störningar därav samt ingripa när sådana har inträffat” (1984:387, § 2). 

	  

1.2.2	  Ambulanssjukvårdens	  organisation	  

Ambulanssjukvård är den sjukvård som bedrivs ”på plats”, exempelvis hemma, på arbetsplatsen 

eller vid en olycksplats. Sjukvården kan också bedrivas i en ambulans på väg till sjukhuset, där 

sjukvården inne i ambulansen har utvecklats mycket. Ambulanssjukvården har socialstyrelsen 

som tillsynsmyndighet och hela verksamheten styrs av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763). Lagen reglerar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar 

och skador. Ambulansen är en del av sjukvården och bedrivs av ambulansvårdare och 

sjuksköterskor och har inte samma autonomi som räddningstjänsten och polisen 

(www.socialstyrelsen.se). 

	  

1.2.3	  Räddningstjänstens	  organisation	  

Räddningstjänsten är kommunens ansvar enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). I första 

paragrafen framgår vad lagen avser med uttrycket Räddningstjänst: ”de räddningsinsatser som 

staten eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att 

hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön”. I den här studien kommer 

kommunal räddningstjänst att vara i fokus. Inom räddningstjänsten kan arbetssättet skilja sig åt 

avsevärt i olika kommuner beroende på dess omfattning. Det som gäller för alla instanser är att 

det skall finnas en räddningschef i varje kommun. Räddningschefen är enligt lagstiftningen också 

räddningsledare. Räddningschefen kan i sin tur delegera ansvaret att leda under en insats till en 

annan. Det finns således alltid en räddningschef på plats och i tjänst för att kunna verkställa 

beslut (Hasslevall, 2008:16).  

 

1.2.4	  Under	  samma	  tak	  -‐	  Trygghetens	  hus	  	  

I stad A arbetar flera olika samhällsfunktioner under samma tak för en ökad trygghet och ökad 

krisberedskap i samhället. Tanken och filosofin med Trygghetens Hus är att samhällsviktiga 
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funktioner som exempelvis polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård träffas och arbetar sida 

vid sida i vardagen. Syftet med Trygghetens Hus ur ett samverkansperspektiv är att dessa 

samlokaliserade organisationer ska arbeta tillsammans i vardagen vilket i sin tur ska förbättra 

krishanteringen under större händelser (Hagnestål & Johansson, 2011:3).   

 

Trygghetens hus är ensamma om att arbeta på det här sättet vilket gör arbetssättet unikt. Intresset 

är stort både nationellt och internationellt kring vilken typ av utveckling det kommer att föra med 

sig. Projektet började hösten 2010 Syftet var att konceptet skulle bidra till stöd och ledning vid 

större händelser, inom och utom landet med tanken att detta arbete skall kunna ledas från 

Trygghetens Hus. (www.polisen.se). 

 

I den här undersökningen kommer fokus vara samverkan mellan samhällsmyndigheter och dess 

svårigheter, och framförallt hur aktörer inom samhällsmyndigheterna ser på just samverkan och 

hur de anser att det fungerar.  

	  

	  
1.3	  Problemområde	  

Det handlar också om att de organisationer som kommer först till olycksplatsen så snabbt som 

möjligt försöker finna lösningar som leder till att situationen kan återföras till ett mer normalt 

tillstånd. Berlin och Carlström (2011) beskriver samverkan mellan olika organisationer som ett 

retoriskt ideal - ett mantra som upprepas om och om igen - men ett fenomen som är svårt att 

träna. 

“Tidigare forskning har visat att samverkan mellan organisationer på olycksplatser är 

svårt att uppnå” (Berlin & Carlström, 2011:159).  

 

I det här citatet hänvisar forskarna till just polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård. Vi 

samhällsmedborgare ser dessa aktörer som experter i samhället och därför är det också 

betydelsefullt att de kan arbeta och samverka tillsammans.  

 

I samband med mindre och mer omfattande situationer av akut kris är det, som ovan beskrivits, 

ofta flera organisationer inblandade. Att samverka med andra aktörer före, under och efter en 
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större kris är en svår konst och i hög grad problematisk på olika sätt. Forskning visar på flera 

olika faktorer som bidrar till att samverkan försvåras vid en krissituation. Myndigheter och 

organisationer som polis, räddningstjänst och ambulanspersonal arbetar dagligen nära varandra. 

Ur ett samverkansperspektiv kan man ställa sig frågan kring samlokaliseringen inom Trygghetens 

hus, hur påverkar detta en framtida samverkan mellan varandra? Hur fungerar samverkan på 

olycksplatserna mellan dessa blåljusorganisationer? Hur ser de på sina egna roller i en samverkan 

inom och mellan organisationerna?  

 

Eftersom flera tidigare studier (Berlin & Carlström 2009; Danielsson, Johansson & Eliasson 

2011) fokuserat själva arbetet med de agerande på olycksplatsen valde jag att i denna studie 

istället involvera insatsledare vid respektive organisation. Vid alla olyckor har polis, 

räddningstjänst och ambulans varsin insatsledare på varje olycksplats. Detta för att också kunna 

bidra med kunskaper på en mer beslutande och övergripande nivå.  

	  

	  

1.4	  Syfte	  

Det övergripande syftet med studien är att beskriva hur insatsledare från polisen, 

räddningstjänsten och ambulanssjukvården ser på samverkan och vad som främjar respektive 

hämmar samverkan mellan aktörer när de agerar tillsammans ute på olycksplatsen. Studien 

handlar om att beskriva fenomenet samverkan utifrån de tre valda organisationernas arbetssätt på 

olycksplatsen. Intervjuobjekten för studien har varit två personer med en ledande position från 

respektive organisation; insatsledare och/eller befäl ute på fältet. I studien ingår det två städer 

vars lokalisering av dessa tre organisationer ser olika ut. I den ena staden är organisationerna 

samlokaliserade vilket innebär att de befinner sig inom samma byggnad (Trygghetens hus) 

medan organisationerna i den andra staden har den ”vanliga” modellen där polis, räddningstjänst 

och ambulanssjukvård har sin egen station (se figur 1). Genom att jämföra två skilda sätt att 

organisera samverkande aktörer kan studien komma att bidra till ett resonemang om vad, hur, 

med vem/vilka och varför samverkan sker. Vidare ingår också att försöka ta reda på hur och på 

vilket sätt samlokaliseringen kan ha betydelse för samverkan.  

 



Studiens frågeställningar är:  

• Hur ser insatsledare på samverkan med andra myndigheter/organisationer på 

olycksplatsen? 

• Vilka mål vill insatsledare uppnå med samverkan? 

• Vem gör vad i en samverkanssituation på olycksplatsen?  

• Vilka faktorer främjar respektive hämmar samverkan på olycksplatsen? 

• Hur ser insatsledare på samlokalisering som Trygghetens hus innebär? 

	  

1.5	  Avgränsningar	  

Utifrån arbetets omfattning behandlas endast den statliga polismyndigheten, den kommunala 

räddningstjänsten samt akutsjukvårdens ambulanspersonal. Den statliga räddningstjänsten 

(exempelvis sjöräddning, flygräddning, fjällräddning) berörs inte i denna studie.  Även digniteten 

på olyckor begränsas utifrån avgränsningen ovan. Framförallt har myndighet/organisation i sina 

berättelser fokuserat på trafik- och brandolyckor inom landet. De två städerna valdes dels för att 

jag ville studera Trygghetens hus utveckling ur ett samverkansperspektiv, dels om deras sätt att se 

på samverkan skiljer sig från aktörerna som bor och verkar i en stad där inte organisationerna 

samlats på samma sätt. De båda städerna är jämnstora sett till befolkningsmängd. Insatschef från 

polisen, räddningsledare från räddningstjänsten och sjukvårdare från ambulansen är nivåerna 

inom organisationer som ligger till grund för den insamlade empirin i studien.   

	  

	  

1.6	  Disposition	  

Följande disposition gäller för arbetet. Först presenteras en bakgrund och en beskrivning av 

studieobjektet. Därefter presenteras problemområdet och syftet formuleras. Tidigare forskning 

lyfts fram följt av en teoretisk referensram där relevanta teorier för analysen beskrivs. I 

metodavsnittet beskrivs studiens design, tillvägagångssätt, undersökningsgrupp, datainsamlings- 

och analysmetoder. Dessutom förs i det avsnittet ett resonemang kring etiska dilemman.  Därefter 

beskrivs resultatet och avslutningsvis diskuteras resultaten i relation till teori och tidigare 

forskning. Även metodologiska styrkor och svagheter tas upp i det avslutande avsnittet.   
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2.	  TIDIGARE	  FORSKNING	  
	  
	  
 
I detta kapitel delges en redogörelse av den litteratur som anses relevanta för ämnet och studiens 
syfte. Kapitlet innehåller inledningsvis ett avsnitt där begreppet samverkan definieras, därefter 
beskrivs främjande respektive hämmande faktorer för samverkan fram. Vidare följer ett 
resonemang om information och sambandssystem och avslutningsvis beskrivs ledningens 
betydelse vid en kris.  
 
 
	  
	  
2.1	  Introduktion	  

Forskningsfältet kring samverkan är väl beforskat, inom detta område finns en stor mängd 

litteratur och artiklar producerade. I avsnittet nedan identifieras problemområdet utifrån delar av 

det som jag ansåg vara relevant inom området. Dels ges en generell bild kring samverkan och 

dels en mer specifik del som behandlar agerandet vid olycksplatser där polis, räddningstjänst och 

ambulans samverkar. Då forskningen kring Trygghetens Hus kopplat till samverkan på 

olycksplats i stort sett är obefintlig har jag fått välja en bredare forskning som visar på 

samverkans fördelar och nackdelar samt främjade och hämmande faktorer för samverkan 

organisationer emellan. Inledningsvis ges definition och begreppsförklaring av begreppet 

samverkan och då inom ramen för krishanteringen som sker mellan insatsledare på olycksplatsen.  

	  

2.2	  Innebörden	  av	  ordet	  samverkan	  inom	  krishantering	  
	  
Afsarmanesh och Camarinha-Matos (2005) beskriver samverkan som en process där enheter 

delar information, resurser, och ansvarsområden till en gemensam plan för att sedan uträtta 

planen tillsammans med ett gemensamt mål. Konceptet samverkan kommer från Latinska 

uttrycket ”collaborare” vilket betyder; att arbeta tillsammans. Vidare betonar de att samverkan 

kräver gemensamt engagemang och deltagande för att lösa problem tillsammans. För att uppnå 

samverkan tillsammans krävs det gemensam tillit, att alla är beredda att lägger ner tid och arbete 

samt ett gemensamt engagemang (Afsarmanesh & Camarinha-Matos, 2005:35).   
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Harrysson och Lindmark (2004:13) skriver om kopplingen mellan sårbarhet och krishantering 

och menar att en väl fungerande krishantering har som syfte att begränsa krisens effekter och 

samtidigt göra samhället motståndskraftigt mot konsekvenser som olyckor kan medföra. Målet 

är att skapa ett samhälle som är mindre sårbart, som har en god krishanteringsförmåga och på så 

sätt klarar av att hantera en eventuell olycka. Ett sådant samhälle blir inte lika känsligt för 

olycksrisker.  
 

 
I Sverige har alla tre organisationerna; polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård rent lagligt 

lika mycket status på olycksplatserna. Berlin och Carlström (2010) framhåller att varje 

insatsledare från respektive organisation har lika mycket ansvar över ”sin” uppgift och att ingen 

av dem kan träda fram till den andra och ge order om vad som ska göras. Därefter samlar hon/han 

sedan de andra aktörerna på en gemensam plats för att diskutera med de andra insatsledarna och 

tillsammans skapa sig en gemensam lägesbild (Hasslevall, 2008:47).   

 

Lagen om skydd och beredskap (2003) anger en mer övergripande förklaring till hur människors 

rätt till skydd vid olycka. Lagens bestämmelser, som är många till antalet, syftar till att ”i hela 

landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala 

förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor” (Lagen om skydd mot olyckor, 

SFS 2003:778, 1§).  
	  
	  
	  

2.4	  Främjande	  respektive	  hämmande	  faktorer	  för	  samverkan	  

Ibland inträffar en kris som berör ett större område. Vid en sådan situation ökar antalet aktörer 

som behöver samverka snabbt och effektivt. Tillsammans ska de involverade klara av att hantera 

krisen på ett så fullgott sätt som möjligt.  Krisens natur och utformning påverkar vilka som är 

aktuella för samverkan. Alla aktörer som är inblandade vid en krissituation måste hålla sig 

informerade om vad de andra aktörerna ägnar sig åt, vad de planerar att göra samt vilken 

lägesbeskrivning som målats upp och hur händelseförloppet kommer att utvecklas (Harrysson & 

Lindmark, 2004:43-44) 
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Karlsson (2011) hänvisar till Krisberedskapsmyndigheten i samband med resonemanget kring 

begreppen lägesbild och lägesuppfattning. En gemensam lägesuppfattning innebär att de 

inblandade aktörerna har en gemensam förståelse av vad som inträffat, vilka konsekvenserna kan 

komma att bli, vilka åtgärder som vidtas i vilken ordning samt vilka resurser som finns för 

arbetet. En gemensam lägesuppfattning för samtliga involverade parter underlättar krisarbetet och 

medverkar till en effektiv samverkan. Den ökar också förståelsen för varandras kompetenser och 

i en förlängning också de olika aktörernas agerande (Karlsson, 2011:4).   

 

Jiao och Rhea (2007:389) betonar vikten av att man inom en organisation ska behandla 

information ur ett samverkansperspektiv. När det kommer till att samverka med olika aktörer på 

en skadeplats är en avgörande faktor informationen, att den delas med andra intresserade 

organisationer. Den eller de aktörer som anländer sist till olycksplatsen behöver dels en 

helhetsbild men också en lägesbild, vad händer och vad ska göras härnäst? Det läggs ett stort 

ansvar på den aktör som anländer först på plats, att dels ha tid till att informera de andra, dels att 

ta vara på den hjälp och assistans som de andra tar med sig in i krisarbetet (Jiao & Rhea, 

2007:389). Att vara lyhörd gentemot andra aktörer, att tillsammans skapa en gemensam lägesbild 

över situationen samt att hantera och dela den information som finns är centrala och bärande 

delar i en fungerande samverkan. Vilja och engagemang från respektive aktör och organisation är 

A och O för att samverkan ska bli bra. Några generella positiva faktorer som en del av 

forskningen är enig om och som främjar samverkan är att; ha regelbundna möten, föra dialog 

mellan aktörerna, skapa ett gemensamt engagemang, arbeta utifrån breda tolkningar samt klara av 

att kompromissa (Hasslevall, 2008:46; Jiao & Rhea, 2007:389; Afsarmanesh & Camarinha-

Matos, 2006:29-30).  

 

Aktuell forskning kring samverkan pekar på flera problem som uppstår när olika aktörer ska 

samverka. Här är det framförallt vikten av att ta vara på varandras resurser på exempelvis en 

olycksplats som brister. Eftersom incidenter och mer eller mindre allvarliga händelser kräver 

olika kompetens krävs en kunskap om att kunna tillhandhålla flera olika typer av kompetens 

och resurser så att arbetet effektiviseras.  Det är betydelsefullt att veta om olika aktörer 

innehar olika kunskaper, befogenheter och resurser. Något annat som också påverkar 

krishanteringsförmågan är det förhållningssätt aktörerna har till hot och risk, samverkan samt 
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ledningsförmåga. Ett väsentligt problem för de som fattar beslut vid olycks- och krishantering 

är den samordning som krävs för att hantera kunskapsprocesser och informationsflöde mellan 

aktörer som arbetar tillsammans (Berlin och Carlström, 2009:40; Afsarmanesh & Camarinha-

Matos, 2005:29-30; Karlsson, 2011: 2).  

 
Ödlund (2010) menar att det dels krävs en vilja att samverka och dels ett visst mod som gör att 

man vågar ta risken att lita på andra aktörer. Att våga lite på andra aktörer involverar två 

komponenter. Den ena är att det kan finnas en risk att förlora på en samverkan och den andra är 

att det uppstår ett gemensamt beroende av varandra där ena parten måste ta vara på den andras 

resurser för att lösa uppgiften (Ödlund, 2010:102).  
 

Bergmark och Thollander (2008) visar i sin studie att det finns en rad faktorer och direkta insatser 

som inblandade organisationer behöver arbeta med för att underlätta samverkan mellan polis, 

räddningstjänst och ambulans. De slutsatser författarna drar är att samövningar krävs för att 

utveckla samverkan mellan aktörerna, att utbildning krävs för att öka förståelsen för vad som 

skiljer samverkansparterna åt samt en kunskap om vilka uppgifter och ansvarsområden som 

åligger respektive organisation (Bergmark & Thollander, 2008:31-32).  

 

Vessgren och Wahlberg (2010:11) har i sin studie om hur ambulanssjuksköterskor upplever 

situationen vid en olycksplats kommit fram till att problem kopplade till övervakning och 

bedömning på skadeplats framförallt är mörker, dåligt väder samt trafik. Föreskrifter och 

riktlinjer från socialstyrelsen används inte i tillräckligt hög grad. Denna studie, i likhet med 

Bergman och Thollanders (2008) studie, visar att kommunikationen försvåras vid akuta 

krissituationer på grund av ett inte fullt användbart radiosystem. För att förbättra samverkan på 

olycksplatsen krävs mer interprofessionell övning och gemensamma utbildningar (Vessgren och 

Wahlberg (2010:17).  
	  

	  

2.5	  Information,	  informationsmiljö	  och	  sambandssystem	  

Olika organisationer har olika behov som behöver uppfyllas och för att det ska ske krävs att en 

heltäckande och gemensam strategi utvecklas i förväg (Hasslevall, 2008:46). För många 

organisationer som förväntas samverka finns en osäkerhet. Men det finns faktorer som kan 
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minska osäkerheten mellan organisationer och en sådan faktor är ett effektivt och fungerande 

kommunikationssystem (Berlin & Carlström, 2010:167, Hasslevall, 2008:46, Kapucu, 2005:46, 

Ödlund, 2010:105).  

 

Många organisationer visar en osäkerhet när det gäller att samarbeta med andra organisationer. 

Berlin och Carlström (2010:167) beskriver hur och varför organisationer undviker att samverka 

på olycksplatsen. På grund av osäkerhet väljer ibland organisationer att strikt arbeta efter sina 

rutiner bara för att komma ifrån risken att göra fel. I detta sammanhang ses informationsutbytet 

inom och mellan organisationer som en viktig del.  

 

I tidigare avsnitt lyftes lägesuppfattning fram som en nödvändig förutsättning för att aktörer som 

är inblandade ska få en gemensam och ömsesidig förståelse av situationen. Utöver förståelsen är 

det också viktigt att de kan samordna sina åtgärder.  Informationssystemen idag upplevs vara 

aktörsspecifika med ett begränsat informationsutbyte vilket gör att aktörerna får det svårare att 

finna en gemensam information och därmed också en gemensam lägesuppfattning. I en 

informationsmiljö pågår ständiga förhållanden mellan aktörer, organisationer, system, kulturer, 

målbilder och kompetens. Informationsmiljö som begrepp används för att beskriva 

samstämmigheten mellan krishanteringens informationsbehov å ena sidan och 

informationshanteringens förmågor och resurser å andra sidan. Skapas en obalans mellan dessa 

förhållanden kan en osäkerhet och en ovisshet i aktörernas handlande uppstå (Bergstrand, Hadzic, 

Magoulas & Nuldén, 2011: 146-147).  

 

Ett gemensamt sambandssystem skulle kunna stärka kommunikationen mellan organisationerna. 

Några förtydliganden i lagstiftningen behövs enligt Bergmark och Thollander (2008) och då när 

det gäller att utse räddningsledare samt ansvarsområde för densamme, riktlinjer för vad som 

gäller vid eftersök av skadade samt vad som gäller vid exempelvis trafikdirigering (Bergmark & 

Thollander, 2008:65). 

 

Under lång tid har blåljusorganisationerna använt sig av radiokommunikation via analoga 

radiosystem. Rakel står för ”Radiokommunikation för effektiv ledning” och är ett förhållandevis 

nytt digitalt radiokommunikationssystem. Genom Rakel skapas ett säkrare, enklare och mer 
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effektivt sätt att kommunicera och samordna operationer. Detta system öppnar upp för nya 

arbetsmetoder, samtalsgrupper kan skapas lokalt, regionalt och nationellt och ledningen av 

insatser kan bli effektivare. Samverkan inom och mellan organisationerna kan därigenom 

förbättras (Räddningsverket, 2008:10-11).  
	  

	  

2.6	  Ledningens	  roll	  vid	  en	  krissituation	  	  

Fredholm och Uhr (2011) ser ledning vid en krissituation som en ” funktion för att skapa 

inriktning och samordning för att åstadkomma effekt” De skriver vidare att inriktning i det här 

sammanhanget ses som en strävan efter möjliga mål som skapar effekt, det vill säga påverkar 

sammanhanget som råder och samordning kan ses som en aktivitet där aktörernas mål behöver 

anpassas så att en helhet kan infinna sig på ett acceptabelt sätt.  Samordning hanterar således både 

aktiviteternas förhållande till varandra och hur aktörernas intressen förhåller sig till varandra 

(Fredholm & Uhr, 2011:123).  

 
Enligt Berlin och Carlström (2009:40) består svårigheter vid räddningsarbete ofta av att det under 

räddningsinsatsen uppstått organisatoriska hinder. Stor överensstämmelse råder inom forskningen 

att det krävs olika kompetens för ett framgångsrikt arbete vid en olyckssituation och att en 

samverkan mellan aktörer som möts näst intill dagligen - polis, räddningstjänst och 

ambulanssjukvård - är nödvändig. Dessa tre organisationer har samverkat under lång tid och 

därigenom skaffat sig en betydande erfarenhet men svårigheterna uppstår utifrån att de har olika 

huvudmän.  

 

Andersson (2011) skriver om ledarskapets betydelse för en bra samverkan och betonar i 

sammanhanget att samverkan inte är något fenomen som kommer av sig själv. En god ledare är 

enligt Andersson (2011) en ledare som visar vägen och som ger medarbetarna tydliga mål som 

överensstämmer med samverkansaktörernas mål. Dessutom handlar gott ledarskap om nytta och 

helhet; aktörerna ska kunna se nyttan för helheten – samhällseffekten men också nyttan för 

medverkande personer (Andersson, 2011:221-222). Även Fredholm och Uhr (2011) menar att 

något som ska eftersträvas i en god samverkan är tydlighet. Här gäller det att de inblandade 

aktörerna arbetar utifrån en tydlighet i situationen. En tydlighet som bygger på att 

ledningspersonalen klarar av att samordna vid akuta krissituationer. Fredholm och Uhr resonerar 
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kring hierarkiskt strikta strukturer kontra en värdegrund som mer utgörs av tolkningar. I olycks- 

och krishanteringssammanhang används ofta ledningsbegreppet utifrån tanken om en central 

auktoritet där ledning är chefens vilja. I hierarkiskt monokulturella organisationer är systemet 

ofta uppbyggt traditionellt med en chef i toppen av organisationen. Polis, räddningstjänst och 

militär är exempel på organisationer som är hierarkiskt uppbyggda och där medarbetarna 

accepterar ordningen med en central auktoritet. Principerna som gäller i en hierarkiskt 

monokulturell organisation kan vara svåra att använda sig av när sammanhanget består av aktörer 

med olika huvudmän, exempelvis kommunala, statliga eller enskilda aktörer som var och en bär 

med sig egna ansvarsområden, kulturer och ideal. Till skillnad från att följa en chef i ett 

hierarkiskt system innebär en pluralistisk samhällelig kontext att olika organisationer arbetar sida 

vid sida men självständigt. En sådan kontext kan inkludera olika kulturer, intressen och 

målinriktningar (Fredholm & Uhr, 2011:124-125). 

	  

	  

2.7	  Interaktion	  mellan	  aktörer	  

Danielsson, Landgren, Larsson, Olofsson, Tirkkonen och Voss (2011) skriver om betydelsen av 

att olika organisationer efter en större händelse tillsammans diskuterar vad som har fungerat bra 

respektive mindre bra. Ett sådant samtal är något som visat sig vara positivt, dels ur ett framtida 

samverkansperspektiv och dels eftersom det ökar chanserna för att arbetat förbättras till nästa 

gång. Aktörer som träffas i vardagen mellan olika nivåer skapar personliga kontakter mellan 

organisationer vilket i sin tur skapar en bra grund för ett väl fungerande samverkansarbete. Då 

aktörerna träffas och bygger upp personliga kontakter med varandra ökar chansen för att utveckla 

respekt för varandras kompetensområden och i en förlängning en framgångsrik och effektiv 

samverkan på olycksplatsen (Danielsson, et al, 2011:14). Olika aktörer som har beteende som 

”antagonistiska mellanmänskliga relationer” är en stor bidragande faktor till att samverkan inte 

ska fungera organisationer emellan. (Danielsson, et al, 2011:14).  
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3.	  TEORETISKT	  RAMVERK 
	  
 
 
I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensram som valts. Dels används Goffmans 
interaktionistiska teori, dels en av Scotts normativa pelare i den institutionella teorin. Dessa två 
teorier är lämpliga att använda utifrån studiens syfte. De kompletterar också varandra vilket kan 
ge mer liv i analysen.  
 
 
 

I föreliggande studie är samverkan mellan olika aktörer vid en krissituation i fokus. Samverkan i 

detta fall baseras på hur personer ingår i en tydlig grupp med givna normer och regler för att 

också ingå i nya konstellationer där nya normer och regler skapas utifrån syftet med samverkan 

(Goffman, 1974:27).  Det interaktionistiska synsättet är ett lämpligt angreppssätt för att försöka 

förstå respondenternas sätt att hantera samverkan med andra organisationer. En annan teori som 

lämpar sig för denna studie är Scotts institutionella teori. Här har jag valt att använda mig av en 

av hans tre enheter; den normativa pelaren. Institutionell teori kan, enligt Scotts strukturerande av 

begreppet, förstås som en uppfattning om det sociala livet. Enligt Scott (2008) har de tre pelarna 

tidigare beskrivits var för sig av flera olika sociologiska teoretiker och hans arbete har varit att 

försöka se de olika delarnas teoretiska aspekter som bidrag till att bygga upp en social ram där de 

tre pelarna såväl är ömsesidigt beroende av varandra som ömsesidigt förstärkande (Scott, 

2008:50-51). Eftersom jag valt att använda mig av ett delvis interaktionistiskt synsätt ser jag en 

vinst att i analysen försöka kombinera Goffmans teori med Scotts normativa pelare.  

 

Fokus i studien är samverkan och i samband med det förs resonemang om organisationer, grupper 

och individer. I avsnitt fem presenteras resultatet och i anslutning till det görs också en analys 

utifrån bland annat Goffmans tankar om individens roller och Scotts resonemang om normer och 

värderingar. Berlin och Carlströms (2009) begrepp horisontell samverkan används i analysen och 

då främst i samband med hur ansvarsområdena hanteras mellan aktörerna under samverkan.  

	  

3.1	  Interaktionism	  -‐	  Goffman	  

Den begreppsapparat och det perspektiv Goffman (2007) skapat ses som ett sätt, eller snarare ett 

försök, att observera och analysera observationer och analyser av interpersonell kommunikation.  
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Han förklarar interaktion som ett möte mellan människor där individerna är i varandras 

omedelbara närvaro.  Begreppet interaktion inbegriper också, enligt Goffman individernas sätt 

att fungera när de möts samt deras inflytande på varandras handlingar (Goffman, 2007:23). 

Denna teori kan försöka förklara mötet och interaktionernas påverkan på samverkan och den 

samlokalisering som används i Trygghetens Hus.  

	  

3.1.1	  Fasad	  

Två grundläggande delar i interaktionen mellan individer är enligt Goffman (2008) att 

individerna ska kunna lita på varandra och att gruppen skapar sin egen definition av situationen 

de befinner sig i. För att kunna lita på varandra krävs ett samarbete och beroende mellan 

individerna som i sin tur medför att individernas olika status försvinner.  Sker detta kan en 

sammanhållning skapas mellan individerna.  När gruppen har definierat situationen de 

befinner sig i gäller det att upprätthålla definitionen gentemot andra individer som inte tillhör 

gruppen. En ömsesidig förtrolighet skapas mellan individerna där det blir omöjligt att 

upprätthålla fasader gentemot varandra. Dessa två delar har ett betydande förhållande till 

varandra.  När personer möts träder var och en in i sin roll i interaktionen. Goffmans 

benämning på detta fenomen är fasader, individens förevisning av sin roll. Begreppet fasader 

innefattar olika delar. En är platsen individen befinner sig på som kan skapa skydd och 

trygghet. En annan är den personliga delen av fasaden, det vill säga vilka saker som är typiska 

för individen. Exempel på den personliga fasaden är gester, språk/talmönster och kläder 

(Goffman, 2008:74-75).  

	  

3.1.2	  Framträdande	  och	  inramning	  

Andra begrepp som Goffman (2007) använder är framträdande och inramning. Fasaden är 

uttryck som individen använder omedvetet eller avsiktligt under framträdandet.  Inramningen är 

scenen där interaktionen sker vilken ofta är platsbunden. Individens fasad inverkar på vilken 

roll individen träder in i interaktionen. När personer interagerar med varandra kan missöden 

inträffa som gör att personen ifråga upplever ånger och skam. I en sådan situation finns 

möjligheten för de andra aktörerna att hjälpa den som råkat ut for missödet genom att agera 

så att individens fasad byggs upp och skam och ånger försvinner (Goffman, 2007:28-29). Berg 

(2007: 162-163) lyfter också fram Goffmans begrepp i mötet mellan människor där våra 
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handlingar och Den Andres reaktioner på dessa handlingar bestämmer hur vi upplever oss 

själva. Berg definierar begreppen och menar att aktören är en relativt oförutsägbar och ännu 

obekant gestalt. "Det obekanta" kan ta sig olikartade former.  

	  

3.1.3	  Främre	  och	  bakre	  regionen	  

Goffman (2007) beskriver två olika sfärer i termerna av främre och bakre regionen. Den främre 

regionen speglar platser där aktören spelar sin roll, här kan han/hon överföra respektive avge 

intryck och använda sig av inramningen för att rollen ska bli bekräftad. Aktören är här 

koncentrerad och fokuserad och kan inte uppföra sig hur som helst. I den bakre regionen ges 

möjlighet att "ta av och på" rekvisita. Här kan aktören vila och känna sig avspänd. I denna 

region, bakom kulisserna, kan aktören göra sådant som inte accepteras i offentliga 

sammanhang. Goffman ger många exempel på hur människor som tillhör olika yrkesgrupper 

befinner sig i två sfärer. Exemplet med servitören som har matsalen som främre region och 

köket som bakre regionen kan ses som förhållandevis enkel och tydlig (Goffman, 2007:109). 

Goffmans sfärer går att applicera på organisationer som exempelvis räddningstjänsten där den 

främre regionen då blir agerandet ute på olycksplatsen medan bakre regionen blir deras station. 

 

De båda regionerna befinner sig i ett spänningsfält där de i viss mån motsätter varandra och 

där den bakre regionen måste utmana (Goffman, 2007). Vidare framhåller han att människor 

använder olika personligheter i olika sammanhang, på olika scener, för att skilja de två 

sfärerna åt och man agerar utifrån vilket sammanhang och omgivning man befinner sig i. I 

sfärerna tar vi olika roller för olika tillfällen (Goffman, 2007:35).  

	  

	  

3.2	  Den	  normativa	  pelaren	  -‐	  Scott	  

En av tre element i Scotts institutionella teori är den normativa pelaren. Denna syftar enligt Scott 

(2008) på att införa normativa, utvärderande och obligatoriska dimensioner in i det sociala livet.  

Roller inom institutionen kan delas in i både formella och informella. Formella roller kan vara då 

vissa personer behöver särskild tillgång till något material som bara rör den specifika personen 

och en informell roll tilldelas en aktör utifrån interaktion eller särskilda förväntningar. Normativa 



18	  

system är också till för att begränsa aktörers sociala uppförande, samtidigt som systemet stärker 

och aktiverar det sociala agerandet hos aktörerna. (Scott, 2008:55-56). 

 

I den normativa pelaren och dess system ingår både värderingar och normer. Värderingar handlar 

framförallt om tillvägagångssätt, handlande samt om grad av önskan. Normer specificerar hur 

saker skall göras, definierar mål och tydliga vägar för att uppnå dessa. Olika normer och olika 

värderingar går att applicera på olika typer av människor och positioner inom organisationen. 

Inom Institutioner och organisationer är alla olika individer och utifrån dessa värderingar och 

normer är det svårt att förutse hur olika aktörer kommer att agera.  Enligt Scott innefattar 

värderingar och normer vilka beteenden som är önskvärda och även hur aktörerna bör agera för 

att uppnå ett önskvärt beteende. Individer som bryter mot normer inom institutionen kan skapa 

starka skamkänslor, däremot kan de som följer och arbetar efter normerna uppleva känslor som 

stolthet eller heder. Värderingarna och normerna kan således vara ”både och” – de kan försvåra 

vissa handlingar men också möjliggöra och stimulera andra. (Scott, 2008:54-55).  

 

Scott (2008) ger exempel på hur symboliska system fungerar som bärare av den normativa 

pelaren. Exempel på bärare kan som nämnts tidigare vara värderingar men också förväntningar 

och standards. Standards riktar sig vanligen till många i organisationen och inte till enskilda 

personer, de kan också ses som lämpliga eftersom de formellt sett inte är tvingande utan mer av 

bestämda råd och instruktioner (Scott, 2008:54-56).  

 

Den främsta styrkan som den normativa pelaren har är att den är legitimitetsskapande vilket 

innebär att den kan ha en stabiliserande effekt i en konfliktsituation. Inom den här inriktningen 

betonas informella regler och normer (med bestämda värden och roller) som påverkar aktörernas 

handlingar. Både organisationer och individer följer normer eftersom det ses som en social 

skyldighet. Många yrken och yrkesroller– exempelvis polis, brandmän och ambulanssjukvårdare 

som är aktuella yrken i föreliggande studie – är normativa processer. Yrket standardiseras och 

formas genom utbildningen och bildar också styrande regler för det professionella handlandet.  

	  
 
3.3	  Horisontell	  samverkan	  –	  Berlin	  och	  Carlström	  

Berlin och Carlström (2009:60) beskriver en horisontell samverkan som en samverkan mellan 
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likställda parter. Författarna skriver att ett problem med samverkan på olycksplatser mellan 

likställda parter är aktörers olika ansvarsområden. I sådana situationer efterlyses ett ”letter of 

understanding”, vilket antyder att det kan finnas intressekonflikter mellan myndigheter och att 

dessa bör slås samman för en gemensam förståelse för hur resurser bör göras tillgängliga samt 

med vilket syfte detta ska utgå från. Författarna visar också på att det inte finns någon tydlig 

balans av vilka intressen som respektive myndighet anser vara viktigast ute på olycksplatser 

(Berlin och Carlström, 2009:60). Dessa faktorer kan göra samverkan mellan polisen, 

räddningstjänsten och ambulanssjukvården problematiskt ute på olycksplatsen. Individer i 

organisationer och myndigheter har ofta liknande mål att sträva efter, dock är det inte samma sak 

som att alla inom organisationen har exakt samma mål. När det handlar om mål och intressen 

organisationer emellan är skillnaden ännu större. Här har exempelvis polis, räddningstjänst och 

ambulanssjukvård olika arbetsuppgifter ute på olycksplatsen och är formade av de idéer och mål 

som just deras organisation prioriterar.  

 

I och med detta resonemang som Berling och Carlström (2009) för formas också begreppet 

”förfoganderätter” vilket i grunden betyder att bruka och utbyta egna resurser. Om inte 

förfoganderätten är fullständig begränsas därmed användning av resurser vilket innebär att det 

också begränsar friheten vilket i slutändan leder till att det krävs en viss anpassning 

organisationer emellan. Detta är något som också kan begränsa friheten hos organisationer, då 

den enes frihet kan bli den andres ofrihet (Berling och Carlström, 2009:60-61). Enligt Berlin och 

Carlström (2009) är begreppet ”förfoganderätter” mycket användbart när det handlar om att 

beskriva dels konflikt eller harmoni mellan olika organisationer vars uppgifter ser olika ut, och 

dels dominans från en konkurrerande part.  

	  

3.3.1	  Transaktionskostnad	  	  

Begreppet transaktionskostnad använder Berlin och Carlström (2009:61-62) för att förklara den 

friktion eller tröghet som uppstår under samverkansprocessen på olycksplatser. Således är 

transaktionskostnad den kostnad som uppstår vid varje utbyte mellan aktörer på olycksplatser. 

Utbyten kan vara exempelvis ansträngning, anpassning, övertalning och argumentation. Då 

transaktionskostnaden är lika med noll menar Berlin och Carlström (2009:62) att det råder total 

harmoni och perfekt balans mellan två eller fler samverkande aktörer. Det existerar ingen prestige 
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eller konkurrens och aktörernas eller parternas värde är identiska vilket innebär att inga positioner 

behövs då det inte råder eller finns några hot. Däremot, om transaktionskostnaden går över noll, 

innebär det att det finns någon form av konkurrens vilket i sin tur medför barriäreffekter. 

Exempel där barriäreffekter kan ställa till problem ute på olycksplatser kan vara när 

organisationer möts för att agera eller när de lyder under olika lagstiftningar då organisationernas 

intressen går åt olika håll. Dessa situationer kan medföra olika prioriteringar (Berlin och 

Carlström, 2009:62-63). Utifrån min empiri där respondenterna ofta svarat att senast de möttes 

för att samverka var i samband med en trafikolycka eller brandolycka är det intressant att 

analysera utifrån olika barriäreffekter och i vilken mån transaktionskostnader uppstår på 

olycksplatsen.  

	  

3.3.2	  Kostnader	  och	  utbyte	  för	  samverkan	  organisationer	  emellan	  

Utifrån Berlin och Carlströms (2009) diskussion kring transaktionskostnader och barriäreffekter 

kan samverkan vara förenat med ansträngningar, uppoffringar och motstånd. Desto större 

transaktionskostnad desto större blir barriäreffekterna mellan organisationerna och samverka med 

varandra blir svårare. Det som styr huruvida transaktionskostnaden ser ut är ofta komplexiteten 

på olyckan. Är det en liten eller mer vardaglig olycka brukar transaktionskostnaden vara tämligen 

låg medan en större händelse kan resultera i att transaktionskostnaden ökar vilket kan försvåra 

möjligheten till att samverka parterna emellan (Berlin och Carlströms, 2009:63-64). Berlin och 

Carlström (2009) hänvisar till Furubotn och Pejovitch (1972) när de beskriver begreppet 

subjektivism och bristande specificitet. Dessa begrepp är områden som sällan diskuteras i studier 

av olyckshändelser. När ledare ute på olycksplatser intervjuats menar forskarna att de framstår 

som begränsat självkritiska. De väljer snarare harmoniska förhållande i deras berättelser snarare 

än att vara självkritiska. Det är vanligt att aktörer inom olika grupper visar upp en enighet om att 

de är överens medan de i själva verket inte är det. Berling och Carlström (2009:64) skriver att det 

i dessa sammanhang mycket oftare lyfts fram att någonting fungerat ”bra” än när det har fungerat 

”mindre bra”.   

 

Begreppet förfoganderätt innebär att aktörerna lyfter blicken kring vilka resurser som finns att 

tillgå. För en lyckad horisontell samverkan krävs det följaktligen att respektive organisation har 

sina tillgångar tillgängliga. Finns det motivation och intresse för att använda varandras resurser är 
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det större chans att varje part eller organisation gör avkall på sin förfoganderätt vilket i sin tur 

ökar chansen för samverkan mellan varandra. Även om Berlin och Carlström (2009) väljer att 

lägga fokus på problematiken med samverkan på olycksplatser, att det lätt att det uppstår 

friktioner organisationer emellan anser författarna. Genom att analysera min empiri utifrån detta 

perspektiv kan det på ett positivt sätt lyfta fram eventuella hinder för samverkan som sedan kan 

utvecklas till något bättre.  

 

På olycksplatserna återfinns ofta organisationer som polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård. 

Dessa är i fokus i den här studien och alla tre har nog ofta samma slutmål, vilket är att lösa 

uppgifterna på ett så bra sätt som möjligt. Men delmålen och prioriteringarna kan se olika ut från 

respektive organisation vilket försvårar vägen dit.  

	  

	  
	  
	  
	  



4.	  METOD	  
	  
 
I följande kapitel presenteras uppsatsens vetenskapliga ansats och vetenskapliga metod samt 
studiens datainsamlingsmetod. I avsnittet om datainsamlingsmetod finns en förklaring till varför 
intervju valdes som datainsamlingsmetod, vilka som utgjort undersökningsgrupp, vad som ligger 
till grund för intervjuguiden, hur datainsamlingen gått till samt en beskrivning av hur urvalet 
gjorts.  
 
	  
	  

4.1	  Val	  av	  metod	  	  

En kvalitativ ansats används då studien handlar om exempelvis observation, tolkning av texter 

eller intervjuer med enskilda personer eller i grupp. I föreliggande studie ställs frågor till aktörer 

inom polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård om hur de ser på samverkan och handlande vid 

en krissituation och med hjälp av information från intervjustudierna kan man som forskare 

använda data som grund för att beskriva, förklara och tolka.  

 

Ahrne och Svensson (2011) lyfter fram några gemensamma drag för den kvalitativa metoden där 

forskarrollen beskrivs som annorlunda på så sätt att man kommer förhållandevis nära de personer 

och de miljöer som ingår i forskningen.  Vidare skriver författarna om flexibiliteten i själva 

forskningsprocessen där de menar att flexibiliteten ökar genom att avståndet är mindre mellan att 

befinna sig ute på fältet, genomföra intervjuer samt att läsa och analysera texter. Ytterligare något 

de anger som specifikt för en kvalitativ ansats är att aktiviteterna i forskningsprocessen ofta 

varvas vilket medför att det blir möjligt att anpassa designen till det som sker under 

intervjuarbetet (Ahrne & Svensson, 2011:17). En kvalitativ ansats ger forskaren möjlighet att ta 

del av individens värld, försöka få en uppfattning om det som respondenten ser i sitt liv och 

dagliga erfarenheter (Mc Cracken, 1988:9). Det gäller i en kvalitativ ansats att utgå från att 

verkligheten kan uppfattas olika av olika personer där intervjupersonerna ofta är ett relativt litet 

antal personer. Ett intervjuarbete med färre personer som genomförs med stor omsorg kan, enligt 

Mc Cracken (1988) resultera i ett högre värde än en undersökning som genomförs ytligt med ett 

större antal deltagare. Författaren ger ett riktmärke på att åtta intervjuer kan generera en riklig 

mängd data. (Mc Cracken, 1988:17). 
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Eftersom denna studie tar sin utgångspunkt i hur olika individer inom polis, räddningstjänst och 

ambulanssjukvård ser på samverkan och hur samverkan sker mellan organisationer lämpar sig, 

utifrån tidigare resonemang, en kvalitativ ansats. Ytterligare ett syfte är att försöka ta reda på i 

vilken utsträckning informanterna anser att deras arbetssätt speglar resultatet av samverkan 

organisationerna emellan. I studiens förgrund finns den sociala verkligheten, det vill säga hur 

informanterna uppfattar fenomenet samverkan (Bryman, 2002:272-273).  

	  
	  
	  

4.2	  Undersökningsgrupp	  

Undersökningsgruppen utgörs av 12 personer jämt fördelade mellan de båda städerna A och B 

samt de tre organisationerna (se tabell 1). Det är således två representanter från respektive ort och 

verksamhet; polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård som deltar studien.  

 

Tabell 1. Undersökningsgrupp  
Verksamhet - Stad Befattning Verksamhet - Stad Befattning 
Polis - A Ordningsavdelningen 

Yttre befäl 
Polis - B Inspektör 

Utredning/Biträdande yttre 
befäl 

Polis - A Yttre ordningspolis Polis - B Yttre befäl 
Räddningstjänst - A Inre befäl 

Yttre befäl 
Räddningstjänst - B Enhetschef  

Insatsledare 
Räddningstjänst - A Yttre befäl 

Utbildnings-samordnare 
Räddningstjänst - B Insatsledare 

Ambulanssjukvård - A Ambulanssjuksköterska Ambulanssjukvård - B Förste linjechef 
Ambulanssjukvård - A Ambulanssjuksköterska Ambulanssjukvård - B Ambulanssjuksköterska 

 
	  

	  
4.3	  Urvalsmetod	  

För att få en så noggrann beskrivning som möjligt av hur samarbete fungerar vid en akut 

krissituation valde jag dels två städer med olika arbetssätt och dels personer som är olika 

varandra för att på så sätt komma åt en bredd i uppfattningarna. Undersökningsgruppen utgjordes 

i denna studie av insatsledare från de tre organisationerna. När det gäller aspekter som kön och 

ålder har jag valt att bortse från dessa då de inte är relevanta för studien. Kön anges inte medan 

ålder samt antal år i tjänsten anges som bakgrundsinformation. Under intervjusituationen var 

målet att respektive insatsledare, utifrån sina perspektiv och erfarenheter, gav sin syn på 
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samverkan och i vilken grad detta knyter an till och speglar det sätt kommunen arbetar vid en 

krissituation. När det gäller ambulanssjukvården skiljer den sig från de övriga på så sätt att man 

där inte har någon förutbestämd insatsledare, utan det är den person som ankommer först till 

skadeplatsen som har ansvaret.  

	  

	  
4.4	  Undersökningsinstrument	  	  

Valet av undersökningsinstrument föll på intervju som metod. Genom intervju kan jag som 

forskare försöka få respondenterna att berätta och på så sätt komma nära deras tankar och idéer. 

Intervjuförfarandet innebär att temaområdena är tydliga, det finns möjlighet för följdfrågor och 

respondenterna ges möjlighet att utveckla sitt resonemang. När det gäller studiens 

problemområde, syfte och frågeställningar lämpar det sig bra att använda sig av halvstrukturerade 

intervjuer där informanten har möjlighet att diskutera och lyfta fram subjektiva uppfattningar 

kring hur denne uppfattar ett visst fenomen (Bryman, 2002). För att uppnå detta har jag i 

intervjuguiden valt att formulera mer övergripande frågor, för att sedan kunna fördjupa 

frågeställningarna successivt under intervjun med öppenhet inför vad resultatet kommer att bli. 

Intervjun kan bli mer av ett samtal där jag som intervjuare kan gå in i en dialog med den som 

intervjuas (Kvale & Brinkmann, 2009:79; May, 2001:150).  

 

Denna undersökning utgörs av tolv halvstrukturerade djupintervjuer där sex personer tjänstgör i 

en mellanstor stad i mellersta Sverige och sex personer tjänstgör i en mellanstor stad i södra 

Sverige. Respondenterna intervjuas en och en och samtalen spelas in. Intervjun inleddes med ett 

par bakgrundsfrågor om befattning samt antal år i yrket. Dessutom ställdes en fråga där 

respondenterna ombads att beskriva den senaste allvarliga händelse där det hade skett samverkan. 

Denna del under samtalet har valts bort i resultatdelen eftersom den inte utgjorde någon 

betydelsefull aspekt när det gällde insatsledarnas syn på samverkan.  

 

	  

4.5	  Dataanalys	  

De tolv intervjuerna spelades in och transkriberades. Ahrne och Svensson (2011) gör en 

åtskillnad mellan data och empiriskt material. De skriver att det inspelade ljudet från en intervju i 
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en intervjustudie är studiens data medan transkriberingen av detta ljud (den utskrivna intervjun) 

är det empiriska materialet (Ahrne och Svensson, 2011:25).  

För varje intervju avsattes mellan 40 och 50 minuter. Den inspelade intervjun transkriberades ett 

par dagar efter att samtalen förts. Därefter har det tagit ett par veckor innan texterna analyseras. 

Det är således de transkriberade samtalen som analyseras, inte de inspelade intervjuerna direkt. 

Respondenternas svar resulterade i ett antal kategorier med tillhörande underkategorier. 

Kategorierna växte fram efter att hela materialet först lästs igenom. Därefter har meningsbärande 

enheter som innehåller information som är relevant för frågeställningarna plockats ut.  

 

För att kunna genomföra intervjuerna valde jag att i god tid kontakta cheferna på respektive 

arbetsplats. En annan viktig aspekt vid intervjusituationen var att skapa trygghet för 

respondenterna och försöka använda deras arbetstid så att inte intervjun upplevdes ta ”annan tid” 

i anspråk. Alla intervjuer genomfördes på tid och plats vald av dem själva.  

	  
	  

4.6	  Forskningsetiska	  överväganden	  

Inom samhällsforskningen finns etiska principer som kretsar kring sådant som kan påverka 

intervjuundersökningen (Bryman, 2002, s 443-451). Han refererar till Diener och Crandalls 

(1978) som skriver om fyra principområden som knyter an till etiska problem; om det 

förekommer någon skada för deltagarnas del, om det förekommer någon brist på samtycke från 

deltagarnas sida, om man inkräktar på privatlivet eller om det förekommer någon form av 

bedrägeri, falska förespeglingar eller undanhållande viktig information. Jag har varit noga med 

att informera respondenterna om att de är anonyma, både vad gäller kön eller ålder eftersom det 

inte är väsentligt för studiens syfte.  Jag har valt att inte benämna de båda städerna som ingår i 

studien. Men samtidigt valt att benämna samlokaliseringen Trygghetens Hus eftersom deras sätt 

att organisera blåljusorganisationer är vida känt i Sverige. Alla respondenter informerades om att 

städernas namn skulle anges i uppsatsen och här hade ingen någon invändning. Jag har också 

informerat om projektets utgångspunkter, syfte och användningsområden. Detta har skett via 

telefonkontakt med personer som har arbetsgivaransvar för de personer som intervjuats. Var och 

en av de intervjuade har själva valt att delta och samtyckt till den intervju som gjorts. De har 

också valt plats och tid för intervjun själva. Jag har inför intervjun förklarat tillvägagångssätt, det 
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vill säga att intervjun sker på arbetsplatsen, att intervjun spelas in och behandlas anonymt utan 

möjlighet att spåra deras identitet samt att materialet kommer att förstöras efter projektets 

avslutande. 

 

 

4.7	  Metoddiskussion	  

Syftet med föreliggande studie var dels att beskriva och analysera hur insatspersonal från polis, 

räddningstjänst och ambulanssjukvård ser på samverkan ute på olycksplatser och dels försöka ta 

reda på vilka faktorer som en samlokalisering med dessa organisationer kan bidra med för att 

samverkan ska ske. Undersökningen innehåller två olika städer där jag samlat in empiri genom 

djupintervjuer. Således har jag genomfört sex intervjuer, med två representanter från varje 

organisation, i varje stad. Att använda mig av kvalitativa intervjuer kändes mest framkomligt då 

respondenterna kunnat röra sig i olika riktningar och själv bestämma vad som är relevant och 

viktigt (Bryman, 2001:300).  Eftersom frågeställningarna har fokuserat samverkan på 

olycksplatserna har respondenterna också fått beskriva olika situationer, korta eller långa 

beskrivningar vilket gjort att jag också kunnat ställa följdfrågor och om det behövts ibland avvika 

från intervjuguiden. Under samtalen har jag vid alla intervjutillfällen utgått från guiden men 

ordningsföljden och respondenternas beskrivningar har ibland tvingat mig att vara flexibel i mitt 

sätt att ställa frågor under intervjuerna. Detta är ett vanligt tillvägagångssätt inom den kvalitativa 

forskningen och inte något som jag upplevt som ett problem, snarare till fördel eftersom 

respondenten i princip styr samtalet medan jag ser till att vi håller oss inom området (Bryman, 

2001:300). Ett alternativt intervjusätt skulle vara att genomföra gruppintervjuer med temat 

samverkan. Det hade kanske varit intressant att samla alla sex intervjupersoner från tre olika 

organisationer som arbetar i samma stad.  Ett gemensamt samtal kring temat samverkan hade då 

kunnat föras relativt fritt (Bryman, 2001:324-325). Faran med detta sätt att samla empiri, som 

gjorde att jag ändå valde att göra intervjuerna enskilt, var utifrån ett par anledningar. Dels tror jag 

att det kan vara känsligt att rikta kritik mot varandra när polis, räddningstjänst och 

ambulansledare sitter tillsammans. Dels finns en överhängande risk, som jag ser det, att samtalet 

kan hamna utanför området och i viss mån bli svårt att kontrollera. 

	  
	  
	  



27	  

5.	  RESULTAT	  OCH	  ANALYS	  
	  
	  
 
I följande kapitel presenteras studiens resultat med tillhörande teoretisk analys. 
Innehållsanalysen resulterade i ett antal kategorier och underkategorier. Resultatet nedan 
redovisas i en sammanfattande text under respektive kategori och här presenteras inte resultatet 
utifrån geografisk tillhörighet utan utifrån kategorier. Avslutningsvis görs också en jämförelse 
mellan de två olika städernas sätt att organiseras vid en krissituation.  
 
 
 

Under intervjun ställdes inledningsvis ett par bakgrundsfrågor om aktuell befattning samt antal år 

i yrket. Resultatet presenteras i tabellen nedan.  

 

Tabell 2. Undersökningsgruppens deltagare – antal år i yrket samt befattning idag.  

 
 

Intervjusvaren har utifrån en kvalitativ innehållsanalys kategoriserats, det vill säga 

respondenternas röster har tolkats och sorterats i kategorier med tillhörande underkategorier, se 

tabell nedan.  

 

 

Myndighet/ 
Organisation 

Stad A – ”under samma tak” Stad B – ”under olika huvudmän”     

 Kod Befattning Tid i 
yrket 

Kod Befattning Tid i 
yrket 

Polis A1 Ordningsavdelningen 
Yttre befäl 

5,5 år B1 Inspektör 
Utredning/Biträdande yttre 
befäl 

6,5 år 

Polis A2 Yttre 
befäl/ordningspolis 

5 år B2 Yttre befäl 6 år 

Räddningstjänst A3 Inre befäl/Insatsledare 3 mån B3 Enhetschef  
Insatsledare 

29 år 

Räddningstjänst A4 Insatsledare 
Utbildningssamordnare 

16 mån B4 Insatsledare 18 år 

Ambulans-
sjukvård 

A5 Ambulanssjuk-
sköterska 

15 år B5 Förste linjechef 32 år 

Ambulans-
sjukvård 

A6 Ambulanssjuk--
sköterska 

12 år B6 Ambulanssjuk-sköterska 9 år  
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Tabell 3. Kategorier och underkategorier utifrån en kvalitativ innehållsanalys 
Kategori 5.1 Arbeta tillsammans  5.2 Vem ansvarar för vad?  

Underkategorier Varför samverka? 

Gemensamma mål 

Ensam är inte stark 

Min eller din uppgift? 

Ledning och samverkan 

Ordning och reda 

Kategori 5.3 Faktorer som främjar samverkan 5.4 Faktorer som hämmar samverkan 
Underkategorier Gemensam lägesbild  

En fungerande kommunikation 

Mer övning tillsammans 

Närhet skapa möten 

Olika lagar ställer till det, eller inte? 

Vi vet för lite om varandra 

Olika sätt att kommunicera 

Otillräckligt med folk 

Kategori 5.5 Trygghetens Hus – ris eller ros?  

 
	  

5.1	  Arbeta	  tillsammans	  	  

	  
Varför	  samverka?	  
	  
Alla respondenter är överens om att lyckad samverkan skapar möjligheter och gör arbetet vid 

olycksplatsen mer effektiv. Det kan röra sig om samverkan inom organisationerna men också en 

gränsöverskridande samverkan. 
För att få ett så bra resultat som möjligt. Vi vill ju rädda liv och få klart arbetet så fort som möjligt. Så 
samverkan med andra gör vi för att effektivisera arbetet helt enkelt. Hade vi inte samverkat med varandra 
skulle det förmodligen bli kaos. Då skulle man trampa varandra på tårna och gå in i varandras områden tror 
jag. (A1) 

… var lite mer i början att man kunde tänka att va fasen en brand är ju vi, och att det fanns lite mer 
revirtänkande då än vad det gör nu. Min känsla är att man har suddat ut de gränserna rätt så bra idag 
faktiskt. Men det har absolut varit ett revirtänkande. (B3) 

Man hjälps åt och underlättar för varandra över gränserna mellan organisationerna. (B4) 

 

Det gäller att se de olika organisationernas kompetens för att få till en bra samverkan. Kunskap 

om varandras verksamheter ökar möjligheten att förstå och effektivisera arbetet grundläggande 

uppgiften. Ett par respondenter uttrycker värdet av samverkan, dock utan att gå djupare in på 

varför samverkan effektiviserar arbetet. Det är bra att samverka helt enkelt.   
Det här med samverkan är A och O för att lösa de flesta problemen, särskilt om det händer någon större 
olycka, det går inte att lösa utan samverkan. (B1) 
 
Samverkan för mig är bara positivt och jag ser på det hela bara fördelar. (A3) 
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Gemensamma	  mål	  

Endast ett par svarade att samverkan innebär att arbeta mot gemensamma mål. I samband med 

detta uttrycker en respondent också att ”ägandet” av en händelse förändrats från att 

räddningstjänsten tidigare ägde händelsen på ett tydligare sätt. Idag är samverkan, att tänka och 

planera tillsammans mer betydelsefullt än ”ägandet”. 
Planera för att hur handlingarna ska gå till och lägga fram ett så bra schema som möjligt, diskutera och se 
till att arbetet går framåt, det är vanlig samverkan men ack så viktig mellan oss. (B1) 

Viktigt att ha gemensamma mål och inrikta olika aktörer mot ett gemensamt mål. (B3) 

När organisationer och enheter kan verka tillsammans, man är öppen med varandra och bedriver verksamhet 
i samma linje. (A2) 

 
En respondent uttrycker i detta sammanhang att samverkan handlar om en överenskommelse 
parterna emellan:  

Det är kommunikation och förståelse av vad som är viktigt, att man är överens om vad som ska prioriteras i 
ett arbete. (B6) 

	  

Ensam	  är	  inte	  stark	  

Nästan alla respondenter talar om värdet av att arbeta och samverka tillsammans. För att kunna 

lösa ”större” problem krävs det att man samverkar mellan de olika organisationerna. Att 

samverka tillsammans ute på olycksplatser är ibland avgörande för hur resultatet kommer att bli. 

Flera berättar samtidigt att vid olyckstillfället gäller det att ta hänsyn till exempelvis första bil på 

plats, eller att tillsammans följa direktiv. Här signalerar respondenterna vikten av att tillsammans 

blir vi mer effektiva men att kunskapen hos var och en vid ett olyckstillfälle kan bidra till att flera 

aktörer blir starkare än en ensam aktör.  
… ensam är inte stark, vi är ett team //...// när vi arbetar ute på en olycksplats blir vi ett team med andra 
organisationer… (B3) 

… vi har ett system där första bil på plats blir insatsledare, en ledningsambulans. Skillnaden är att vi inte har 
någon förutbestämd hierarki//…//Det vi gör när vi anländer är att först söka upp den första ambulansen som 
var på plats för att få direktiv om vad som ska göras. (B6) 

Gruppen med insatsledare diskuterade fram vad som skulle göras och i vilken ordning och sedan utförde vi 
detta utifrån våra kompetensområden. (A1) 

 

	  
Analys	  –	  Samverkan	  	  

Respondenternas svar i kategorin ”Arbeta tillsammans” tar upp aspekter på vad samverkan kan 

leda till, mål som kan ses som involverade i arbetet samt att arbete i team är att föredra framför 
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att arbeta ensam.  Dessa aspekter är tänkvärda utifrån Berlin och Carlströms modell kring den 

horisontella samverkan. Samtliga respondenter är medvetna om att en samverkan tillsammans 

kan leda till något positivt. Mycket tyder på att deras mål till samverkan ute på olycksplatserna är 

samma, dock är det bara en som säger att de ska arbeta mot gemensamma mål. Flera andra svarar 

att öppenhet mellan organisationerna är viktigt och att arbetet vid olycksplatsen bör, av de olika 

verksamheterna, bedrivas i samma linje. Detta resonemang styrks av Berlin och Carlströms teori 

som framhåller att varje organisation definierar sina egna mål efter sina egna förutsättningar och 

prioriteringar samt att målsättningen ser olika ut mellan organisationer.  

 

En förklaring till den bild som målas upp då respondenterna vill samverka med varandra kan i 

viss mån höra samman med uttrycket ”äga händelsen”. Någon beskriver hur revirtänkandet börjat 

suddas ut vilket underlättar samverkan mellan likställda parter. Enligt den horisontella teorin kan 

ansvarsområden vara ett problem. I vissa fall kan det vara så att uttrycket ”letter of 

understanding”, som innebär att det råder intressekonflikter mellan organisationerna ute på 

olycksplatserna, minskar och öppnar upp för samverkan. Ett par av respondenterna visar i sitt 

resonemang att organisationernas intressen och mål pekar åt samma håll – och i ”talet om” att 

arbeta tillsammans finns en positiv inställning och en vilja att kunna fungera ihop.   

 

Respondent B3 beskriver att ”ensam är inte stark, vi är som ett team ute på olycksplatserna” och 

A1 ger uttryck för hur insatsledarna styr upp arbetet för att alla sedan ska kunna utföra arbetet 

effektivt efter kompetens. För att detta ska fungera rent praktiskt krävs att deras mål och 

prioriteringar ser förhållandevis lika ut. Utifrån beskrivningen av gällande transaktionskostnader 

och barriäreffekter i teorin horisontell samverkan kan anses problematiskt. Behovet av utbyte av 

resurser måste vara ömsesidigt och det måste också råda koncensus kring begreppet 

”förfoganderätter”. Både respondent B4 och A2 visar hur detta teoretiska resonemang kan ta sig 

uttryck i det praktiska arbetet. De menar att aktörerna ska underlätta för varandra, visa öppenhet 

och vara beredda att anpassa sig till varandra utan någon konkurrens. I en sådan situation kan 

resursutbyte öppna dörrar för att samverkan ska kunna ske över gränserna.   	  
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5.2.	  Vem	  ansvarar	  för	  vad?	  

Min	  eller	  din	  uppgift?	  

Respondenterna från de olika organisationerna uttrycker, när de beskriver den egna rollen vid en 

krissituation, relativt tydligt vilket ansvar och vilka uppgifter de har. Här speglar resultatet att 

verksamheterna arbetar sida vid sida samtidigt som verksamheternas olikheter kan gynna 

samverkan. Flera respondenter talar om verksamheternas grundläggande uppgift som är att rädda 

liv. Detta uppdrag kan ses förena de tre organisationer i arbetet med olycksarbetet. Vem som 

ansvarar för vad vid en olyckssituation beror helt på vilken typ av olycka det handlar om kopplat 

till verksamheternas skilda kompetens. När det inte handlar om att utreda brott lyfter såväl polis 

som räddningstjänst fram räddningstjänsten som ytterst ansvarig. Någon respondent uttrycker att 

det kan uppstår problem gällande hur aktörer ser på min eller din uppgift.   
Räddningsledaren har högsta befälet när det handlar om trafikolyckor//…// men är det ett bombhot är det vi 
som leder tills att bomben sprängts. (A1) 

Så fort räddningstjänsten är inblandad är de alltid de som bestämmer kan man säga.  Handlar det om 
försvunna personer är det vi som bestämmer. (B1) 

Ibland uppfattar jag se det som att när det gäller sjukvårdsbiten att ambulansen kan se det som att vi är inne 
och trampar på deras område eller tar deras uppgifter. (B3) 

Grunden är ju att rädda liv, i stort sett att hjälpa och bistå räddningstjänsten. (A2) 

Grundläggande för alla tre organisationer är att rädda liv, vilket i första hand är ambulansens 
uppgift//…//vid hot eller kidnappning då blir polisen ansvariga//…//rör det sig om läckage eller farliga 
utsläpp så är det räddningstjänsten som ska stå i första ledet. (B6) 

 

Ambulanssjukvårdarna ser sin uppgift som tydlig samtidigt som deras arbetsinsats styrs av 

klartecken från personer i andra organisationer. Om det inte finns någon som kan ge klartecken 

får man ta saken i egna händer, menar en respondent.  
Mycket prat blir det ibland innan vi kan börja arbeta, eftersom det måste vara säkert för oss att ta oss fram. 
Det är styrkeledaren som bestämmer när det är säkert för oss att börja arbeta. (B5) 

… om vi skulle komma ensamma eller först utan att polis eller räddningstjänst är på plats får vi ju styra upp 
trafiken på vårt lilla sätt, vilket egentligen inte är vårt område eller befogenhet men vi måste göra det för vår 
och patientens säkerhet. (B6) 

	  

Ledning	  och	  samverkan	  

Respondenterna har i avsnittet ovan visat på vikten av att ha koll på den egna rollen. Flera 

respondenter fastställer samtidigt att ledning och samverkan hör ihop. Genom att förstå vem som 

gör vad på olycksplatsen kan man lättare finna vägar till ett effektivt arbete. Att räddningsledaren 

ser sitt ansvar råder det inget tvivel om, men de menar också att dagens arbete styrs av 
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samverkan. När en räddningsledare leder arbetet vid olycksplatsen upplever flera respondenter att 

det sker en samverkan, exempelvis då det handlar om en brandolycka så vill polisen att 

räddningsteamet låter platsen vara så intakt som möjligt för att inte förstöra bevis.  
Förr var det mycket mer statiskt att alla kom till räddningsledaren och frågade vad som skall göras, så är det 
inte riktigt längre, vi äger händelsen men samverkar mycket mer med varandra. Är det riktigt stora 
händelser med stabsarbete från Trygghetens Hus finns aktörer från respektive organisation med i staben för 
att alla ska få en helhetsbild och effektivisera arbetet och samverkan. (A3) 

Har det varit en brand exempelvis och en eventuell brottsplats så måste vi vänta på klartecken från 
räddningsledaren att vi kan dra igång vårt arbete. Här sker mycket samverkan eftersom det kan röra sig om 
brott så vill vi ju att platsen ska vara så intakt som möjligt, för att underlätta för oss att hitta spår. (B1) 

Vi har utbildningar tillsammans med polisens tekniker vilket är väldigt bra. De får förståelse för hur vi 
tänker och vice versa. (B3) 
	  

Ordning	  och	  reda	  

Ett par respondenter talar om att saker och ting måste ske i rätt ordning. Det gäller att vinna tid 

vid olycksplatsen och då följer man ledarens direktiv. Aspekten att ha viss ordning och reda på 

olycksplatsen kan enligt respondenterna höra samman med resonemanget om att ledning utan 

samverkan inte är någon framgångsfaktor vid ett insatsarbete. Här väljer en respondent att berätta 

om organisationernas olika ansvar eftersom det handlar om att vara trygg i det egna ansvaret men 

också förstå när andra aktörer ska vara ledande i arbetet. En trygg grupp samverkar bättre, enligt 

respondenten.  
… när räddningstjänsten är klar börjar ju egentligen vårt arbete med att reda ut vad som egentligen hänt. 
(B2) 

Vem som är beslutsfattande på platsen beror på vad det är för situation. Är det en brand tar jag ansvar som 
insatsledare. Händelser som kan relateras till lagen om skydd och olyckor är det alltid vi som blir ansvariga 
och därmed insatsledaren, aldrig polisen. Vi har ett samarbete när det kommer till självmord eller bombhot. 
Då är det polisen som har ansvaret så länge det inte hänt något. Det medicinska ansvaret ligger alltid hos 
ambulanssjukvården. Som räddningsledare har man väldigt långtgående befogenheter. (B3) 

	  

Analys	  –	  Vem	  ansvarar	  för	  vad?	  	  

Den här studien fokuserar hur insatsledare ute på olycksplatser ser på samverkan mellan 

organisationer - som kan ses som likställda - där ingen har mandat att bestämma över den andre. 

När det gäller vem som ansvarar för vad i arbetet på olycksplatsen råder det stor koncensus 

mellan respondenterna. Det framgår tydligt i intervjusvaren att de olika aktörerna vet vad var och 

en ska uträtta. De regler och normer som finns inom varje organisation är strikta och tydligt 

framställda. Det kan finnas en risk att konflikt uppstår mellan olika parter ute på olycksplatsen 

eftersom varje organisations insatsledare har sin plan för hur de ska hantera situationen så 
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effektivt som möjligt. Flera respondenter påtalar att när normer och regler kring vad varje aktör 

tillåts utföra är så tydliga blir besluten legitimitetsskapande vilket också Scott beskriver i sin 

normativa pelare. När normativa, utvärderande och obligatoriska dimensioner införs i det sociala 

livet kan styrkan bli ett legitimitetsskapande, det vill säga utgöra en stabiliserande effekt i en 

konfliktsituation. Respondenternas resonemang kring vem som ansvarar för vad kan förklaras av 

att aktörerna är bekväma med sina arbetsuppgifter samt att kompetensområdena är tydligt 

uppdelade. Varje aktör är trygg med sina informella och formella regler vilket i sin tur styr 

aktörens handlande.  

 

Respondent A3 berättar om hur ledning och samverkan hör samman. Respondenten väljer att 

lyfta fram det egna ägandet av händelsen samtidigt som han betonar att samverkan idag är mer 

central än tidigare. Flera respondenter lyfter fram samverkan mellan framförallt två 

organisationer; polis och räddningstjänst. Respondent B1, som arbetar inom polisen, beskriver 

hur deras arbete är beroende av räddningsledarens klartecken under insatsarbetet. Polisen är mån 

om att det ska finnas spår kvar på olycksplatsen då det kan vara en eventuell brottsplats. Då kan 

det vara avgörande att räddningstjänsten lyckats ”spara” så mycket som möjligt.  Det underlättar 

polisens arbete. Ett par respondenter från räddningstjänsten ser en gemensam träning tillsammans 

med polisens tekniker som betydelsefull, detta har gjort att förhållandena dem emellan blivit 

bättre. Berlin och Carlström talar om en samverkan mellan likställda parter i sin horisontella 

samverkan. I situationen ovan kan en förståelse för varandras ansvarsområden stärka samverkan, 

exempelvis när räddningstjänsten utan eget intresse behandlar olycksplatsen på ett så smidigt sätt 

som möjligt för att underlätta för polisen i deras fortsatta arbete. Eller när polisen inväntar 

klartecken från räddningsledaren innan de påbörjar sitt polisiära arbete. Samverkan mellan 

likställda parter kan utifrån ovanstående resonemang ses som ett ”vi-perspektiv”.  

 

Respondenten B3 beskriver situationen att den som först anländer till en olycksplats påbörjar 

insats. Ett sådant agerande kan innebära att räddningsledaren ”klampar in” på ambulansens 

förfoganderätt och i deras kompetensområde, vilket respondenten också påpekar kan vara 

känsligt. Det finns risker med att ”trampa på andras områden”, det kan leda till intressekonflikter. 

Dels kan en försämrad kommunikation uppstå och dels kan det bli en distansering mellan 

organisationerna vilket också intervjuperson B3 beskriver sig ha upplevt i sin yrkesroll. Den här 
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händelsen som beskrivs kan uppstå när en horisontell samverkan brister. Det är vanligare att 

försvara sin förfoganderätt än att försöka ta över en konkurrents, det vill säga aktörerna håller sig 

inom det område som känns tryggt. Detta kan utföras genom att man utåt sett visar upp en 

exklusivitet i sina egna resurser och kompetens. Insatsledaren vid räddningstjänsten menar att det 

inte handlar om att ta någon annans arbete utan snarare om att kunna kommunicera för att 

gemensamt ta hand om den skadade på bästa sätt.  

 

	  

5.3	  Faktorer	  som	  främjar	  samverkan	  

Gemensam	  lägesbild	  

De som uttrycker en positiv bild av samverkan ser också främjande faktorer. Här är det 

framförallt helhetsbilden och effektiviteten som flera av respondenterna lyfter fram.  
En lyckad samverkan är när vi får en snabb helhetsbild och att vi kommer igång väldigt snabbt. Det gäller 
för oss att snabbt fånga upp situationen eftersom det egentligen pågår tre stycken räddningsinsatser från 
olika håll. (A4) 
 
 

När samverkan fungerar bra är det också ett tecken på att det finns tillräckligt med folk vid 

olycksplatsen vilket enligt insatsledarna är en viktig förutsättning för samverkan.  
… insatschefen för polisen hade manskapet med poliser så han kunde stå i princip hela tiden med 
räddningsledaren och diskutera med honom och fördela information. (A2) 

	  

En	  fungerande	  kommunikation	  

Den gemensamma lägesbilden som man agerar utifrån är också en bärande del för en fungerande 

kommunikation. Sedan radiosystemet Rakel infördes har kommunikationen blivit betydligt bättre. 

Fler än hälften av respondenterna ”hissar” den gemensamma kanalen Rakel medan de ”dissar” 

när samverkande aktörer använder olika insatskanaler.   
Så snabbt som möjligt få de tre parterna att lugnt och fint prata med varandra för att sedan, efter att vi 
påbörjat arbetet, träffas igen och tala igenom om det vi gör håller eller om vi måste göra något annorlunda. 
(A4) 
 
… det är viktigt att någon från varje organisation är kvar på Rakel-kanalen så den blir länken mellan oss. Är 
vi inte helt synkade kan det uppstå kommunikationsproblem. (B2) 
 
Tack vare Rakel så sker informationsbiten mycket snabbare och mer effektivt vilket är väldigt bra. (A3) 
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Mer	  övning	  tillsammans	  

Alla respondenter är överens om att det är alldeles för sällan övningar sker tillsammans. Under 

samtalen för de alla fram ett tydligt budskap: Mer övning tillsammans! Flera talar om 

genomförda storövningar som tyvärr inte ger så mycket. Detta beroende på flera orsaker, 

exempelvis att skolelever som deltog i övningen inte gjorde det de skulle, hur samverkan sker 

eller att övningen inte är tillräckligt ”vardagslik”.  En respondent beskriver problemet under en 

övning på två sätt: 
Vi hade en storövning där alla var inblandade men det var kaos för oss under den övningen för att 
skoleleverna inte gjorde som de blev tillsagda så vi fick springa och jaga dem hela tiden. (A1) 

Problemet är att när det blir strul för andra så påverkar det oss också vilket gör det ännu viktigare att faktiskt 
göra sina uppgifter inte bara för egen del utan också för de andra organisationerna som är inblandade. (A1) 

… aldrig att vi övar vardagsolyckorna vilket är synd för det hade gett mycket tror jag. (B3) 

 

Ytterligare några respondenter beskriver behovet av övningar av specifika händelser.  
Vi borde ha fler korta övningar, exempelvis en kurs om hur man fäller ut en bårsäng, vilket inte är så lätt. 
(A2) 

… då vi övade för fotbollsmatch och supportrar inför fyra högriskmatcher. Vi har också köpt en 
inbrytningsmodul för att öppna dörrar med som vi har övat lite med. (A3) 

Vi har samverkan med polisen där vi övar exempelvis personligt skydd och säkerhet, typ farliga miljöer, hur 
vi ska tänka och agera för vår egen skull i allvarliga situationer. (B5) 

	  

Närhet	  skapar	  möten	  	  

Som kontrast till planerade övningar som kostar arbetstid förordar flera respondenter de spontana 

träffarna - träffar som skapas efter behov. Att bo och arbeta på en mindre ort innebär att 

räddningsledarna är få till antalet vilket gör att man träffar samma personer när man är ute och 

arbetar. Detta är något som ett par respondenter ser som positivt. De har tidigare arbetat i 

Stockholm och kan utifrån den erfarenheten göra den här jämförelsen.  
Ibland går vi över till räddningstjänsten och pratar igenom vissa händelser vilket de uppskattar tror jag. (A2) 

Man lär känna varandra och hittar ett samarbete relativt snabbt. Jag själv har aldrig deltagit i någon 
samverkansövning utan det är de här mötena som ägt rum. (B1) 

 

Ett positivt arbetsklimat spelar också roll för en god samverkan. En svarande knyter an det 

positiva arbetsklimatet till en tydlig uppdelning av arbetsområden. En annan, också från stad B, 

ser att samlokaliseringen man använder sig av i stad A kan skapa möten utifrån närhet.  
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Vi har ett bra arbetsklimat, alla vet vilka områden man har och vad som man är bra på. Så fort det handlar 
om sjukvården så är det vårt område. Polisen sköter trafiken, räddningstjänsten jobbar med fordon och 
säkerhet. (B6) 

Jag är helt övertygad om att arbeta med den typen av samlokalisering gör att arbetet tillsammans blir bättre, 
och att deras samverkan fungerar bättre än vad vårt gör//…//… ha ett ansikte och ett namn är jätteviktigt den 
dagen då allting ställs på sin spets. (B3) 

	  

	  

Analys	  –	  Främjande	  faktorer	  

När det gäller faktorer som underlättar samverkan uttrycker många respondenter liknande 

företeelser. Tre betydande faktorer som lyfts fram för en god samverkan är; gemensamma 

lägesbilder, bra kommunikation och mer övningar tillsammans. För att dessa tre faktorer skall 

uppnå sina mål krävs att transaktionskostnaderna egentligen är noll, det vill säga att det inte finns 

några barriäreffekter organisationerna emellan. Detta är enligt Berlin och Carlströms modell om 

horisontell samverkan väldigt sällsynt då det inte ska finnas någon form av prestige eller 

konkurrens parterna emellan. Dock är respondenterna överens om att dessa faktorer har en 

bärande roll för att lyckas med samverkan, vilket kan tyda på att det ändå är det som är målet för 

alla tre organisationer, i alla fall på insatsledarnivån.  

 

Många respondenter lyfter fram RAKEL - ett nationellt kommunikationssystem för samverkan 

och ledning som en betydande faktor till att det har blivit bättre. RAKEL har bidragit till att på ett 

enkelt sätt kunna kommunicera på väg till en olycksplats, alla får på så sätt samma information 

och planerandet av insatsen kan påbörjas i ett tidigt stadium. Några av respondenterna anser att 

det borde vara mer övningar tillsammans, vilket i en förlängning troligen kan minska 

barriäreffekterna och på så sätt också underlätta planerandet av insatser.  

 

Ytterligare en faktor som berörs för att främja samverkan är närhet mellan aktörerna. Många ser 

att närhet ger möjlighet till möten – såväl spontana som planerade. Kanske kan en 

samlokalisering skapa en lyckad horisontell samverkan genom att respektive organisation har 

sina tillgångar tillgängliga. Berlin och Carlström resonemang skulle kunna knytas till i vilken 

grad de två städerna (A och B) har motivation och intresse för att använda varandras resurser. 

Desto mer av motivation och intresse desto större chans att parterna gör avkall på sin 
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förfoganderätt. Stad A som har ”byggt in” närhet i sin organisation för att lättare kunna mötas 

kanske skapar bättre förutsättningar för samverkan? 

 

5.4	  Faktorer	  som	  hämmar	  samverkan	  

	  
Olika	  lagstiftningar	  ställer	  till	  det	  –	  eller	  inte?	  

Respondenterna ser lite olika på hur lagstiftningarna hör samman med möjligheter till samverkan. 

Är det organisationen eller kanske personerna i organisationen som försvårar samverkan? Det 

finns naturligtvis olika tankar från olika aktörer när det gäller detta. 
Vad gäller polisen och oss på räddningstjänst har vi ju olika lagstiftningar, polisen lyder under en och vi en. 
Det kan bli att vi prioriterar lite olika ute på olycksplatsen kanske och polisen har hårdare sekretesslag än 
vad vi har, det kan jag uppleva som en hämmande faktor. (A3) 

Vem som ska göra vad och vem som är ansvarig, det är ju inte svårt att komma överens om eftersom vi 
lyder under olika lagstiftningar, det är inga problem egentligen, inte för oss i alla fall. Vi har sett att 
gentemot landstinget har det varit ett problem//-…//men nu har vi utvecklat ett sam-larm vilket innebär att 
vi får larm samtidigt som ambulansen. (B3) 

Med nya lagstiftningen så är det insatsledaren på räddningstjänsten som sköter räddningen så att säga, 
ambulanssjukvården och polisen sköter sitt. I början fanns lite mer revirtänkande men min känsla är att man 
har suddat ut de gränserna rätt bra. (B4) 

Det är inte alltid organisationen i sig som kan vara problemet utan också personerna inom organisationen. 
Men samverkan är ett måste. (B3) 

 

Det finns också ett par respondenter som ser lagstiftningen som tillräckligt tydlig och att det inte 

behöver vara några problem när det gäller befogenheter vid olyckstillfället.  
… när det väl är en olyckshändelse så är lagstiftningen så pass bred så jag tycker inte det uppstår några 
problem med att särskilja detta mellan organisationerna. Det gäller att vi kan vara flexibla och handla 
rationellt och göra det bästa av situationen som uppstår. (B2) 

	  

Vi	  vet	  för	  lite	  om	  varandra	  

Flera respondenter tar upp att bristande kunskap om varandras verksamhet är ett bekymmer. Det 

kan innebära att en person vid ett olyckstillfälle inte vet hur andra personer kommer att agera – 

och det skapar osäkerhet. Samverkan kan i någon situation också tvingas fram för att rädda liv 

eftersom var och en har olika uppgifter att utföra på olycksplatsen. Återigen kan revirtänkandet 

vara ”boven i dramat” och en respondent ser detta som en brist som i en förlängning kan påverka 

arbetets utgång.  
… vi har inte rätt att banka in dörrar vilket polisen har, då måste vi ju samverka för att få dem till 
olycksplatsen. (B5) 
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Om man inte har mycket kontakt med varandra, man känner inte till varandras organisationer, börjar 
tänka lite för mycket på sitt eget arbete, lite revirhävdande. Den typen av saker som kan göra att man 
tappar fokus på vad målet egentligen är. (B1) 

 

Ett par respondenter lyfter fram problematiken med att inte vara först på plats.  
Många gånger kommer vi dit som andra aktör, räddning oftast först och sen antingen vi eller ambulansen. 
Det svåra är att få den där helhetsbilden över vad som hänt, leta rätt på räddningsledaren för att få reda på 
vad som hänt kan vara problematiskt. (A2) 

	  

Olika	  sätt	  att	  kommunicera	  

Om samverkan inte fungerar mellan organisationerna så kan en hämmande faktor vara att ledaren 

och de agerande inte riktigt förstår varandra. Den största anledningen, enligt flertalet 

respondenter, till att samverkan inte fungerar på bästa sätt är bristande kommunikation. Här 

används parallella system, den egna insatskanalen, SOS-stationen och det gemensamma systemet 

Rakel. Några respondenter ser problem när man inte lägger över information från egen kanal till 

Rakel medan andra enbart ser fördelar. En person beskriver samverkan man-mot-man som ett 

enklare sätt att kommunicera.  
… nu har vi ju Rakel-kanalen vilket är jättebra, problemet kan vara att vissa kan vara dåliga på att lägga 
över från sin egen kanal till just Rakel när man är på väg till olycksplatsen. Så ofta är det SOS som ligger på 
kanalen och ingen annan, om vi åker på ett självmordsfall t.ex. så händer det ofta att ambulansen inte är på 
kanalen förens dem kommer till platsen, men när den funkar som den ska tror jag vi kan samverkan ännu 
bättre. (A1) 

Samverkan man-mot-man är lättare eftersom jag då inte behöver bry mig om någon radioapparat eller nått 
utan det är bara att prata. (B5) 

	  
	  

Otillräckligt	  med	  folk	  

Några av respondenterna uttrycker att det blir bekymmersamt när det är få personer som kan 

agera vid olycksplatsen. Ibland är antalet personer otillräckligt vilket gör att insatsledaren måste 

agera och samtidigt styra arbetet. Detta blir inte bara problematiskt för insatsledaren utan för alla 

inblandade.  
Ofta är vi för lite folk på olycksplatserna vilket gör att insatsledaren måste agera i själva arbetet, då kan man 
inte backa tillbaka och få den här överblicken över händelsen som är så viktig. (A2) 
 
Det kan vara problematiskt att få kontakt med räddningschefen ibland. Han kan vara upptagen med något 
och ibland själv delta i arbetet. Vid vissa händelser är vi också rätt spridda över olycksplatsen vilket innebär 
att det tar onödigt lång tid när en av oss ska stänga av eller dirigera om samtidigt som jag måste kontakta 
räddningsledaren och försöka få en helhetsbild. Det finns alltså logistiska grejer som kan försvåra 
samverkan. (B1) 
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Analys	  –	  hämmande	  faktorer	  	  

Respektive organisations lagstiftning och eventuella medföljande problem är i en 

samverkanssituation ofta en prioriteringsfråga. När organisationernas specifika intressen och 

arbetsuppgifter går emot varandra kan barriäreffekter skapas. Det är samtidigt flera av 

insatsledarna som menar att de olika lagstiftningarna är till hjälp eftersom det då blir tydligt vem 

som ska göra vad. I en organisation där lagar, regler och normer är tydliga vet individerna inom 

den organisationen precis vad som skall göras för att uppnå ett specifikt mål.  

 

Enligt Scott kan förväntningar och standards vara bärare av den normativa pelaren. I en 

organisation där normer definierar mål samt anger tydliga mål för att uppnå dessa krävs också ett 

sunt förnuft samt gemensamma uppfattningar kring hur vissa situationer skall hanteras. 

Institutioner som har starka normativa dimensioner skapar ofta ett större handlingsutrymme för 

aktören. Samtidigt som institutionen förväntar sig ett visst agerande från individer inom 

institutionen finns också värderingar och förväntningar utanför institutionen vilket kan ställa till 

det när tre olika organisationer som lyder under olika lagstiftningar ska samverka. Ytterligare 

något att beakta i detta sammanhang är att trots tydliga regler och rutiner i en organisation 

hamnar individerna ofta i unika situationer där deras subjektiva bedömning får ta stor plats.  

 

RAKEL - ett nationellt kommunikationssystem för samverkan och ledning lyftes av många 

respondenter fram som en främjande faktor för samverkan, men i några av intervjuerna påpekas 

det också att vissa personer är slarviga med att använda sig av RAKEL på ett fungerande sätt 

(A1). Under samtalet framkom att det ibland inte fanns någon radiokontakt med varandra och att 

kommunikationen då fick gå genom organisationernas ledningscentraler. Detta innebar att 

meddelanden mellan aktörerna försenades och skapade oro. Problemet med bristande 

kommunikation kan, enligt Berlin och Carlström höra samman med tekniska problem men också 

med att det idag finns skillnader i lagstiftningen för de olika yrkesgrupperna. Denna brist på att 

kommunicera via det gemensamma kommunikationssystemet kan också vara en indikation på att 

de koncentrerar sig mer på sina egna uppgifter, vilket kan ses som en form av att försvara sin 

förfoganderätt. Risken med att utveckla ett system som RAKEL, vilket låter fantastiskt så länge 
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det fungerar, är således att det kan bli en belastning och i slutändan också hämma samverkan i 

situationer då systemet inte fungerar.  

5.5	  Samlokalisering;	  Trygghetens	  Hus	  –	  ris	  eller	  ros?	  

De respondenter som arbetar vid Trygghetens Hus tillhör stad A och är överlag mycket nöjda 

med den samlokaliseringen som man byggt organisationen utifrån. Men respondenternas tankar 

kring hur samlokaliseringen påverkar samverkan ute på skadeplatserna skiljer sig dock åt. En stor 

del av respondenterna menar att kontakten med varandra ökar och att man på så sätt lär känna 

varandra medan ett par av respondenterna säger att kontakten mellan enskilda aktörer är 

begränsad. Det är sällan man träffar varandra förutom på olycksplatserna.  
Fördelen är att vi har möjligheten att gå över till varandra när som helst egentligen, ta en kaffe 
tillsammans//…//Det är dock låsta dörrar mellan varandra här, vi måste ringa först på grund av sekretessen 
och be om lov för att komma dit. (A2) 

Fördelarna är att samverkan är i huset, man får ett ansikte på varandra. (A3) 

Det här sättet är otroligt bra. Insatsen börjar ju här i väggarna hos SOS. Att kunna se personen och namnet 
på de personer du ska samverka med gör att insatsen kommer igång mycket snabbare. (A4) 

Vi har inget gemensamt ställa att käka mat, det finns en restaurang men den är ute i den stora restaurangen. 
Vi har inget ställe som vi kan värma våra lådor och enkelt sitta tillsammans, eller vi gör det inte, det skulle 
säkert gå att göra någonstans men vi gör det inte. Det hänger väl egentligen mer på oss än på lokalen 
kanske. (A2) 

 

Alla ser inte själva huset – och att verksamheterna samlats under samma tak - som avgörande för 

att samverkan ska fungera. För den här respondenten är det olika styrning och olika uppdrag och 

arbetsuppgifter som är i fokus.  
… visst kan det vara trevligt att vi är under samma tak men tror inte det påverkar hur vi samverkar. (A1) 

 

För respondenterna i stad B är verksamheterna inte placerade under samma tak utan spridda i 

kommunen utifrån vilken styrning de har. Under intervjuerna var deras uppgift att försöka tänka 

sig in i hur det skulle vara att ha ett Trygghetens Hus i sin kommun. De flesta kunde se stora 

vinster med ett sådant sätt att organisera sig. Men ambulansen från stad B bryter mönstret och 

menar att det är viktigare för deras del att vara närmare sjukhuset än polis och räddningstjänst. 
… jag tänker mig ett kvarter, alla har sina egna ”hus” med gemensamma fyslokaler och matsalar där man 
kan springa på varandra//…//Det är en fördel att träffa varandra under ”normala” förhållanden, man får ett 
ansikte på varandra helt enkelt. (B1) 

Tror att det finns mycket att vinna genom att samla alla tre och prata ihop sig efter en större händelse. Finns 
vi under samma ställe kanske mötena kommit mer naturligt och framförallt oftare. (B2) 

Det viktigaste och det som vi gör allra mest är att samverka med sjukvården och det är också mycket 
viktigare än att samarbeta med räddningstjänsten och polis.(B3) 
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En respondent som spekulerar i att närheten kanske kan bli ”för mycket” ser ändå fördelar. 

Ambulanssjukvårdarna placerar även här samverkan med sjukvården i första rummet, därefter 

kommer samverkan med polis och räddningstjänst.   
Negativt kanske kan vara att man tappar lite respekt för varandra. Man känner varandra för bra och kanske 
kan det leda till att man inte tycker det är så farligt om man kliver in på varandras områden. Men 
personligen skulle jag absolut vilja ha dessa tre organisationer under samma tak. (B4) 

Idag bedriver vi ganska avancerad sjukvård på hjul mellan olycksplatsen och sjukhus, vilket gör att vi pratar 
och samverkar väldigt mycket mer med sjukhusen än med polis och räddningstjänst. (B6) 

 
	  
	  
Analys	  –	  Samlokalisering	  

Respondenternas syn på vad en samlokalisering som Trygghetens Hus innebär samt vilken 

påverkan för framtida samverkan en sådan samlokalisering kan ha visar på en samstämmighet om 

att det i grunden är en mycket bra idé. Dock skiljer sig svaren åt en aning kring 

samverkansaspekten och dess påverkan av samlokaliseringen. Många har varit inne på att det 

finns vinster på det personliga planet, att det är en fördel att träffa varandra på en daglig basis. 

Goffman beskriver interaktion som ett möte mellan personer i det omedelbara närområdet och att 

det påverkar varandras handlingar. Han menar att mötet grundar sig i faktorer, nämligen att lita 

på varandra och att man tillsammans styr och bestämmer definitioner på olika händelser. Enligt 

Goffman bidrar dessa grundfaktorer till att personernas status minskar inom gruppen. Detta 

kanske kan förklara en del av respondenternas resonemang kring ”letter av understanding” som 

Berlin och Carlström frågar efter i sin teori.  

 

Goffmans teori kring fasader, människors gester, språk och talmönster kan förklara det som 

exempelvis respondenterna A2, A3 och A4 påpekar, nämligen att människor som lär känna 

varandra och får ett ansikte på vilka som ska samverka också får en effekt på arbetet ute på fältet. 

Även Bergs definition om att en aktör är en relativt oförutsägbar och ännu obekant gestalt kan 

vara en del i denna förklaring.  

 

"Det obekanta" kan ta sig olikartade former. Aktörerna inom Trygghetens hus träffar varandra 

oftare än aktörerna i stad B, vilket gör att de inte blir lika ”obekanta” med varandra och varje 
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enskild aktör kan lättare förutspå hur den andre ska agera i specifika situationer. Den kunskapen 

skulle kunna underlätta samverkan mellan aktörerna ute på olycksplatsen.  

Respondenterna som arbetar i Trygghetens Hus (stad A) ger en varierad bild över hur mycket de 

träffas. Några säger att de träffas väldigt ofta och lär känna varandra samtidigt som andra hävdar 

att de inte ser varandra oftare nu än vad man gjorde tidigare. Det är naturligtvis svårt att analysera 

varför vissa är mer positiva än andra men det som framgår av svaren är att det inte råder en helt 

överensstämmande bild från polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård.   

 

Respondenterna från stad B är tämligen överens om att en samlokalisering är bra. De lyfter fram, 

i likhet med respondenterna i stad A, att det positiva måste vara att få ett ansikte, lära känna 

varandra och ha ett namn på den man samverkar med. Detta resonemang stärks också utifrån 

Goffmans teori. Det här kan ha med tillit att göra. När aktörerna litar på varandra försvinner eller 

minskar deras status vilket kan skapa en speciell sammanhållning mellan aktörer, eller 

insatsledare. Om man träffar varandra mer frekvent på en daglig basis och insatsledarna vet de 

andres namn kan det påverka hur tilliten sedan blir ute på olycksplatsen. Respondent A1, som 

själv arbetar i Trygghetens hus, skiljer sig åt från övriga respondenter. Han menar att det inte har 

något med samverkan att göra ”det är trevligt att vi är under samma tak men någon påverkan på 

samverkan har det egentligen inte”.  

 

I stad B uttryckte ambulanssjukvårdaren vikten av att ha nära till sjukvården istället för att 

placeras under samma tak som polis och räddningstjänst. Detta skulle kunna förklaras utifrån att 

organisationerna arbetar på olika sätt. Polis och räddningstjänst kanske kan ses som mer 

självständiga, nästan isolerade organisationer, medan ambulansens organisation styrs av 

landstinget som också styr sjukhusens arbete vilket gör att de båda måste samverka hela tiden. 

Polisen och räddningstjänstens uppgifter liknar mer varandra, både inom organisationerna men 

också ute på olycksplatserna.  
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6	  DISKUSSION	  OCH	  SLUTSATS	  
	  
 
I föregående kapitel presenterades studiens resultat med en tillhörande analys. I detta kapitel tar 
en diskussion vid och då med koppling till tidigare forskning. Jag har försökt att lyfta fram 
angelägna resonemang utifrån resultatet och samtidigt hålla en öppen diskussion för att på så 
sätt bidra med kunskap om vad, hur och varför en effektivare samverkan.  
 

 
	  

6.1	  Samverkan	  –	  för	  vems	  skull?	  

När det gäller hur insatsledare inom polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård förhåller sig till 

och ser på samverkan är de flesta överens om att arbetet blir mycket mer effektivt när det 

fungerar. Flera respondenter uttryckte att det betydelsefulla i ett fungerande samarbete är att 

tillsammans lösa uppgifterna. För att uppnå en effektiv samverkan krävs det, vilket också 

Afsarmanesh och Camarinha-Matos (2005) beskriver i sin definition av vad samverkan är, att 

delge information, resurser och ansvarsområden med varandra, för att sedan få till en gemensam 

plan och arbeta mot ett gemensamt mål. Detta är något som respondenterna är medvetna om och 

helst också vill uppnå. Dock skiljer de sig åt beträffande hur de ser på vilka svårigheter som kan 

uppstå i arbetet med att nå ett fungerande samarbete. Att insatsledare inom dessa organisationer 

vill samverka med andra berörda organisationer råder det stor enighet kring. Resultatet visar dock 

att vägen dit, på vilket sätt samverkan ska uppnås och vem som är huvudaktör under arbetet på 

olycksplatsen spretar något.  

	  

	  

6.2	  Samverkan	  –	  mot	  samma	  mål?	  

Samtliga insatsledare ser ett övergripande mål att tillsammans lösa uppgifter för att effektivisera 

arbetet som något positivt. Respondenterna ser också att ett effektivare arbete i en förlängning 

också påverkar slutresultatet positivt.  



44	  

För utomstående kan också ett sådant mål ses som tämligen självklart. Ett exempel då den 

horisontella samverkan (Berlin & Carlström, 2009:60-67) fungerar som bäst är när inga 

transaktionskostnader eller barriäreffekter finns mellan exempelvis polis, räddningstjänst och 

ambulanssjukvård - när det råder total harmoni. Forskning (ex. Ödlund, 2010:102) har dock visat 

att så inte alltid är fallet och att det finns försvårande omständigheter som gör det mer 

problematiskt. Du måste som insatsledare våga lita på att den andra parten gör sin del i arbetet 

samtidigt som du måste vara beredd att dela resurser med andra samarbetspartners. Utifrån de 

intervjuer som genomförts är det egentligen ingen av respondenterna som uttryckt att det finns 

brist på tillit eller att man är rädd för att dela resurser med andra, vilket kan ses som positiva 

aspekter i en samverkan. Dessa uttalanden kan troligen också vara en förklaring till den positiva 

syn på samverkan som respondenterna har mellan varandra. Detta är intressant och betydelsefullt 

i sammanhanget och senare i avsnittet diskuteras också faktorer som kan vara hämmande i en 

samverkanssituation.  

 

Under kategorin ”Gemensamma mål” uttrycker en insatsledare från räddningstjänsten i 

Trygghetens Hus att det är viktigt att ha gemensamma mål och inrikta olika aktörer mot ett 

gemensamt mål. Här kan ett resonemang om lägesbilden och olika händelseförlopp mellan 

organisationerna ligga till grund för hur personerna ska agera (Harrysson & Lindmark, 2004:43-

44).  

 

Enligt Berlin och Carlström (2010:167) är det osäkerheten som gör att polis, räddningstjänst och 

ambulanssjukvård ibland väljer att inte samverka utan hellre fokusera på sina arbetsuppgifter. 

Detta resonemang överensstämmer inte med hur intervjupersonerna ser på samverkan ute på 

olycksplatsen. Många av respondenterna berättar att det kanske viktigaste är att samla 

insatsledarna på olycksplatsen för att tillsammans skapa en lägesbild, gå igenom vad som hänt 

och göra prioriteringar för att därefter dela ut arbetsuppgifter till respektive organisation. Att som 

insatsledare kunna ta en steg tillbaka och få en helhetsblick är väldigt viktigt menar några av 

respondenterna. Det är ohållbart att själv springa omkring och försöka få ordning på det som ska 

göras. Detta resonemang överensstämmer med hur (Hasslevall, 2008:47) diskuterar kring 

lägesbild. Han skriver att det gäller att samla aktörerna på en gemensam plats för att diskutera 

med de andra insatsledarna och tillsammans skapa sig en gemensam lägesbild. Det här agerandet 
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vid en samverkanssituation borde vara det framgångsrika och egentligen det enda möjliga för ett 

lyckat arbete. Som jag ser det är detta framförallt om personalfråga. Det gäller att se till att det 

finns personal ute på fältet så att insatsledarna kan behålla sitt helhetsperspektiv för att därefter 

fördela arbetsuppgifter, vilket i sin tur kan resultera i positiva konsekvenser. En tanke är att en 

god process leder till ett gott resultat där delaktighet och tydlighet skapar goda förutsättningar för 

att lyckas tillsammans.  

 

	  

6.3	  Samverkan	  –	  vem	  gör	  vad?	  

Respondenterna från respektive organisation beskriver hur de hanterar ”ägandet” av händelserna. 

Bilden som träder fram här är att kompetensområdena är så pass tydliga och bestämda att det 

sällan uppstår problem om vem som ska göra vad i olycksarbetet. Samtidigt menar Berlin och 

Carlström (2009:60-67) att olika lagstiftningar och ansvarsområden kan ställa till problem. Detta 

är dock inte något respondenterna talar så mycket om, under samtalen visar de ingen större oro 

över vem som ska göra vad då de samlas vid en olycksplats. Dock vet vi att det kan uppstå 

problem när det gäller vems ansvarsområde som är i förgrund respektive bakgrund under en 

insats. Det kan handla om att bevaka sitt område eller hantera situationer där någon person 

”klampar in” och tar över. Varför respondenterna i denna studie inte uttrycker någon oro över 

vem som ska göra vad kanske kan bero på att de aktuella insatsledarna inte deltagit i någon riktigt 

stor händelse där komplexiteten legat till grund för att problem uppstår. Eller kan det vara så, som 

en respondent också lyfte fram, att revirtänkandet faktiskt har börjat suddas ut och inte är lika 

stort idag som det var tidigare. Med det i tanken kan man ställa sig frågan varför det inte övas 

mer? För att samverkansarbetet ska stärkas ute på olycksplatserna gäller det att skapa mod, att 

våga och vilja hjälpa varandra.  

 

Problematiken kring ansvarsområdena och vem som gör vad ute på olycksplatserna är intressant 

utifrån flera olika aspekter. Berlin och Carlström (2010:161) beskriver att osäkerheten är en orsak 

till varför samverkan kan utebli, detta är något som också framkommit i studien och som lyfts i 

tidigare avsnitt. Berlin och Carlström (2009:60-67) beskriver hur ansvarsområdena är otydliga 

vilket med stor sannolikhet kan kopplas till de agerandes osäkerhet. Detta resonemang stämmer 

inte helt överens med de svar respondenterna givit. Ett exempel här är personen från 
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räddningstjänsten i kommun B som menar att ”vi är som ett team där ute”, eller som person två 

från samma verksamhet menar att ”det gäller att arbeta för varandra även om det sker över 

gränserna”. Dock påpekar några av respondenterna att det funnits en osäkerhet kring samverkan 

och ett revirtänkande men de säger samtidigt att det har blivit bättre.  

6.4	  Samverkan	  –	  främjande	  och	  hämmande	  faktorer	  
	  
Bergmark och Thollander (2008:31-32) visar i sin studie hur övningar verkligen förbättrar 

samverkan mellan polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård. Övningar bidrar till kännedom 

om vandras organisationer vilket också kan tydliggöra varandras ansvarsområden. Resonemanget 

känns igen från flera av respondenterna som önskar mer övning. Att ha större och mindre 

övningar där dessa tre organisationer får agera tillsammans ser respondenterna som ett värdefullt 

bidrag i att få samverkan att fungera. Flera av respondenternas menar att de vill ha mer övning 

och det beror på två anledningar, dels för att helt enkelt träna och dels för att lära känna 

personerna i de andra organisationerna. Det är viktigt, enligt respondenterna, att veta vad folk 

heter och hur de ser ut. Detta kan utgöra en fördel för framtida arbete ute på olycksplatser. 

Respondenternas resonemang känns igen i Danielsson, et al, (2011:14) som beskriver hur 

personliga kontakter ökar chanserna för att hantera framtida komplexa händelser.  

 

Kommunikationen under ett olyckstillfälle är också en betydande faktor för om samverkan ska bli 

lyckosam eller inte. Insatsledare från polis, räddningstjänst och ambulanssjukvården anser att 

kommunikationen har blivit bättre sedan RAKEL infördes. Några personer berättar att det 

samtidigt kan ställa till problem när någon glömmer att gå in på kanalen, vilket inte borde ske. 

Det är viktigt att ha personer som hela tiden är kontaktbara via RAKEL även om man samtidigt 

kommunicerar med sin egen organisation. Tanken att ha samtliga berörda organisationer på 

samma kommunikationssystem är något som både litteratur och respondenter förespråkar. Detta 

inte minst med tanke på att alla inblandade kan få samma information när man är på väg till 

olycksplatsen och insatsledarna kan börja planera insatserna med varandra. Utifrån denna studie 

är min tanke kring vad som krävs för att tillsammans samverka effektivt att viljan måste vara 

ömsesidig mellan organisationerna, utbytet av resurser och information är grundläggande faktorer 

för att samverkan ska bli effektiv ute på olycksplatser. Saknas detta blir det svårt att nå ett fullgott 

resultat tillsammans. 
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En annan intressant aspekt som visat sig under resultatanalysen är hur respondenterna från de två 

städerna resonerat kring samlokalisering, Ambulanssjukvården från stad B och polisen från stad 

A är de som uttryckt sig mest negativt kring detta. Polisen uttryckte sig inte negativt kring själva 

samlokaliseringen utan på dess påverkan kring hur samverkan sker. Det de uttryckte var att 

samlokalisering förmodligen inte påverkar hur vi arbetar på olycksplatserna eftersom man inte 

träffar de andra särskilt ofta inom lokalen. Räddningstjänsten och ambulanssjukvården gav en lite 

annan syn på detta och menade att samlokaliseringen är mycket bra för själva samverkan i och 

med att man lär känna de andra bättre än vad man kunnat göra tidigare. Det är intressant och 

värdefullt att veta för att få till stånd en fungerande samverkan att det finns olika uppfattningar 

mellan olika yrkesgrupper inom samma hus. Ambulanspersonal i stad B som inte arbetar med 

samlokalisering anser att det inte alls skulle påverka hur vi arbetar ute på olycksplatserna. De 

ansåg att deras samverkan skedde allra mest med sjukhuset.  Enligt dem är det således mer 

värdefullt att ha närhet till sjukhusen än till polis och räddningstjänst. Detta är tänkvärt utifrån 

vetskapen att ambulansen i stad A där samlokaliseringen sker har en mycket positiv inställning 

kring samlokaliseringen och dess påverkan på samverkan. Varför det skiljer sig mellan samma 

organisation i olika städer är svårt att säga. En förhållandevis enkel förklaring kan vara att 

ambulansen i stad B har en vana att ligga väldigt nära sjukhuset - samverkan är naturlig för dessa 

parter - och tanken på att flytta längre bort för att samlokaliseras med polis och räddningstjänst 

ser de inte som något bättre alternativ. 

	  

	  

6.5	  Slutsats	  
	  
En bild som vuxit fram under samtalen och i analysarbetet av intervjuerna är att 

räddningstjänsten är den organisation som ”gillar” samverkan mest. Naturligtvis behöver inte 

detta vara en sanning men under samtalen infann sig den känslan. Det gäller samtliga 

respondenter från båda kommunerna. Om det skulle vara så – vad kan det då bero på? Kanske 

upplever räddningstjänsten att de har det yttersta ansvaret vid vardagliga händelser som 

exempelvis trafikolyckor och lättare bränder. De anländer ofta först på olycksplatsen och det är 

också de som har mest behov av att få hjälp av de andra organisationerna i det fortsatta 
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räddningsarbetet. Samtidigt visar resultatet att de antyder att deras arbetsuppgifter är betydligt 

fler än till exempel ambulanssjukvårdarnas.  

 

Ytterligare en bild som växer fram i analysarbetet är att det framförallt är räddningstjänst och 

polis som samverkar med varandra. Även det beror förmodligen på olyckorna och att deras 

”arbetsuppgifter” är mer lika varandra än ambulansens. Intervjupersonerna och då framförallt 

polisen och räddningstjänsten från Kommun B berömde Trygghetens hus.  Den bild där 

personerna umgås på dagarna, äter lunch tillsammans och utvecklar kontakter med varandra 

ansåg respondenterna från Kommun B som väldigt bra.  Personal från ambulanssjukvården såg 

däremot att organisationen som Trygghetens hus har inte spelar någon större roll ur ett 

samverkansperspektiv. Respondenterna från Trygghetens hus gav inte riktigt samma bild kring 

hur man umgås och knyter kontakter. Några av de svarande uttrycker att de borde kunna äta 

lunch med varandra fast det nästan aldrig sker. Som jag ser det borde detta gå att utveckla. 

Forskning visar att det är väsentligt med personliga kontakter för att utveckla samverkan och med 

utgångspunkt i detta borde man från Trygghetens hus sida föra samman polisen, 

ambulanspersonal och räddningstjänstpersonal - inte chefsnivå - för att dels öva tillsammans och 

dels mer frekvent samlas för att diskutera tidigare händelser och möjliga förbättringsåtgärder. 

Den generella bilden som jag ser är att insatsledare från dessa två städer uttrycker mycket 

positiva meningar kring samverkan och en betydelsefull vilja finns. Nu krävs det ett fortsatt 

arbete för att effektivisera och utveckla det än mer.  

	  

	  

6.6	  Studiens	  bidrag	  till	  forskningen	  
	  
En sak som jag inte berört i den här studien är hur samverkan startar, rent hierarkiskt. Några av 

intervjupersonerna delgav tankar om att samlokaliseringen som Trygghetens hus inte utvecklar 

och stärker samverkan så som man kanske kan tro. Det som framhölls här var att det förmodligen 

har större påverkan på ”chefsnivå”, eftersom det samlas representanter från varje organisation vid 

större händelser och då görs stabsarbetet inne på Trygghetens hus. Samverkan bör genomsyra 

hela organisationerna. Det gäller att starta högst upp i organisationen för att sedan föra ner 

resonemang och utbildning ner till enskilda aktörer på fältet.  
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BILAGOR	  	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bilaga	  1	  
	  

Intervjuguide 

 

Bakgrundsinformation; namn och ålder 

Organisationstillhörighet 

Befattning inom organisationen 

 

Inledande frågor 

• Hur länge har du arbetat inom din organisation och vilka arbetsuppgifter har du idag? 

• Vad betyder ordet samverkan för dig? 

• Vilken är den senaste allvarliga händelse där din organisation tvingats samverka med 

räddningstjänst och ambulans? (… utveckla gärna)   

• I situationer som den du precis beskrivit och där samverkan krävs, vad tror du främjar 

respektive hämmar samverkan vid en krissituation?  

• Ev. följdfrågor till den specifika händelsen: Vad hände då?”, ”Vad gjorde du då?”, ”Vem 

var det som tog initiativ till…?”, ”Vad var det som X behövde hjälp med?” och så vidare. 

 
Övergripande frågor kring hur den intervjuade ser på samverkan 

• Vilken roll var din vid den akuta krissituationen?  

• Vad gjorde att ni blev indragna i händelsen?  

• Vilka var de mest framträdande praktiska problemen för er att hantera under händelsen? 

• Fanns det brister som gjorde att det blev svårt att samverka med berörda organisationer? 

(Om ja, vilka?) 

• Varför samverkar ni med andra organisationer, tycker du att resultatet av samverkan 

speglar förarbetet? Finns det något förarbete mellan dessa organisationer? Övningar? 

• Vilka problem upplever du kan finnas med att arbeta tillsammans med andra 

organisationer på skadeplats?  

Beslutsfattande och befogenheter vid krissituationer  

• Vad har er organisation för uppgift och ansvar vid den här typen av händelse? 
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• Hur kan era olika befogenheter påverka samverkan vid den här typen av händelse? 

• Hade dessa organisationer beslutanderätt över eller inom er organisation? Hade ni 

beslutanderätt över något i deras uppgifter? 

 

Avslutande frågor - Samlokalisering 

• Hur ser respondenten på samlokalisering av dessa organisationer? 

• Vad tror du om att arbeta på det sätt som dessa tre organisationer gör i Trygghetens hus? 

Tanken om att samla alla tre organisationer under samma tak gör att de träffas 

regelbundet. Tror du det kan påverka samverkan? 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

	  
	  


