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Förord

C-uppsatsen är kulmen av våra tre års studier på Risk och krishanteringsprogrammet på 

Mittuniversitetet i Östersund. Det har varit tre år av arbete, förhoppningar och frågor likaväl som av 

nöje, besvikelser och svar. Klart är att vi kommit ut ”på andra sidan” med andra perspektiv på 

samhället än tidigare och berikade med nya erfarenheter.

Vi vill tacka kommissarie Heléne Eed-Jonsson vid Polismyndigheten i Jämtlands Län för 

möjligheten att samarbeta kring projektet För medborgarnas bästa! och därigenom gett oss en 

intressant infallsvinkel på fenomenet otraditionella frivilligorganisationer och krisberedskap.

Tack till representanterna från de olika organisationerna som tog sig tid att ställa upp på våra 

intervjuer. 

Vi vill även tacka vår handledare doktorand i sociologi Mikael Linnell för goda råd och snabba svar 

på frågor som dykt upp längs vägen.

Nu hägrar nya mål.

Niklas Berg Segersten & Johan Möller

Östersund maj 2014



Sammanfattning 

Syftet med studien är att genom ett sociologiskt perspektiv undersöka 

de  otraditionella  frivilligorganisationernas  eventuella  roll  och 

medverkan i  Jämtlands  läns  krisberedskapssystem. Studien är  gjord 

utifrån frivilligorganisationernas perspektiv. Uppsatsen utgår från ett 

fenomenologiskt perspektiv och analyseras med stöd av Karl Weicks 

teorier  om  meningsskapande.  Vi  har  valt  ut  vissa  delar  av 

meningsskapandets  egenskaper:  identitet,  medskapande  och 

retrospektivitet tillsammans med Weicks fyra steg för att nå resiliens: 

kreativ  improvisation,  virtuella  rollsystem,  attityd  till  visdom  och 

respektfull interaktion. Empirin härrör från två fokusgruppintervjuer, 

en  enskild  intervju  och  en  enkät.  Vi  har  sökt  att  klassificera  olika 

organisationer som är aktuella att ingå i Jämtlands läns krisberedskap 

inom ramen för projektet  För medborgarnas bästa!  genom tidigare 

framtagna modeller, men funnit att dessa saknar viktiga incitament för 

en rättvis bedömning. Vi har istället tagit fram vår egen modell döpt 

”Modell  för  organisationsförhållanden  i  samhällets  krisberedskap” 

som även appliceras. Resultatet från empiriinsamlingen tematiserades 

i  olika  områden  och  analyserades  med  stöd  av  Weicks  teorier  om 

medskapande. I diskussionsavsnittet lyfter vi fram viktiga perspektiv 

och  uppgifter  polismyndigheten  bör  ta  i  beaktande  för  att  lyckas 

införliva  de  otraditionella  frivilligorganisationerna  i  Jämtlands  läns 

krisberedskap.  Vi  ser  bl.a  att  engagemanget  är  relativt  högt  inom 

organisationerna men att endast engagemang inte räcker, utan måste 

kompletteras med angivna utbildnings- och informationsbehov. Vidare 

bör organisationerna endast användas inom områden som ligger inom 

deras specialistförmåga och inte ersätta ordinarie resurser.

Nyckelord: Meningsskapande,  otraditionella  frivilligorganisationer, 

samverkan, krisberedskap, polis.
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1. Inledning
2013 släppte regeringens framtidskommission sin slutrapport Svenska framtidsutmaningar. 

Rapporten ger en bred beskrivning av Sveriges framtida utmaningar med bl.a särskilt fokus på 

social sammanhållning. I rapporten går att läsa att i civilsamhällets gemenskaper byggs tillit och 

relationer som kan spela en stor roll för den övergripande samhällsgemenskapen. Både historiska 

och nutida sammanslutningar av människor i olika föreningar har spelat en viktig roll för att 

mobilisera människor att arbeta mot gemensamma mål och att inkludera människor från olika delar 

i samhället. Genom frivilligorganisationer ges människor möjlighet att förverkliga projekt som de 

finner meningsfulla samtidigt som de knyter kontakter i ett större socialt nätverk. Både personliga 

nätverk och organiserat föreningsliv främjar ömsesidigt förtroende och gemensamma normer, vilket 

gör det enklare att agera tillsammans för att lösa olika problem i samhället (Statsrådsberedningen 

2013, s. 234f).

I dagens svenska krishanteringssystem har civilsamhället i form av olika frivilligorganisationer en 

betydande roll för samhällets krisberedskap. Vi har valt att dela upp frivilligorganisationerna i 

traditionella och otraditionella frivilligorganisationer. De traditionella organisationerna är erfarna 

organisationer inom krishanteringssystemet som t.ex, Röda korset, Hemvärnet och Frivilliga 

resursgruppen. Organisationerna har ofta befintliga samverkansavtal med Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB), kommuner och andra aktörer (MSB 2014). De otraditionella 

frivilligorganisationerna har inga krav på varken kunskap eller erfarenhet från 

krishanteringssystemet. Däremot har de stor kunskap inom respektive intresseområde. Under vår 

undersökning koncentrerar vi oss på fem av Jämtlands otraditionella frivilligorganisationer. Det är 

Jemtlands Radioamatörer, Östersunds Orienteringsklubb, Z-båtförbund, Östersunds Skoterklubb 

och Östersunds Fallskärmsklubb. 

Uppsatsen är ett självständigt arbete skriven av uppsatsförfattarna. Polismyndigheten i Jämtlands 

län har bistått med kontaktuppgifter och befintligt datamaterial inom ramen för projektet För 

medborgarnas bästa!. Under vintern 2014 påbörjade Polismyndigheten arbetet med att samla 

organisationer som skulle kunna vara en del av krishanteringsarbetet. Det handlar om kommuner, 

räddningsorganisationer, trossamfund, traditionella och otraditionella frivilligorganisationer. 

Mycket av den tidigare forskningen som gjorts på frivilligorganisationer inom krisberedskap har 

handlat om just traditionella frivilligorganisationer. Vi har istället valt att fokusera på de 

otraditionella frivilligorganisationerna och uppsatsen är skriven ur deras perspektiv. Det finns ett 
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behov av att studera dessa organisationer närmare, eftersom helt nya omgivningar och situationer 

kan bli aktuella för dem. Vilka behov har de otraditionella frivilligorganisationerna för att kunna 

införlivas i krisberedskapen? Vad ska de egentligen göra? Och varför vill de vara med? Dessa frågor 

och andra aspekter av de otraditionella frivilligorganisationernas eventuella intåg i samhällets 

krisberedskap ämnar vi undersöka i denna uppsats. 

1.1 Syfte
Uppsatsens syfte är att genom ett sociologiskt perspektiv undersöka de otraditionella 

frivilligorganisationernas eventuella roll och medverkan i Jämtlands läns krisberedskapssystem.  

1.2 Frågeställning
• Hur kan de otraditionella frivilligorganisationernas eventuella roll och medverkan i 

Jämtlands läns krisberedskapssystem förstås utifrån ett sociologiskt perspektiv?

• Vilka förutsättningar upplever de otraditionella frivilligorganisationerna finns för att nå en 

gynnsam samverkan med de centrala räddningsaktörerna?

2. Bakgrund
Polismyndigheten i Jämtlands län har enligt 3 § polislagen (1984:387) en skyldighet att samverka 

med andra myndigheter och organisationer. I 4 kap. 13 § polisförordningen (1998:1558) framgår att 

bestämmelser om medverkan av försvarsmakten finns i förordningen (1996:1111) om militär 

samverkan i civil verksamhet. Bestämmelser finns också om hemvärnsmäns medverkan vid 

efterspanings- och bevakningstjänst m.m. I 14 § samma kapitel anges att polismyndigheten får 

använda sig av frivilliga  för eftersökning genom skallgång eller på annat sätt. I 14 a § anges att 

polismyndigheten, utöver detta, får anlita lämpliga personer som ideellt stöder myndigheten i dess 

verksamhet. Sådant stöd får dock inte innefatta myndighetsutövning.

Projektet För medborgarnas bästa! togs på initiativ av polismyndigheten i Jämtlands län 2014. 

Ambitionen är att på ett bättre och effektivare sätt använda samhällets samlade resurser i kris och 

extraordinära händelser som t.ex större olyckor eller extrem väderlek. I sådana situationer behövs 

resurser av olika slag. Ibland behövs bara villiga händer, ibland krävs specialistkompetens rörande 

förmågan att framföra fordon på land eller till sjöss, sköta radiosamband, luftlandsätta 

räddningspersonal i otillgänglig terräng eller söka efter människor i skog och mark. 
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Användningsområdena är stora. Syftet med projektet är att inventera förutsättningarna för ett 

närmare samarbete mellan myndigheter, kommuner och andra organisationer som idag har en 

nyckelroll i samhällets krisberedskap men även att fånga upp otraditionella organisationer som 

tidigare saknar bakgrund i krishanteringsssamanhang. Idag är samverkan mellan myndigheter och 

andra organisationer inte helt utvecklad. Det finns ett behov av ett närmare nätverk, bättre kontakter 

och en gemensam plan och struktur inför framtidens krishanteringsarbete i Jämtland. Det är därför 

viktigt att göra en kartläggning av länets befintliga resurser, kompetenser och det gemensamma 

utbildnings- och informationsbehovet för att hitta former för ett fortsatt samarbete. 

3. Tidigare forskning 
De otraditionella frivilligorganisationernas roll inom det svenska krishanteringssystemet är relativt 

outforskad. Med otraditionella frivilligorganisationer menar vi frivilligorganisationer som inte har 

erfarenhet eller bakgrund inom krisberedskapen. Det finns däremot en del forskning inom området 

frivillighet och andra typer av frivilligorganisationer. Forskningen handlar ofta om 

frivilligorganisationer som redan existerar inom krisberedskap, spontanfrivilliga vid 

räddningsinsatser eller om drivkrafter för frivilligas engagemang. Mycket av den tidigare 

forskningen inom frivillighet kommer från utomeuropeiska länder, främst från USA och Australien. 

Forskningen är tunn vad gäller otraditionella frivilligorganisationer och deras möjlighet att bidra till 

krisberedskap och samverkan med professionella räddningsorganisationer. Eftersom detta är ett 

relativt outforskat område behövs fler studier, och denna studie kan därför hjälpa till att fylla en 

viktig kunskapslucka. Vi har valt att presentera tidigare forskning under forsknings- och 

områdesrubriker. Avsnitten innefattar forskning inom otraditionella frivilligorganisationer, 

traditionella frivilligorganisationer och spontanfrivilliga. Vi avslutar med att presentera utmaningar 

inom krisberedskap enligt svenska och amerikanska myndigheter för att belysa tyngdpunkten och 

aktualiteten inom området. 

3.1 Traditionella frivilligorganisationer
De traditionella frivilligorganisationerna vi belyser är frivilliga försvarsorganisationer eller 

organisationer från den sociala sektorn som inom sina verksamhetsbeskrivningar på något sätt 

arbetar med kriser. Det är t.ex hemvärnet, Röda korset och Missing people. Forskning inom 

traditionella frivilligorganisationer visar på att individer föredrar att bidra och vara delaktiga i 

krishanteringsarbete genom kända nätverk och nätverk som de redan är en del av. Att skapa nätverk 
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exklusivt för enskilda kriser ökar inte frivilligheten och samarbetsförmågan med 

frivilligorganisationer. Grunden till samarbetet mellan räddningsorganisationerna (dvs. 

räddningstjänst, ambulans och polis) och frivilligorganisationerna ska ske innan krisen inträffar 

(NRC 2011, s. 60ff). Ett satt att oka samverkan innan en kris uppstår ar genom samovning och 

gemensam planering. Studier visar att övning och planering mellan räddningsorganisationer och 

frivilligorganisationer okar deltagarnas kunskaper om både sjalva insatsen och om de andra 

organisationerna. Dessutom skapas en positiv bild av att arbeta tillsammans i team (Perry 2004, s. 

74). Tidigare nätverk och personliga relationer behövs för att samverkan under en kris ska bli så 

effektiv som möjligt (Chia 2010, s. 20f). Utbildning är ytterligare en viktig del både för samverkan 

mellan raddningsorganisationerna och frivilligorganisationerna. Genom utbildning skapas en battre 

forståelse for olika organisationer och skillnaderna dem emellan. Det leder till att 

raddningsorganisationerna blir battre på att forbereda, leda och koordinera frivilligorganisationernas 

insatser. Voorhees drar slutsatsen att det behövs kunskap för att ta hand om framväxande 

frivilligorganisationer. Han menar bl.a att räddningsorganisationerna behöver anställa en eller flera 

specifika personer som sköter kontakt samt utbildning med frivilligorganisationerna och 

räddningsorganisationerna (Voorhees 2008, s. 9ff).  

Det finns forskning som tyder på att undermålig samverkan mellan räddningsorganisationer och 

frivilligorganisationer beror på strukturella hinder som lagstiftning, byråkrati, ekonomisk ersättning, 

försäkring och ansvarsförhållanden inom/mellan professionerna (Höst, Nieminen Kristofersson, 

Petersen & Tehler 2010, s. 90). När det gäller krishantering och assistans vid vardagsolyckor 

används sällan frivilligorganisationer, utan det är först vid större olyckor som ett eventuellt 

samarbete mellan räddningsorganisationerna och frivilligorganisationerna sker (Danielsson, 

Johansson & Kvarnlöf 2013, s. 31).  

3.2 Otraditionella frivilligorganisationer 
Otraditionella frivilligorganisationer skiljer sig från traditionella frivilligorganisationer på det sättet 

att de tidigare inte varit en del av krisberedskapen och krishanteringen. Det handlar om 

organisationer, klubbar och föreningar som har kompetenser som kan nyttjas vid kriser. Det kan t.ex 

innebära båtklubbar och fallskärmsklubbar. Förståelsen för de otraditionella 

frivilligorganisationernas användningsområde och behov för att kunna verka är än så länge relativt 

outforskad, trots att befintlig forskning belyser vikten av att använda sig av samhällets samtliga 

resurser. Många svenska, europeiska och amerikanska forskare och myndigheter inom området är 
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överens om att krishanteringssystemet behöver expandera och att samverkan med andra aktörer 

behöver förbättras. För att samhället ska kunna öka sin motståndskraft och resiliens inför framtida 

kriser krävs att de centrala räddningsaktörerna inom krisberedskap börjar tänka om. Det nya 

tankesättet ska omfatta samhällets samtliga resurser. Det innefattar en bredare samverkan med fler 

av samhällets resurser, såsom enskilda individer, privata företag, offentlig sektor och traditionella 

samt otraditionella frivilligorganisationer (Höst, Nieminen, Kristofersson, Petersen & Tehler 2010; 

FEMA 2011; MSB 2013). Det gäller bl.a att ta tillvara medborgares erfarenheter samt kunskaper 

vid planering inför kriser (Enander 2011 s. 166). 

Inom krisberedskap är resiliens en benämning som används för att förklara en organisations 

och/eller samhällets motståndskraft. Det är förmågan att hantera kriser och att så snabbt som möjligt 

återgå till normalläge. För att skapa resiliens inom ett samhälle/organisation behövs två typer av 

sociala nätverk. Det första innefattar nätverk, grupper och frivilliga som huvudsaklig uppgift arbetar 

för att hantera kriser och katastrofer. Dessa grupper kan beskrivas genom ”frasen, de kommer, de 

hjälper, de försvinner” (Aguirre 2006, s. 5). Det andra sociala nätverket innefattar aktörer som 

vanligtvis inte används under kriser men som tillhandahåller såväl kompetens som materiella 

resurser som är användbara under kriser. Inom detta sociala nätverk finner vi även de frivilliga som 

tidigare sällan varit en del av krisberedskapen (NRC 2011, s. 62). Det är några av dessa 

frivilligorganisationer som vi valt att studera djupare genom denna uppsats. Ett exempel på hur 

detta nätverk kan användas finns från skjutningarna på Utøya 2011 när båtägare tillskyndade och 

plockade upp flyende människor från vattnet. De flyende fördes till en upprättad uppsamlingsplats 

på en campingplats och därifrån togs de antingen hand av campingägarna eller fördes till sjukhus 

(Helsedirektoratet 2012, s. 72). Nätverk av exempelvis båtägare är ett exempel på otraditionella 

nätverk som inte anses ingå i samhällets krisberedskap, men som vid en kris kan spela en vital roll 

(Aguirre 2006, s. 6). För att skapa ett resilient samhälle inför framtida kriser krävs en identifiering 

av vilka organisationer som kan vara en del i krisberedskapen och behjälpliga under en kris. Det 

kan handla om traditionella såväl som otraditionella frivilligorganisationer. Det krävs även 

långsiktigt samarbete i form av bland annat övningar och planering för att nå förbättrade resultat 

(Chandra, Acosta, Meredith, Sanches, Stern, Uscher-Pines, Williams & Yeung 2010, s. 22).

3.3 Spontanfrivilliga
Att använda frivilliga resurser kan innebära stora fördelar för samhället men det innebär även vissa 

risker. Fernandez, Barbera och van Dorp (2006) presenterar fördelar och risker med att använda 

spontanfrivilliga i samband med en räddningsinsats. Med spontanfrivilliga menar vi människor från 

11



allmänheten som inte är engagerade i någon organisation utan dyker upp på skadeplats i egenskap 

av hjälpsamma individer. Den största fördelen med att använda sig av spontanfrivilliga anses vara 

arbetskraften. De spontanfrivilliga kan vara behjälpliga vid lättare arbetsmoment så att professionell 

räddningspersonal kan koncentrera sig på mer komplexa uppgifter. Dessutom kan de frivilliga 

inneha olika kompetenser och resurser som räddningspersonalen saknar. Samarbete med 

spontanfrivilliga innehåller risker, såsom att räddningsorganisationerna misslyckas att effektivt 

samordna och använda sig av de frivilliga. Vidare riskerar de frivilliga begår kostsamma misstag 

eftersom de saknar erfarenhet, utbildning och övning. Detta kan i sin tur leda till skador på 

insatspersonal, redan skadedrabbade och de frivilliga själva. Eftersom denna typ av frivilliga inte 

erhåller någon form av ersättning är det viktigt att de  ges andra resurser. Dyker de upp tomhänta 

utan lämplig utrustning på skadeplatsen kan de behöva support i form av exempelvis mat och 

skydd. Vissa räddningsorganisationer uppfattar därför att spontanfrivilliga anstränger systemet mer 

än vad de tillför för att lösa problemet (Fernandez, Barbera & van Drop 2006, s. 61). Vid tillfällen 

då spontanfrivilliga kan användas bör räddningsorganisationerna väga fördelar gentemot nackdelar 

för att fatta ett korrekt beslut angående de spontanfrivilligas delaktighet. Här finns en tydlig skillnad 

när det gäller att använda redan existerande nätverk där kännedom om varandras organisationer är 

stor. Därför belyser forskare inom området vikten av att använda sig av redan existerande nätverk 

(NRC 2011, s. 60). Tidigare nätverk och personliga relationer behövs för att samverkan under en 

kris ska bli så effektiv som möjligt (Chia 2010, s. 20f). Därför kan projektet För medborgarnas 

bästa! anses ligga i samklang med tidigare forskning om ökad samverkan inför kommande kriser.

Kendra och Watchendorf (2012) menar att efter terrorattacken den elfte september 2001 har vi sett 

en ökad respekt för kapaciteten hos den enskilde individen under krishändelser. Inom 

krisforskningen har man börjat använda begreppet first-first responder om den enskilde individen. 

Det är denne som är närmast skadeplatsen och därför kan göra en första insats. Under årtionden har 

forskningen visat att de flesta livräddande insatserna sker av människor som hjälper människor i sin 

närhet, såsom familj, grannar och vänner. Detta ofta långt innan professionell räddningspersonal 

kommer till platsen. Individens roll i krisarbetet uppskattas allt mer efter den elfte september. Under 

terrorattacken utrymde frivilliga båtägare tusentals människor från Manhattan. Det finns idag större 

förståelse för att frivilliga kan användas vid en kris och att behovet av dem kan vara stort. De 

professionella räddningsorganisationerna klarar inte att hantera de största krishändelserna på egen 

hand. En kris som drabbar hela eller stora delar av samhället behöver hanteras med hjälp av hela 

samhället. Behovet av frivilliga inkluderar både individer och organisationer som aldrig tidigare 

varit en del av krisberedskapen. Redan vid utveckling av krisplaner bör lokala myndigheter idag att 
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planera för att använda sig av frivilliga (Kendra och Watchendorf 2012).

Jonas Landgren (2011) har gett förslag på fyra huvudaktiviteter för att illustrera olika aspekter av 

hjälparbetet som kan hittas i spontanfrivilligas insatser (s. 177). Dessa är att

• Identifiera att ett hjälpbehov existerar

• Dra nytta av resurser som redan finns på plats

• Skapa resurser genom improvisation

• Organisera genom att involvera.

En grundförutsättning för att en spontant organiserad hjälpinsats ska genomföras är att en individ 

eller grupp av individer uppfattar att en situation behöver åtgärdas. Det krävs även insikt i hur deras 

bidrag kommer påverka situationen positivt. Själva identifieringen räcker inte, utan det måste även 

slås fast vem som ska göra vad. I samband med att detta står klart gäller det att dra nytta från redan 

existerande resurser. Det spontant organiserade hjälparbetet har inte några formella resurser eller 

förberedda rutiner till skillnad från centrala räddningsaktörer. De kan istället använda sin kunskap 

rörande de lokala förutsättningarna och de lokala sociala relationerna. Detta genom sin kunskap om 

vem som har vilka fordon eller verktyg, vem som driver matvaruaffären, vem som driver 

vandrarhemmet och så vidare. På detta sätt kan man kanalisera hjälpbehovet till redan existerande 

lokala resurser. De flesta mindre samhällen har en kapacitet som lätt kan glömmas bort. Genom att 

omlokalisera eller använda dessa resurser på nya sätt skapar man nya värden genom improvisation. 

Eftersom spontant organiserat hjälparbete har små möjligheter att bedrivas enligt strukturer som 

påminner om de centrala aktörernas arbete, måste beslut och uppgiftsstyrning kräva en annan typ av 

organisering. Det kommer snarare att bygga på engagemang och involvering. Varje person som 

engagerar sig söker själv fram vilken nivå av involvering som önskas. Ju mer positiva resultat man 

får av andra personers engagemang, desto lättare blir det att involvera fler (Landgren 2011, s. 

177ff). Nicklas Guldåker (2009) lyfter även fram att sociala stödgrupper, t.ex grannskap eller 

sockenråd i förberedelsefasen tjänar på att påminna om sin existens och etablera kontakt med 

professionella stödgrupper. Han menar att perifera områden på landsbygden riskerar att 

bortprioriteras vad gäller elförsörjning och andra former av professionellt stöd. Starka lokala aktörer 

bör även visa upp för kommun och länsstyrelse vilka resurser de besitter och mindre samhällen bör 

även på egen hand eller på uppmuntran av professionella aktörer engagera sig i att möta framtida 

hot (s. 280). 
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3.4 Myndigheternas syn på frivillighet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i rapporten Övergripande utmaningar 

för samhällsskydd och beredskap (2013) beskrivit behovet att klara av framtida utmaningar inom 

området samhällsskydd och beredskap. Ett av dessa behov är att nyttja redan existerande 

samhällsresurser på ett bättre sätt. Det handlar bland annat om frivilligorganisationer och ideella 

organisationer med verksamhet inom samhällssäkerhet och beredskap. Ideella organisationer kan 

förstärka samhällets förmåga inför, under och efter en kris. En ökad delaktighet av ideella krafter 

kan dessutom skapa samhällsengagemang och ökat förtroende för den offentliga sektorns agerande.

Myndigheten anser att förutsättningar för att ta tillvara på de ideella krafterna behöver utvecklas och 

studeras (MSB 2013, s. 69). Enander (2011, s.157, 166) menar att tidigare erfarenheter från större 

händelser och kriser så som Tjernobylolyckan 1986, förlisningen av Estonia 1994 och tsunamin i 

Sydostasien 2004 belyser bristen på ett fungerande samspel mellan myndigheter och medborgare, 

fram för allt när det gäller informationsspridning. För att samspelet ska fungera beskriver hon några 

nyckeldimensioner. Dessa är förtroende, realistiska och ömsesidiga förväntningar och upplevda 

gemensamma värderingar angående potentiella hot. För att lyckas med denna bas krävs en 

långsiktig och kontinuerlig samverkan där organisationerna tillvaratar erfarenheter samt tillämpar 

lärdomar på ett bättre sätt än tidigare. Det finns självklart ingen ”quick-fix” lösning. 

Även andra myndigheter världen över delar MSB:s framtidsvision om ett bredare samarbete med 

fler aktörer. Den amerikanska motsvarigheten till MSB, Federal Emergency Managment Agency 

(FEMA) anser att om samhället ska bli motståndskraftigt och resilient inför framtida kriser krävs att 

de centrala räddningsaktörerna börjar tänka om. Det nya tankesättet ska ta tillvara på samhällets 

samtliga resurser. Det innefattar bland annat enskilda individer, privata företag, offentlig sektor och 

frivilligorganisationer. Detta kallar FEMA för The Whole Community approach och det stärker 

samhällets effektivitet och resiliens för att hantera alla typer av olyckor. Därmed förbättras 

tryggheten, säkerheten och resiliensen i hela nationen (FEMA 2011, s. 3f, 23). 

3.5 Varianter på typologier av säkerhetsaktörer
En kyrka, en fallskärmsklubb och en hemvärnsbataljon har vid en snabb överblick inte mycket 

gemensamt. Tvärt om har de i grunden vitt skilda verksamheter och existerar av helt olika 

anledningar. Men när samhället drabbas av en kris har plötsligt många olika aktörer från olika 

områden ett gemensamt ansvar att hantera den uppkomna situationen. Genom att klassificera olika 

organisationer och roller blir det enklare att avgränsa deras legala ansvarsområde, professionalism, 

olika behov och verksamheter. Det ger oss ett språk att tala om dem med och ger oss möjlighet att 
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se strukturella skillnader. Att klassificera individer och organisationer som kan bli aktuella i en 

krissituation har gjorts i flera omgångar och dessa typologier presenteras i detta avsnitt för att visa 

dess bredd. Uppsatsförfattarna ämnar att klassificera samtliga organisationer som är aktuella i 

projektet För medborgarnas bästa! enligt vald modell för ovan angivna anledningar.     

3.5.1 Typologi 1 – Barton 
Allan Bartons typologi (1962, s. 21ff.) gäller för individer som kan bli delaktiga i en disaster 

(svenskt ord för disaster saknas och kommer i fortsättningen kallas olycka) snarare än 

organisationer och visar olika alternativ vad avser rolldefinition som kan uppstå i en 

olyckssituation. Barton föreslår att högt motiverade personer måste avgöra vad denne borde göra 

och vem denna ska interagera med. Fyra möjligheter anges:

1. Vissa personer kommer att ha väldefinierade roller vid en olycka i vilken de vet både vad de 

ska göra och med vem de ska göra det med, såsom exempelvis poliser och brandmän.

2. Det kan vara klart med vem de ska interagera, men inte exakt vad de ska göra. Som exempel 

anges familjeroller där det är uppenbart att uppmärksamheten bör riktas mot att rädda 

familjemedlemmar i första hand, men att erforderliga färdigheter kan saknas såsom 

medicinsk behandling.   

3. Omvänt, kan uppgiften vara tydlig men det krävs improviserade relevanta relationer. Som 

exempel anges en läkare som behandlar en främling i en annan omgivning än i en 

sjukhusmiljö, och som måste lita på att främlingar bistår läkaren med assistans som normalt 

en sjuksköterska ger.

4. Det saknas kunskap både vad avser vad de ska göra och med vem de ska interagera. Som 

exempel anges en spontanfrivillig som dyker upp på en skadeplats (Shaskolsky 1967, s. 22).

3.5.2 Typologi 2 – Dynes
Russell Dynes klassificerade på 70-talet olika typer av organisationer i ett krisområde utifrån om 

deras uppgift är ny eller rutinartad, samt om de arbetade i en gammal van eller i en ny struktur. 

Detta för att nå förståelse för organisationernas strukturella upprätthållande och uppkomst och ge ett 

avgränsat konceptuellt verktyg för att fånga organisationers varians huruvida de bibehåller eller 

ändrar sina uppgifter och/eller strukturer i krishanteringen första steg  (Webb 1999, s. 4). Typlogin 

fick stort genomslag och delar in organisationer som kluster i en tabell bestående av fyra delar. Den 
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gör åtskillnad på olika organisationers respons som kan observeras i ett samhälle under en större 

olycka. 

Typ 1. Den första typen av organiserad respons är benämnd etablerad organisation (established). 

Den existerar innan en händelse sker och deras verksamhet är förväntad. Organisationens funktion 

och uppgifter löses inom de vanliga strukturerna och kriser är något som ligger inom deras normala 

rutiner. Som exempel anges sjukhus, polis, räddningstjänst, militär, organisationer som underhåller 

samhällsviktig verksamhets infrastruktur, offentliga förvaltningar med ansvar över allmänna 

områden, fastigheter, infrastruktur, media och enheter som hanterar CBRN-hot. 

Typ 2. Den andra typen av organiserad respons är benämnd expanderande organisation (expanding) 

då även mycket av deras verksamhet är förväntad, men deras kärnstruktur växer från en liten 

expertisgrupp till mycket större enheter som även involverar många frivilliga. Nya strukturer och 

nyorganisering kan bli aktuella till följd av det ökade antalet frivilliga som strömmar till. Kriser 

ligger inom deras uppgiftsområde men är inget de normalt arbetar med i vardagen. Som exempel 

anges lokala frivilligorganisationer, Röda Korset och Frälsningsarmén.

Typ 3. Den tredje typen av organiserad respons är benämnd utsträckande organisation (extending) 

då de även existerar innan en händelse, men mycket av deras verksamhet inte förutbestämd. De 

fungerar inom den gamla strukturen, men anpassar verksamheten för att möta behovet. Det kan t.ex. 

vara en entreprenör som kör traktor, där traktorn används vid röjningsarbete eller för att förhindra 

att en brand sprider sig.

Typ 4. Den fjärde typen av organiserad respons är benämnd framväxande organisation (emergent) 

då både deras existens och verksamhet uppstår först efter händelsen och endast finns till på grund av 

händelsen. Som exempel anges medborgare som kan identifiera ett långsiktigt behov som inte 

existerar inom de befintliga strukturerna, och skapar en sammanslutning för att möta dessa behov 

(Rodriguez, Quarantelli & Dynes 2006, s. 298f; Sutton 2003, s. 407; Danielsson, Johansson & 

Kvarnlöf 2013, s. 15)
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Figur 1. Rodriguez, Quarantelli & Dynes 2006, s. 298f

3.5.3 Typologi 3 – Danielsson, Enander och Larsson
Danielsson, Enander och Larsson (2004) har tagit fram en modell för att studera organisationer som 

har till uppgift att agera när samhället utsätts för påfrestningar i form av risk, kris och krig. 

Modellen är främst tänkt att fungera som diskussionsunderlag och för att studera rollövergångar och 

ansvarsfördelning när verksamhet övergår från vardag med rutiner till risk, kris eller krig. 

Författarna delar in samhällets organisationer i tre kategorier:

• Manifest säkerhetsorganisation - Organisationer vars personal är utbildade i att hantera risk 

och kris, samt att de i sin dagliga verksamhet arbetar skarpt utifrån ett riskperspektiv, t.ex. 

flygtrafikledare, kärnkraftsoperatörer och räddningspersonal.

• Intermittent säkerhetsorganisation - Organisationer vars personal är utbildade i att hantera 

risker och kriser men som i sin dagliga verksamhet inte alltid arbetar med risk och kris, t.ex. 

krisledningsnämnd, krishanteringsrådet och säkerhetsansvariga.

• Latent säkerhetsorganisation - Organisationer vars personal kan vara utbildade i att hantera 

risk och kris, men inte nödvändigtvis, men att de har en skyldighet att agera om samhället 

utsätts för kriser och katastrofer, t.ex. kommunal verksamhet.

Säkerhetsorganisationerna placeras in en matris för att tydliggöra vad som egentligen sker 

inomorganisatoriskt inför påfrestningar se figur 2 nedan. 
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            Figur 2. Danielsson, Enander och Larsson (2004) 

Tidigare typologier kan uppfattas som något stelbenta och saknar relevanta beståndsdelar när det 

framför allt handlar om frivilliga resurser. Detta särskilt med tanke på att frivilligorganisationer är 

en viktig del i samhällets krisberedskap. Vi presenterar och applicerar därför en egen modell i 

resultatavsnittet (se sidan 29). 

4. Metod

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats - fenomenologi
Det fenomenologiska perspektivet bygger på antagandet att det finns flera olika verkligheter. 

Verkligheten som begrepp är bara intressant och meningsfull när den framstår som en subjektivt 

upplevd och tolkad verklighet (Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 125). Fenomenologin är utmärkande 

på så sätt att subjektiviteten och tolkningen spelar en avgörande roll, både på det ontologiska och 

epistemologiska planet. Att subjektiviteten är så framträdande hänger samman med att det måste 

finnas någon – ett subjekt – för vilken fenomenet framträder. Verkligheten blir då den konkreta 

mänskliga erfarenheten av hur tingen framträder, vilket innebär att samma objekt kan uppfattas och 

framträda på vitt skilda vis beroende på betraktare. Den subjektiva erfarenheten är det intressanta, 

och att förstå sociala fenomen utifrån aktörens egna perspektiv och att beskriva världen såsom den 

upplevs av exempelvis en intervjuperson. Det är den subjektiva upplevelsen i sig som är relevant att 

få belyst, inte frågan om den är sann i objektiv mening. Det är dock viktigt att poängtera att det 

fenomenologiska perspektivet inte påstår att vi därför lever helt isolerade i våra egna livsvärldar. 

Livsvärlden är tvärt emot en gemensam värld, en social, kulturell och historisk kontext som bildar 
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en meningshorisont för individen som den måste förhålla sig till. I en undersökning är det alltså den 

subjektiva erfarenheten av ett fenomen inom livsvärlden som blir relevant att analysera (Justesen & 

Mik-Meyer 2011, s. 18ff). Till skillnad från andra perspektiv är det i utgångsläget meningslöst att 

arbeta med ett generaliserbarhetskriterium. Ur det fenomenologiska perspektivet är det inte 

intressant att upptäcka generella mönster, utan att ge fylliga beskrivningar av specifika fall. Det är 

dock möjligt att omtolka kravet på generaliserbarhet, och Kvale och Brinkmann (2009) hävdar att 

man genom en analytisk generalisering ”gör en välöverlagd bedömning om i vad mån resultaten 

från en studie kan ge vägledning för vad som kan hända i en annan situation” (Kvale & Brinkmann 

2009, s. 282). 

4.2 Fokusgrupp
Inom det fenomenologiska perspektivet finns det vissa metoder för empiriinsamling som passar 

bättre än andra. En av dem är den kvalitativa fokusgruppsintervjun (Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 

21). Metoden innebär att samla en grupp människor som intervjuas som grupp eller får i uppgift att 

diskutera vissa teman med varandra, i syfte att ta fram ett empiriskt material att senare analysera. 

Diskussionen kan ledas av en moderator och det är dialogen, interaktionen och responsen mellan 

deltagarna som är väsentlig (Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 66ff). En fokusgrupp kan bestå av 

mellan 3-4 personer till 10-12 stycken, även om ett omfång mellan 4-6 personer kan 

rekommenderas (Wibeck 2010, s. 62). Är gruppen större kan fokus på aktuellt tema bli svårt att 

behålla och dessutom kan analysen försvåras av ett för stort och komplext material att bearbeta. En 

mindre grupp kan underlätta en djupare inträngning i temat och även underlätta analysen. Generellt 

är stora grupper bra vid analyser av deltagarnas uttalanden och minde grupper lämpar sig för analys 

av interaktionen mellan medlemmarna (Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 66ff).

4.3 Val av informanter
Vad avser urvalsstrategi av informanter valdes deltagarna ut i enlighet med uppsatsens mål, för att 

få ökad insikt och förståelse genom att på djupet studera vad ett mindre antal människor har att säga 

om det aktuella temat.

Informanterna bestod av en företrädare var från de fem otraditionella frivilliggrupperna Östersunds 

Fallskärmsklubb, Jemtlands Radioamatörer, Östersunds Skoterklubb, Östersunds Orienteringsklubb 

och Z-båtförbund. De var inbjudna som representanter för de organisationer som är ”nya” inom 
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regionens krisberedskap som är målet för uppsatsen. 

Kvale menar att en distinktion kan göras mellan intervjupersoner. Personen kan vara informant och 

vittne eller representant och föremål för analys. Ur ett fenomenologiskt perspektiv ses 

intervjupersonen främst som en representant som subjektivt ger uttryck för sin livsvärld, känslor 

och åsikter. Informanten å sin sida ger i istället en mer objektiv syn på subjektets tillstånd. Kvale 

menar dock att intervjupersonen kan vara bådadera (Kvale 1997, s. 197). I denna studie fungerar 

intervjupersonen både representant och informant med tonvikt på det förstnämnda. Den objektiva 

informationen håller sig främst till faktiska förhållanden som rör styrkebedömningar och utrustning 

och analyseras följaktligen inte. 

Gruppen kan i vissa avseenden betecknas som homogen i och med att samtliga deltagare var män 

och hade en gemensam nämnare i att ha en ansvarsroll i en fritidsförening som blivit aktuell för 

länets krisberedskap. Homogeniteten kan vara till fördel om man vill uppnå intimitet och 

samförstånd mellan gruppdeltagare så att utbytet av information underlättas. Ett grundantagande är 

att människor som har gemensamma erfarenheter och intresseområden är mer villiga att dela åsikter 

med varandra och lämna ut personlig information (Wibeck 2010, s. 63). Dock bör det tas i 

beaktande att fokusgrupper som består av representanter från intressegrupper leder till en förändrad 

dynamik i gruppen, eftersom det framför allt är den intressegruppens officiella ståndpunkt som 

läggs fram. Även en heterogen grupp skulle kunna vara belysande, där skillnaden mellan deltagarna 

möjliggör en analys av hur människor sätter sina åsikter i relation till andra perspektiv och hur de på 

så sätt utvecklar egna idéer (Wibeck 2010, s. 64).   

4.4 Genomförande
Fokusgruppsintervjun ämnade inledningsvis att vara ostrukturerad. Det innebär att 

gruppmedlemmarna i så hög grad som möjligt talar med varandra och inte med moderatorn. 

Det ska inte finnas inte ett antal specifika frågor som måste besvaras, utan det huvudsakliga syftet 

är att lyssna till vad gruppmedlemmarna själva uttrycker är viktiga aspekter av ämnet. Det visade 

sig dock att respondenternas förkunskap om ämnet som diskuterades på många sätt skilde sig åt. 

Intervjuerna gled därför över till att bli allt mer strukturerade, vilket innebär att moderatorn styrde 

frågorna i hög utsträckning och även till viss del styrde gruppdynamiken i avsikt att låta alla 

deltagare få chansen att uttala sig ungefär lika mycket. Det finns flera positiva aspekter av 

överglidandet till den strukturerade intervjun. Moderatorn gavs chansen att att avbryta diskussionen 
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när den hamnade på sidospår och garanterade att de önskvärda ämnesområdena täcktes i 

diskussionen.

Vid både första och andra fokusgruppsintervjun konstaterades ett bortfall av två personer, vilket 

ledde till att gruppen endast bestod av tre respondenter. Dunbar hävdar emellertid att den övre 

gränsen för hur många personer som kan vara inbegripna i ett samtal går vid fyra personer. Är 

gruppen större går det inte längre att behålla allas uppmärksamhet. Är gruppen liten underlättar det 

även kommunikationen, då man exempelvis kan hålla ögonkontakt med varandra (Wibeck 2010, s. 

61). 

Fokusgruppintervjuerna pågick mellan 45 minuter till 1 timme och genomfördes i lugn miljö i ett 

grupprum på Mittuniversitetet i Östersund. Det var ett medvetet val eftersom en intervju i polisens 

lokaler hade kunnat påverka respondenternas tankar och åsikter. Hade intervjun genomförts i 

polisens lokaler hade dessutom en polisman varit tvungen att närvara, vilket ytterligare har kunnat 

påverka respondenterna. Författarna till uppsatsen tog under intervjun olika roller. Niklas Berg 

Segersten var moderator och Johan Möller satt vid sidan och observerade. Tanken var att Möller 

skulle snappa upp intressanta aspekter och frågor i samtalet som han kunde återkoppla till i slutet av 

intervjun. Frågorna som ställdes cirkulerade kring olika teman, t.ex inställning till projektet, 

organisatoriska behov och vad organisationerna trodde sig vinna på samarbetet.

Efter att fokusgrupperna och den enskilda intervjun genomförts stod vi inför kategorisering av 

materialet. För att kunna analysera ett omfattande material belyser Rennstam och Wästerfors (2011) 

tre grundläggande arbetssätt för att skapa samhällsvetenskapliga analyser: att sortera, att reducera 

och att argumentera (s. 194). Vid sorteringen besvarar man kaosproblemet, dvs. problemet med 

oöverskådlighet och oordning och i den fasen ”umgås” man med materialet för att lära känna det 

bättre (Rennstam & Wästerfors 2011, s. 208). I ett första steg transkriberades bandinspelningarna i 

sin helhet och vi fick därigenom en god känsla för vad materialet beskrev. Vid reduceringen 

besvaras representationsproblemet, dvs. omöjligheten att redovisa allt som samlats in. Materialet 

beskärs och därmed skapas en grund för att inte enbart återge olika delar utan att skapa ny kunskap. 

Intressanta och överraskande aspekter lyfts fram för att utveckla den egna förståelsen (Rennstam & 

Wästerfors 2011, s. 209). I detta skede plockade vi bort irrelevant innehåll och försökte 

sammanfoga diskussioner som på något plan kunde kopplas till varandra. I vissa av dessa 

diskussioner fann vi kopplingen med hjälp av Weicks teoretiska resonemang (se sidan 23) och i 

andra fall fanns kopplingen i mer vardagsnära sammanhang. På så sätt omkonstruerades 
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frågemallens ursprungliga teman.  Att argumentera besvarar auktoritetsproblemet, dvs. svårigheten i 

att ställa sig jämsides med tidigare forskare eller teoretiker och starta en dialog med dem (Rennstam 

& Wästerfors 2011, s. 209). Svaren på kaosproblemet och representationsproblemet resulterade 

främst i resultatavsnittet (se sidan 29) och svaret på auktoritetsproblemet resulterade främst i 

analysavsnittet och diskussionsavsnittet (se sidan 40 resp. 48). Där kunde vi ställa vårt resultat i 

förhållande till teori och tidigare forskning för att kunna utveckla våra analyser.  

4.4.1 Enskild intervju 
Eftersom en organisation inte kunde delta i någon av fokusgruppen följdes detta upp genom en 

enskild semi-strukturerad intervju. Det innebär att få beskrivningar av personens livsvärld angående 

det tema som ska undersökas. Frågorna ställs med öppna svarsmöjligheter vilket ger respondenten 

chans att säga sin åsikt om frågorna. Vad gäller den som intervjuar finns möjlighet att vid behov, 

strukturera om frågornas följd ställa följdfrågor (Kvale & Brinkmann 2009, s. 139f). Fördelen är att 

de som intervjuas ges utrymme att tala fritt om de ämnen som behandlas utan att påverkas av 

intervjuarens åsikter. Frågemallen bestod av tjugotalet frågor av öppen karaktär där informanten 

ombads berätta utifrån dennes organisations förutsättningar. Frågemallen var densamma för både 

fokusgrupperna och den enskilda intervjun. 

4.5 Enkät
Vid tiden för uppsatsen hade 49 organisationer bjudits in till ett första möte hos polisen i Jämtlands 

län med anledning av projektet För medborgarnas bästa!. Polisen bad organisationerna att fylla i en 

enkät (se appendix 2) för att undersöka och inventera bl.a inställning, behov och resurser. I maj 

2014 hade det stora flertalet fyllt i enkäten som uppsatsförfattarna sammanställde på uppdrag av 

polisen. Informationen från de otraditionella frivilligorganisationerna redovisas under 

resultatavsnittet (se sidan 29).

4.6 Etik
Vad gäller de etiska spörsmålen informerades intervjupersonerna både i fokusgrupperna och i den 

enskilda intervjun om de bestämmelser som finns på informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet u.å). Samtycke lämnades av 

intervjupersonerna på bandinspelning. 
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5. Teoretiskt ramverk

5.1 Introduktion till teori
Vi har valt Karl Weicks teori om meningsskapande som utgångspunkt för att skapa en djupare 

förståelse för de ”otraditionella” frivilligorganisationer som kan komma att bli aktuella i projektet 

För medborgarnas bästa!. För att få en nyanserad förståelse för organisationerna i sig, deras 

meningsskapande och förändringen som sker som ett resultat av projektet passar Weicks teori om 

meningsskapande bra. En viktig del i att skapa förståelse genom meningsskapande är förståelsen för 

organisationers särart, till exempel att språk och symboler kan skilja sig åt mellan olika 

organisationer (Weick 1995, s. 3). Även om teorin kan tolkas som ett flytande ramverk som rör sig 

mellan mikro,- och mesonivå, vill vi utforska teorins expansionsmöjligheter och höja fokuset en 

nivå genom att koncentrera oss på organisationsnivån, bl.a genom att applicera samma egenskaper i 

meningsskapande för individer som för organisationer. Weick föreslår sju egenskaper som fungerar 

som utgångsmall för vad meningsskapande är, hur det fungerar och var det kan slå fel. Mallen bör 

ses som en uppsättning av råmaterial för ordnad föreställning hos betraktaren snarare än en lista på 

förslag och är framtagen för gränsdragningar vad avser fenomenet meningsskapande (Weick 1995, 

s. 18). Mallen bör inte tas för färdig och sann utan bör testas, vilket vi ämnar att göra i 

analyskapitlet. Avslutningsvis sker en genomgång av de fyra steg Weick menar ligger till grund för 

hur en organisation kan fatta ”korrekta” beslut under framtida kriser (Kendra & Wachtendorf 2003, 

s. 42).

Karl Weick skiljer sig åt jämfört med andra organisationsforskare. Han var bland de första som tog 

sig an ett fenomenologiskt perspektiv på organisationsstudier (Holt & Sandberg 2011, s. 230) och 

hans teorier om meningsskapande grundar sig på fenomenologiska idéer och koncept som t.ex 

”upplevd erfarenhet”. En av de viktigaste delarna i meningsskapande är medskapande och Weick 

inspirerades av Schutz utveckling av Husserls begrepp ”upplevd erfarenhet”. För att förstå viktiga 

drag i den medskapande omgivningen måste man odla en förståelse och känslighet för tiden, i den 

meningen att den meningsfulla upplevelsen är levd, inte levande eller ska levas. Vi kan bara veta 

vad vi gjort när vi redan har gjort det. En annan aspekt av meningsskapande är hur människan kan 

bryta loss och välja ut vissa aspekter av sina upplevda pågående erfarenheter och genom detta 

medskapa verkligheten i vissa riktningar (Holt & Sandberg 2011, s. 231f), eller som Weick själv 

lägger fram det:
”Att förstå meningsskapande är att vara känslig för de sätt människor hugger av ögonblick i kontinuerliga 

flöden och utvinner ledtrådar ur dessa ögonblick.” (Weick 1995, s. 43)

23



5.2 Weicks meningsskapande
Det engelska begreppet för meningsskapande är sensemaking och kan kortfattat förklaras med 

making sense, alltså att skapa mening i situationer och upplevelser (Weick 1995, s. 4). Det handlar 

kort om att vara medveten (sensible) (Weick 1995, s. 16). Meningsskapande sker i nuet och 

individen försöker skapa mening, syfte och vägledning i sin egen tillvaro genom att använda 

strategier som ett ramverk. Dessa strategier kan t.ex utgöras av produkt produktion, upphandling av 

tjanster eller spridning av information. Samtidigt ar meningsskapandet retrospektivt genom att det 

till stor del handlar om att harleda kunskaper från tidigare erfarenheter av liknande situationer till 

nuvarande situationer (Weick 1995, s. 4f). 

Centrala frågor inom meningsskapande är hur sker konstruktionen, vad konstrueras, varför och med 

vilken effekt (Weick 1995, s. 4). Dessa frågeställningar följer studien kontinuerligt. För att förstå 

meningsskapande ytterligare behövs även en förståelse för hur människor hanterar störningar 

(Weick 1995, s. 5). Grunden till Weicks meningsskapande finns i både individuella och sociala 

aktiviteter, det vill säga även i interaktion med andra människor (Weick 1995, s. 6). 

Meningsskapande under kriser kan vara mer problematiskt än under normala förhållanden. Det 

beror på att handlingar som kan vara instrumentella för förståelsen av krisen ofta förstärker själva 

krisen. Detta dilemma kan tolkas utifrån perspektivet att individen skapar de miljöer som begränsar 

den. Åtaganden, kapacitet och förväntningar hos individen under en kris påverkar därför 

uppfattningen om allvarlighetsgraden hos krisen (Weick 1988, s. 305). Det innebär att olika 

individer kan uppfatta kriser på olika sätt.  

Det finns flera olika tolkningar av meningsskapande. Bland annat att meningsskapande är en 

tolkande process som är nödvändig för att medlemmar av organisationer ska förstå och sprida sin 

förståelse om organisationen, vad som görs bra och vad som görs mindre bra, vilka problem som 

finns och hur dessa ska lösas. I detta sammanhang leder inte meningsskapande till handling, 

däremot kan det leda till djupare förståelse för det aktuella fenomenet (Weick 1995, s. 5).
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5.3 Weicks sju egenskaper i meningsskapande
Weick föreslår sju egenskaper som fungerar som utgångsmall för vad meningsskapande är, hur det 

fungerar och vad som kan gå fel. Dessa är identitet (grounded in identity construction), 

medskapande (enactive of senible enviroments), retrospektivitet (retrospective), sociala relationer 

(social), pågående händelser (ongoing), ledtrådar (focused on and by extracted cues) och rimlighet 

(driven by plausible rather than accuracy). De olika egenskaperna relaterar till varandra och 

innehåller de centrala delarna handling och kontext (Weick 1995, s. 17f). Uppsatsen koncentrerar 

sig på tre av dessa egenskaper, identitet, medskapande och retrospektivitet. Dessa tre egenskaper 

erbjuder bra förutsättningar för att lära känna de otraditionella frivilligorganisationerna och hur de 

skapar mening i situationer. Resterande egenskaper blir därför inte aktuella i denna studie. Vi ämnar 

att bearbeta de tre eftersom de senare kan appliceras för att analysera resultatet på ett tydligt och 

verkningsfullt sätt. Dessutom sammanfattar dessa tre egenskaper Weicks meningsskapande på ett 

effektivt och bra sätt.

5.3.1 Identitet
Ingen individ är en ”meningsskapare” som skapar mening oberoende av andra. Identiteter skapas 

utifrån interaktion med andra och omdefinieras ständigt, samtidigt som valet av vilken av 

identiteterna som besitts ska visas upp för andra pågår. Beroende av vilken identitet som visas upp, 

vem ”jag” är, skiftar även uppfattningen om vad omgivningen består av och först när det är avgjort 

vem ”jag” är avgörs även omgivningens beskaffenhet. Hellgren och Löwstedt (1997, s. 120) menar 

exempelvis att alla individer har olika identiteter. Exempelvis kan en person identifiera sig som 

pappa, make och musiker, där alla olika identiteter är situationsbaserade. Men riktningen från 

definition av identitet som avgörande beroende på situation kan snabbt skifta, och det är därför 

etablerandet och upprätthållandet av identitet är av stort intresse inom meningsskapandet (Weick 

1995, s. 20). Valet av identitet kan alltså vara situationsberoende. Weick exemplifierar detta genom 

hamnmyndigheten i New Yorks agerande när de under en tid hade problem med hemlösa som 

ockuperade en del av deras lokaler. Anställda identifierade myndigheten (och därigenom till viss del 

sig själva) som en professionell, altruistisk, handlingskraftig myndighet, likt en familj med hög 

kvalitet på deras tjänster. När de anställda sedan upplevde att myndigheten möttes av allt mer 

negativ respons påverkade detta även deras egen tolkning av vilka de var, vad de kände, vad de stod 

inför och vad de gjorde. Individers självuppfattning och identitet formas och modifieras delvis av 

hur de tror att andra ser på myndigheten som de arbetar för. Det finns alltså ett samband mellan 

individens karaktär och bilden av myndigheten och det antyder att individer motiveras av att bevara 
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en positiv bild av organisationen genom att associera och dissociera sig själv med dess agerande. 

Om den negativa responsen riktad mot myndigheten riskerar att påverka individens bild av sig själv, 

kan individen skifta sitt meningsskapande i vad de ser i organisationens arbete, även om det slutar 

med en omdefiniering av organisationen som sådan. Går inte det, kan istället exempelvis politik bli 

den spegel de använder för att justera jaget som agerar för myndighetens räkning (Weick 1995, s. 

20). Detta kan exemplifieras med en religiös barnmorska som i sin moraliska övertygelse anser att 

det är fel att göra abort men ändå måste bistå vid sådana ingrepp. Genom att rationalisera problemet 

genom en politisk spegel istället för moralisk (t.ex en mänsklig rättighet eller lagtvång) kan 

barnmorskan utföra ingreppet och fortfarande känna sig relativt god till mods. Barnmorskan har nu 

skapat en ny mening genom ett skifte i identitet. Uppfattningen om identitet oavsett individ- eller 

gruppnivå, är således viktig för hur meningen uppfattas i det som sker (Hellgren & Löwstedt 1997, 

s. 120).  

5.3.2 Medskapande
Individer och organisationer är medskapande till sin omgivning. Denna omgivning är inte isolerad 

från människorna eller uppträder statiskt, utan påverkas av människors handlingar och ageranden. 

De kan heller inte hålla sig passiva till omgivningen utan agerar alltid i den. Detta samspel kan 

beskrivas utifrån exemplet att en polisbil som patrullerar ett område plötsligt får syn på en tonåring 

som gör obscena gester mot dem. Genom att ta ett beslut och antingen ignorera honom, stanna bilen 

eller söka upp tonåringen har polismännen skapat en omgivning de måste hantera. Genom att vara 

en del av omgivningen och handla i den skapas både de begränsningar och möjligheter som de 

måste möta, och det är något människor inom olika organisationer ofta glömmer bort (Weick 1995, 

s. 31f). 

5.3.3 Retrospektivitet
Individen skapar mening i situationen genom att aktivt reflektera över tidigare erfarenheter. Genom 

reflektion av tidigare erfarenheten kan individen skapa sig förståelse för nuvarande kontext, och 

därmed veta vad hon gör först efter själva handlingen. (Weick 1988, s. 306, 1995, s. 24). Ett 

exempel på detta kan vara effekterna av terroristattacken på World Trade Center den 11 september 

2001. Efter attacken ökade kraven på flygplatsernas säkerhetskontroller av passagerare runt om i 

världen. Erfarenheterna från terroristattacken skapade förutsättningar och mening i högre 

säkerhetskrav. Såväl resenärer som personal inom flygbranschen såg meningen med de förstärkta 
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säkerhetskraven. 

Med detta givet, trycker Weick på fyra saker. För det första är meningsskapandet en 

uppmärksammande process, men med uppmärksamheten riktad mot vad som redan har skett. För 

det andra, eftersom uppmärksamheten är riktad mot en särskild händelse bakåt i tiden men sker här 

och nu, påverkar det nuvarande tillståndet hur man ser på händelsen. För det tredje, eftersom det 

som uppmärksamheten riktas mot har förflutit och endast är ett minne, kommer allt som påverkat 

minnet även att påverka meningsskapandet som är baserat på minnet. För det fjärde, individen 

förstår det som sker just nu med utgångspunkt i vad som skett tidigare och uppfattningen om det 

som skett tidigare förändras när individen agerar i nuet. Besluten är även starkt influerade av den 

situation och kontext där mening skapas. Processen startar när individen upptäcker något som bryter 

mot det som uppfattas som normalt, eller något som triggar igång tillbakablickar till tidigare 

minnesbilder. Allt som påverkar oss att minnas, påverkar även betydelsen av dessa minnen (Weick 

1995, s. 25ff).

5.4 Weicks fyra steg för resiliens
Weick beskriver vidare hur en organisation genom fyra steg kan fatta ”korrekta” beslut under 

framtida kriser (Kendra & Wachtendorf 2003, s. 42). Syftet med de fyra stegen är att skapa en 

organisation som är resilient mot kriser. I denna studie är det de otraditionella 

frivilligorganisationernas organisationer som åsyftas. Weicks fyra steg handlar kort om hur en 

organisation ska vara uppbyggd. De fyra stegen följer här nedan. 

5.4.1 Kreativ improvisation 
Det första steget handlar om improvisation och till viss del problemlösning. Weick menar att 

problemen kan lösas med hjälp av improvisation och att lösningen på problem finns inom 

organisationen. Händelser behöver inte utvecklas till kriser ifall medlemmarna av organisationerna 

stärker sin förmåga till improvisation och problemlösning. Det hjälper organisationen och dess 

medlemmar att vara kreativ under stressade situationer oavsett vilka oförutsedda händelser som 

sker. På så vis förebyggs risken för paralys vid beslutsfattande under kriser och katastrofer (Weick 

2001, s. 110f).
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5.4.2 Virtuella rollsystem
Det andra steget kan sammanfattas med att organisationen inte är beroende av en enskild individ 

utan att flera kan fylla den rollen. Det innebär att varje individ förbereder sig för samtliga roller till 

den grad att personen bokstavligen förvandlas till gruppen. På det sättet kan varje individ fylla 

vakanta platser i gruppen (Weick 2001, s. 112). Ytterligare en viktig del i detta steg är att 

individerna inom organisationen ska känna sig delaktiga i organisationen (Kendra & Wachtendorf 

2003, s. 42).

5.4.3 Attityd till visdom
Vishet är ännu ett steg i organisationen för att nå resiliens. I en föränderlig värld avspeglas vishet 

hos individer genom att de är medvetna om att de inte till fullo förstår vad som händer. De är 

medvetna om okunskapen om händelsen eftersom de tidigare aldrig upplevt en exakt likadan 

händelse (ingen olycka är den andra lik). Starkt självförtroende är lika farligt för organisationens 

förändring som extrem försiktighet. Dessa två tillstånd kan förstör organisationens förmåga till 

nyfikenhet, öppenhet och förnuft (Weick 2001, s. 113).   

5.4.4 Respektfull interaktion
Det sista steget handlar om respekt och förståelse för de andra aktörerna och deras intressen i 

organisationen (Kendra & Wachtendorf 2003, s. 42). Respektfull interaktion är kopplat till 

intersubjektivitet som kortfattat kan förklaras som något gemensamt för flera subjekt. Det vill säga 

en gemensam uppfattning som delas av medlemmarna i en grupp (Molander 1988, s. 160). 

Respektfull interaktion beror på intersubjektivitet som har två utmärkande egenskaper. För det 

första handlar det om att intersubjektivitet utvecklas genom utbyte av meningar mellan två eller 

flera individer. För det andra förändras jaget och subjektet under interaktion. Eftersom 

förändringarna i organisationer sker löpande finns svårigheter för systemet att förändras tillräckligt. 

Den enda formen av system som kan följa den snabbt löpande utvecklingen är interaktion ansikte 

mot ansikte. Det är i denna interaktion och inte i rutiner som vi kan se kärnan i organisering (Weick 

2001, s. 113f).
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6. Resultat 
Resultatavsnittet är uppdelad i två delar. Först kommer vi att presentera vår egenkonstruerade 

modell för organisationsförhållanden i samhällets krisberedskap. Vi motiverar, förklarar och 

applicerar modellen på organisationerna som är aktuella för projektet För medborgarnas bästa!. I 

den andra delen redovisas resultatet från vår empiriinsamling. Materialet härrör från två 

fokusgruppsintervjuer, en enskild intervju samt en sammanställning av en enkät som getts till alla 

organisationer som är aktuella för projektet.

6.1 Modell för organisationsförhållanden i samhällets krisberedskap

Modellerna som presenteras i avsnittet tidigare forskning är tre exempel på hur klassificering av 

ordinarie eller frivilliga räddningsorganisationer kan se ut. I studien har vi emellertid valt att ta fram 

ett förslag på en egen modell att använda för klassificering. Modellen är framtagen inom 

sammanhanget för projektet För medborgarnas bästa! och därigenom ett risk- och krissammanhang 

där liv och hälsa hos andra står på spel. Modellen syftar till att ge de operativa resurserna som kan 

tas i anspråk en plats i förhållande till varandra. Till skillnad från exempelvis Dynes modell som 

klassificerar organisationer utifrån struktur och uppgift klassificerar vi organisationer utifrån 

parametrarna ”professionell/amatör” och ”existentiellt syfte/recent syfte”. Det ska poängteras att 

begreppet professionalism innebär att individerna inom organisationen innehar uppdraget som 

främsta inkomstkälla och har genomgått särskild utbildning för detta. Amatör betyder att 
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individerna inom organisationen ägnar sig åt verksamheten utan att ha den som yrke och inte har 

den som främsta inkomstkälla. Vidare bör betonas att det inte är skickligheten som bedöms, då vi 

tar för givet att organisationerna är skickliga inom sina respektive områden. Parametern 

”existentiellt syfte” utgår från syftet till att en organisation ursprungligen finns till och hur nära 

anledningen till dess existens är besläktad med uppgifter inom krishantering. Exempelvis skulle en 

orienteringsklubb i detta sammanhang hamna nära parametern ”recent syfte” eftersom de främst 

finns för att människor ska kunna träna och tävla i orientering och inte att söka efter försvunna 

personer i besvärlig terräng. Får de en sådan uppgift blir syftet recent dvs. nytt för organisationen.

Modellen är delvis framtagen utifrån regionala förhållanden eftersom det inte alltid är gångbart att 

applicera Dynes typologi på organisationerna inom projektet. Exempelvis skulle militären enligt 

Dynes höra till typ 1 då ”organisationens funktion och uppgifter löses inom de vanliga strukturerna 

och kriser är något som ligger inom deras normala rutiner” (Sutton 2003, s. 407). En tolkning är 

att det finns en underliggande förståelse att organisationen är professionell eftersom andra exempel 

som ges är polis och räddningstjänst. I Jämtland består den militära närvaron främst av hemvärnet 

som till allra största del bygger på frivillighet, även om viss ersättning utgår. I deras normala rutiner 

finns inte krishantering i samma bemärkelse som antyds hos Dynes, utan det är främst utbildning i 

strid och närliggande verksamhet som utövas. Därmed kan det upplevas en smula krystat att placera 

hemvärnet som en organisation i typ 1. Att istället placeras utifrån parametrarna 

professionell/amatör och existentiellt syfte/recent syfte ger hemvärnet en rättvisare bedömning och 

klassificering, men ger även en bild av förhållandena mellan organisationerna.

Klassificeringen är gjord utifrån en kvalitativ bedömning med hänsyn till det enkätmaterial 

respektive organisation har fyllt i på begäran av polisen vid introduktionsmötet i Trygghetens hus, 

samt kunskaper förvärvade genom intervjuer med otraditionella frivilligorganisationer. Trygghetens 

hus är ett koncept som samlokaliserar olika samhällsfunktioner under samma tak för ökad 

krisberedskap (Räddningstjänsten Jämtland u.å) Modellen ska inte ses som en som statisk modell 

utan som en flytande karta över hur operativa organisationer förhåller sig till varandra inom ramen 

för projektet. Till skillnad från Dynes finns även större möjlighet för organisationerna att flyta över 

gränserna, vilket kan bli aktuellt när olika aktörer inom samhällets krisberedskap behandlas. Blir 

projektet i framtiden verklighet, finns det t.ex möjlighet att vissa av de otraditionella 

organisationerna inom ett par år får nya placeringar om deras existentiella syfte förändras, genom 

högre kunskap eller erhållande av ersättning. På nästkommande sida visualiseras den applicerade 

modellen för samhällets krisberedskap.
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Modellen visar både skillnader och samhörigheter mellan organisationerna. En organisation som 

sticker ut är Svenska kyrkan som är representerad i det nedre fältet till vänster. Svenska kyrkans 

placering beror på att de kan få nya uppgifter inom krishantering i och med Projektet för 

medborgarnas bästa!. Till exempel kan syftet för användning av kyrkans kylrum ändras från ett 

förvar av kroppar i väntan på begravning till förvaring av kroppar för identifiering. Organisationer 

som Missing People och Fjällräddningen hamnar högt vad gäller existentiellt syfte då deras 

huvudsakliga uppgift finns inom krishantering, utan att vara professionella. 

Räddningsorganisationerna placeras högst upp till vänster då de är professionella organisationer 

inom krishantering. I motsats till dessa placeras de otraditionella frivilligorganisationerna i nedre 

hörnet till höger då de både är amatörer och dess syfte blir recent i händelse av kris.
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6.2 Resultat av empiriinsamling
I detta avsnitt presenteras resultatet från vår empiriinsamling. Materialet är resultatet av två 

fokusgrupper, en enskild intervju och en enkät. Materialet är uppdelat i sex olika teman som visar 

de olika organisationernas syn på och tankar kring det aktuella temat. Tematiseringarna är resultatet 

av sortering, reducering och argumentation av det insamlade materialet (se sidan 20). Senare i 

analysavsnittet belyser vi organisationernas tankar med hjälp av Weicks teoretiska ramverk. 

Organisationernas namn redovisas och följs av förkortning som därefter används. För att se 

förklaringarna till förkortningarna se appendix 1.

6.2.1 Inställning till samverkan
Nedan motiverar organisationerna sin inställning till samverkan inom ramen för projektet. 

”Att hjälpa till vid en kris är i mina ögon näst intill en skyldighet. Sedan får man ju känna alltså, om man 

är till någon hjälp skulle jag känna mig ganska stolt. Att man kan bidra på något sätt”. 

- Medlem i Östersunds Fallskärmsklubb

Alla organisationer är i grunden positivt inställda till projektet För medborgarnas bästa!. De ser ett 

behov av att involveras i samhällets krisberedskap. De förväntar sig en ökad samarbetsförmåga 

mellan både frivilligorganisationerna och professionella räddningsorganisationer men även 

frivilligorganisationerna sinsemellan. De anser att utbytet är viktigt men även att det bör vara 

tvåsidigt och ser gärna att representanter från exempelvis polisen besöker deras verksamhet för att 

få en bild av hur de arbetar. Jemtlands Radioamatörer (hädanefter kallad JRA) anser att de borde 

vara en naturlig del i samhällets krishanteringsförmåga och hänvisar till andra länder där 

amatörradion har en given plats i krishanteringen. 

”Ja, och vi har ju hållit på länge med det, vi har ju som hållit på med det sedan Dagmar [2011]. Och jag 

menar Norge dom skriker in sina nödsamband så fort det händer någonting. Då tar dom in dom via någon 

lag dom har. Och likadant i USA...kolla det här med skogsbränder kolla Australien, kolla USA, kolla 

Japan när det var det här med Fukushima, tsunamin från Thailand där julhelgen för ett antal år sedan. Där 

var det många som var igång.”  

- Medlem 1 i Jemtlands radioamatörer

Z-båtförbund (hädanefter kallad Z-båt) anser att även de har en plats i krisberedskapen. En 

anledning till det är att det saknas kustbevakning i Jämtland och att det är upp till båtägarna  i 

32



Storsjön att ta ansvar för varandra. Detta som allmänhet i första hand men Z-båt menar att de kan 

bistå med själva nätverket. De hoppas att inom eller utom projektet nå ett samarbete med polis och 

räddningstjänst för att generellt förbättra sjösäkerheten, men är alltså inställda på att ställa upp inom 

ramen för projektet. 

”Det här är ju någonting jag skulle vilja att ett sådant här arbete skulle mynna ut i, att vi kan hjälpa till när 

det händer något men även att dom kan hjälpa oss när det händer någonting.”  

- Medlem 1 i  Z-Båtförbund

Även Östersunds Skoterklubb (hädanefter kallad ÖSK) och Östersunds Fallskärmsklubb 

(hädanefter kallad ÖFK) anser att projektet är ett gott initiativ och de är intresserade av att bli en del 

av krisberedskapen. Det är framför allt viljan att hjälpa till som motiverar dem.

”Säg båtklubben, vad kan de? Jo, de kan jävligt mycket om båtliv och sjön det är därför de håller på. 

Fallskärmsklubben vad håller de på med? Jo, de hoppar fallskärm. Den biten kan dom. Det är det som är 

så roligt med det här, det är så många organisationer och sammanför man alla kunskaper som finns inom 

dessa organisationer så finns det mycket.” 

- Medlem i  Östersunds Skoterklubb

Östersunds Orienteringsklubb (hädanefter kallad ÖOK) uppger att de inte är tillgängliga för 

”skarpa” insatser. De har som organisation sällan direktkontakt med sina medlemmar utan använder 

en digital tjänst för att bjuda in medlemmar till tävlingar, och ser det inte som rimligt att bygga upp 

en organisation för att samordna sina medlemmar i skallgångar och liknande. De uppmanar sina 

medlemmar att söka sig till andra organisationer istället, t.ex Missing People eller polisens 

volontärer. De kan dock tänka sig att utbilda andra organisationer i kartkunskap och orientering.
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6.2.2 Organisationsbeskrivning
I detta avsnitt beskriver representanterna sina organisationer och hur den interna organiseringen i 

dagsläget ser ut och hur respektive organisationen kan förändras i och med projektet. Avsnittet 

inleds av en matris som visar organisationernas kompetenser, resurser och förmågor. För att se 

förklaringarna till förkortningarna se appendix 1.

                               Figur 5. Kompetensmatris.

Organisationerna har kommit olika långt i sitt arbete för att anpassa verksamheten till att bli en del 

av regionens krishanteringssystem. JRA är en del i ett nationellt nätverk bestående av åtta distrikt, 

och har idag redan flera färdiga ansvarsroller inom organisationen, t.ex en nödsambandskoordinator. 

De arbetar med ett organisationsförslag på hur en eventuell bemanning ska se ut inom ramen för 

projektet och har valt tre medlemmar som ska fungera som kontaktpersoner inom projektet. De har 

larmlistor för både telefon och radio. JRA är den enda organisationen som har färdiga kontaktvägar 

inom organisationen, även om övriga också angett kontaktpersoner till polisen. De flesta 

organisationer upplever dock inte avsaknaden av kontaktvägar inom organisationen som ett 

problem.
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”Våran organisation är ju lite specialiserad, vi kan ju stå för kommunikation radiokommunikation. Det är 

ju liksom det vi är bra på. Vi är inte bra på att springa och vi är inte bra på orientering utan vi är bra på 

kommunikation över huvud taget. Det är liksom vårat gebit.”  
- Medlem 2 i Jemtlands Radioamatörer

Vissa intervjupersoner tror att det kan komma att ställas högre krav på den enskilde medlemmen när 

de går från hobbyverksamhet till eventuellt livräddande verksamhet och att det bör vara lämpliga 

medlemmar som ställer sig till förfogande. Ämnet behandlades framför allt i den andra 

fokusgruppen och exemplifieras med följande citat:

”Man måste ju få vara frivillig på det här i så fall, så det är inget krav. Dom som vill och kan får vara 

med. Det kanske inte räcker med att vilja heller utan man måste kanske vara lämplig också.” 

- Medlem 1 i  Z-båtförbund

 
”Ja absolut, men jag tänkte att även om man ställer upp kanske man inte är lämplig att användas heller. 

Det finns ju dom, jag kan ju tänka mig, det kan ju vara lördagskväll och det finns en del som har roligt 

varje lördag kväll då kanske man inte ska vara med på något sånt här. Man måste inse sin begränsning 

utan kanske blir till större fara än nytta om man blir påringd och ombedd att fara ut och göra något, då 

kan det bli helt fel. Så man måste ha nån sorts sållning om man ska vara med på det tror jag. Det är ju inte 

alla som är vuxna människor tyvärr.”

- Medlem 2 i Z-båtförbund

Den åsikten delas dock inte av alla. En intervjuperson i den första fokusgruppen menade att det är 

viljan som är viktigast, och att ett samarbete inte per definition ställer högre krav på medlemmarna. 

”Nej, det tycker jag inte att man kan säga. Men däremot så tror jag att viljan räcker långt. Alltså vill jag 

men kan inte riktigt alla momenten i hjärt- och lungräddning då är det bättre än att jag kan och inte vill.

[...] i första hand radiokommunikation och sedan allt annat man kan göra, livräddning, brandsläckning, 

dra fram vatten, you name it.”

- Medlem 1 i  Jemtlands Radioamatörer

JRA håller i den första fokusgruppen med om att det kan bli intressekonflikter medlemmarna 

emellan, men att konflikter som fenomen inte är något nytt i en förening. Z-båt framhåller att 

engagemanget måste bygga på frivillighet och att det inte kan finnas några krav på delaktighet hos 

medlemmarna, vilket även stöds av ÖFK;
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”Och sedan det här med...om det är på frivillig basis eller om det på andra sidan är en skyldighet att man 
ställer upp. Var på skalan man ligger. För jag menar är man deltidsbrandman eller om man har jour kan 
man inte gärna säga ”nej, jag har inte tid nu”. 

- Medlem i Östersunds Fallskärmsklubb

ÖSK tror att det finns en chans att minska vissa medlemmars buskörning, i och med att projektet 

kan påverka den enskilde medlemmen att påminnas om sitt ansvar inför klubben.

6.2.3 Tidigare erfarenheter
I detta avsnitt ges olika exempel på organisationernas tidigare erfarenheter av deras verksamhet 

eller situationer som berör krishantering. För att se förklaringarna till förkortningarna se appendix 1.

JRA har tidigare erfarenheter av operativt arbete på fältet, genom att vara kommunikationsansvariga 

på Rally-SM vintern 2014, då de samarbetade med räddningstjänsten. De hade cirka 35 man som 

arbetade operativt under två dygn. De har även tidigare samarbetat mycket med Frivilliga 

Radioorganisationen. Efter stormen Dagmar 2011 började de skissa på idéer hur de skulle kunna 

användas i krissammanhang, då ett samarbete inleddes med Länsstyrelsen. Tyvärr rann samarbetet 

ut i sanden, främst på grund av knappt intresse från Länsstyrelsens sida. ÖOK uppger att de för ett 

par år sedan fick en propå från polisen att hjälpa till vid skallgångar och skickade ut information till 

sina medlemmar för att ta upp intresseanmälningar. Endast en medlem svarade, och sedan dess 

rekommenderar de alltså att medlemmarna söker sig till andra organisationer istället.

ÖSK har erfarenhet att åka ut och hjälpa andra skoterförare som hamnat i besvärliga situationer.

”Det är ju så att folk är ute och åker skoter  på nätter och sena kvällar, och så folk har ju ringt och kört ner 

i någon bäck här borta och man har ju fått fara dit och fått tag i en när man varit hemma. Inom det här så 

finns det folk som känner varandra, så jamen ring [intervjuperson]. Min telefon är alltid på, dygnet runt. 

Så mig går alltid att få tag i.[...] Och åkte och hämta honom, han stod med blött upp till halsen och hade 

gått ner sig så han stod och frös. Vi far ju upp och hämtade honom och drog tillbaka skotern, det fixade vi 

ju.” - Medlem i Östersunds Skoterklubb

6.2.4 Organisatoriska behov
I detta avsnitt lyfts de behov organisationerna anser sig ha för att kunna förbereda sig inför ett 

införlivande i projektet. För att se förklaringarna till förkortningarna se appendix 1.

JRA lyfter fram behovet av att öva, främst tillsammans med polisens/räddningstjänstens staber och 

helst innan de används skarpt. Detta för att få personlig kontakt med de inblandade parterna och att 
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”komma in i snacket”, men även på grund av att JRA:s och räddningsorganisationernas 

radioutrustning skiljer sig åt. Alla organisationer anger emellertid ett övningsbehov. Det är framför 

allt praktiska moment inklusive de ledningsstrukturer som aktiveras man vill öva på. 

Organisationerna lyfter även fram önskemål om att börja med småskaliga övningar för att sedan 

utvidga verksamheten och göra övningarna allt mer komplexa. ÖFK har efter erfarenheterna från 

flygolyckan 2004 på Optands flygfält identifierat behovet att även involvera media vid sidan av 

räddningsorganisationerna i övningarna.  JRA påpekar även risken att de frivilliga kan komma att 

uppleva saker som de inte är förberedda på, saker som kan påverka insatsen och dem som individer 

negativt. Det kan uppstå ett debriefingbehov som inte bör negligeras.

Organisationerna anger ett tydligt behov av att få information kring hur det svenska 

krishanteringssystemet fungerar i stort för att se sin plats i sammanhanget och vidare hur projektet 

är organiserat, den egna organisationens specifika roll och hur kommunikation kommer att ske. 

En viktigt förutsättning för att samarbetet ska fungera är kravet på ömsesidigt förtroende och 

respekt för varandra och varandras kompetensområden. Detta kan uppnås genom god 

kommunikation och involvering i arbetet för projektet och även genom möten, kontinuerlig 

återkoppling eller besök av polisen. Det ska finnas möjlighet att organisationerna själva kan komma 

med idéer som kan gynna projektet. Personkännedom är också viktigt. 

            ”Det tror jag är väldigt väsentligt att man har en viss personkännedom, så att man har ett ansikte och en 

kontaktperson som man alltid kan vända sig till. Det är den som man pratar med. Och givetvis att man 

känner andra runt i kring också så man vet vilka det är som är inblandade, det tror jag underlättar väldigt 

mycket.” 

- Medlem 2 i Jemtlands Radioamatörer 

På ett mer generellt plan vill flera organisationer få grundläggande utbildning i hjärt-lungräddning 

och även prova på att släcka bränder av olika art och med olika redskap.

6.2.5 Eventuella samverkansproblem 
I detta avsnitt beskriver intervjupersonerna vilka faktorer som kan ställa till problem för samverkan 

inom projektet. För att se förklaringarna till förkortningarna se appendix 1.

Ett viktigt problem som tas upp är faktumet att de flesta i de olika organisationerna är 

svårtillgängliga under vardagar på grund av sitt arbete. Det är en fråga som måste lösas mellan 
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räddningsorganisationerna, den frivillige samt dennes arbetsgivare. Om den enskilde individen ska 

kunna bidra även på arbetstid behövs en överenskommelse med arbetsgivaren. Ett förslag från 

intervjupersonerna är att sammanställa en skrivelse från polismyndigheten som de kan visa upp för 

arbetsgivaren. Dels som ren information, men även för att nå förståelse från arbetsgivarens sida. 

En annan viktig fråga som måste lösas är försäkringar. Under intervjuerna blev det tydligt att olika 

representanter från samma organisation kunde ha vitt skilda åsikter om huruvida försäkringar var en 

grundförutsättning för att medverka i projektet eller ej. Generellt sett så var försäkringar och 

eventuell ersättning frågetecken som måste rätas ut innan organisationerna kände sig bekväma att 

delta i skarpa insatser i någon större omfattning. Undantaget är ÖSK som uppger att de redan har 

sin utrustning försäkrad. Dock kan bränsleersättning bli en fråga vid längre insatser.

Ett annat problem Z-båt tar upp är bristen på kommunikation mellan båtar på sjön och mellan båtar 

och SOS-alarm. Nödanrop via VHF-radio utgår främst via kanal 27 om mobiltelefonen av någon 

anledning inte fungerar. VHF-radio saknas emellertid på många båtar och SOS-alarm lyssnar inte 

heller av frekvensen. De lyfter fram ett samarbete med JRA som en lösning på detta problem under 

en skarp insats, om än inte en livräddande insats då tidsmarginalerna bör vara för små. JRA kan då 

åka med räddningstjänsten och/eller med Z-båt.

6.2.6 Vad vinner organisationerna på projektet?
I detta avsnitt berättar intervjupersonerna vad de upplever att organisationen vinner på att delta i 

projektet För medborgarnas bästa! För att se förklaringarna till förkortningarna se appendix 1.

Z-båt uppger en känsla av trygghet i och med att man vet att man få hjälp om någonting händer. En 

effekt av projektet kan bli generellt bättre sjösäkerhet, i och med att det inte finns någon 

kustbevakning i Storsjön. Z-båt ser gärna som tidigare nämnts att SOS-alarm lokalt eller via 

omkoppling ska börja lyssna av VHF-radio i syfte att snappa upp nödanrop.

JRA upplever ingen direkt vinst på samarbetet, men tycker det är kul att deras kunskaper tas tillvara 

och att de kan göra en insats. I förlängningen hoppas de på att få stöttning utifrån för att kunna 

bedriva verksamheten på ett bättre sätt. ÖFK instämmer i JRA:s inställning men upplever även att 

den exponering klubben får genom samarbetet kan bli en attraktionsfaktor i rekryteringen av nya 

medlemmar och en smula skämtsamt ge verksamheten lite ”combat-stuk”. Idag slutar många 

medlemmar så snart de tagit fallskärmshopparlicens.
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ÖSK ser samarbetet som en chans att förbättra ryktet för skoterförare:

”Jag vet inte hur det skulle påverka klubben, men det skulle ju kunna bli medialt. Och allt som skrivs 

positivt om klubben i media är ju jävligt bra. Det ser ju folk. Det skrivs så mycket skit om snöskoter så 

det vore roligt om det skrevs något bra också.” 

- Medlem i Östersunds Skoterklubb
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7. Analys

7.1 Från intresseförening till insatsstyrka
I det här avsnittet presenteras vår analys av materialet utifrån Weicks teori om identitet som 

meningsskapare. För vidare genomläsning av aktuellt teoriavsnitt se sidan 25.

Individer besitter olika identiteter, och beroende på vem ”jaget” är skiftar även uppfattningen om 

vad omgivningen består av. Först när det är avgjort vem ”jag” är avgörs även omgivningens 

beskaffenhet  (Weick 1995, s. 20). Medlemmarna i de olika otraditionella frivilligorganisationerna 

får genom medverkan i projektet ytterliggare en identitet att förhålla sig till. Som en medlem i 

fallskärmsklubben uppgav: ”våra medlemmar är alltifrån arbetslösa, studenter till medelålders  

statsanställda akademiker” och omgivningen betraktas utifrån de identiteterna på ett visst sätt. När 

medlemmarna agerar inom fallskärmsklubben ser de omgivningen genom sin 

fallskärmshopparidentitet. De kan förändras när de blir involverade i projektet och ser sig som en 

del av krisberedskapen. Då ändras omgivningens beskaffenhet på ett sätt som många kanske inte 

upplevt tidigare, eftersom identiteten är situationsbaserad. Istället för att t.ex uppleva en kraftig 

storm som ett hinder för att hoppa fallskärm kan stormen istället trigga den nya identiteten, genom 

vilken man upplever stormen som ett situation som kan leda till en aktiv insats inom ramen för 

projektet. Omgivningen etablerar den nya identiteten, och dess beskaffenhet har fått ytterligare en 

möjlig innebörd.  

Individers självuppfattning och identitet formas och modifieras även delvis av hur de tror andra ser 

på organisationen de tillhör. Det finns ett samband mellan individens karaktär och bilden av 

organisationen. Det antyder att individer motiveras av att bevara en positiv bild av organisationen 

genom att associera och dissociera sig med dess agerande, vilket kan exemplifieras med följande 

citat:

”Att hjälpa till vid en kris är i mina ögon näst intill en skyldighet. Sedan får man ju känna alltså, om man 

är till någon hjälp skulle jag känna mig ganska stolt. Att man kan bidra på något sätt”.  
- Medlem i Östersunds Fallskärmsklubb

”Jag vet inte hur det skulle påverka klubben, men det skulle ju kunna bli medialt. Och allt som skrivs 

positivt om klubben i media är ju jävligt bra. Det ser ju folk. Det skrivs så mycket skit om snöskoter så 

det vore roligt om det skrevs nåt bra också. En vecka varje år blir det ett jävla liv eftersom vissa kör ner 

planteringar. Vi utbildar dem men vi kan ju inte styra hur de åker mer än att berätta hur de ska köra. Vi har 

ju inga polisära befogenheter så vi kan inte stoppa dem.”                     - Medlem i Östersunds Skoterklubb
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Även om informanterna främst representerar sin organisation i empiriinsamlingen, måste man ha i 

åtanke att en organisation består av individer. Eftersom identiteten och bilden av organisationen har 

ett samband finns det fördelar med att medverka i projektet då det sannolikt ger organisationen 

positiv respons från omgivningen, vilket i sin tur ger positiv respons för individen. Det är också 

utifrån sin ”fallskärmshopparidentitet” de ser till vilka övriga vinster organisationen och därigenom 

de själva kan göra genom samarbetet. Fallskärmsklubben ser ökad exponering som en chans att 

rekrytera nya medlemmar genom att locka med aktiva insatser under kris, men även genom att 

överhuvud taget verka som en positiv samhällskraft. Ett annat exempel är hur skoterklubben, genom 

sin medverkan i projektet, hoppas förändra den generellt negativa mediala bild av klubben och 

skoterförare.

Identiteten i de olika organisationerna kan även förändras genom att de i teorin kan gå från ren 

hobby/intresse-verksamhet till att bli livräddande organisationer. Det kan föra med sig en splittring 

inom organisationen där en grupp i högre grad vill påverka organisationens riktning mot att öka 

fokuseringen på krisbejakande verksamhet än andra grupper. Detta kan som vissa respondenter 

påtalar föra med sig en högre kravbild på medlemmarna:

”Jag tror att det kommer att ställas lite mer krav på sig, det blir lite mer allvar på det hela. Det skulle jag 

tro.”

- Medlem 2 i Jemtlands Radioamatörer

Identiteten är situationsbaserad och agerandet i omgivningen kan i grunden förändra 

organisationens och dess medlemmars identitet. Genom ett sådant skifte i identitet skapas ny 

mening för organisationen. Identiteten hos organisationsmedlemmarna kommer att förändras i och 

med införlivandet i projektet vilket kan leda till en upplevd högre kravbild hos medlemmarna, men 

de tror även att medverkan kan leda till en annan syn på organisationen av andra.

7.2 Samspel med omgivningen 
I detta avsnitt presenteras vår analys av materialet utifrån Weicks teori om medskapande. För 

genomläsning av aktuellt teoriavsnitt se sidan 26.

Individer och organisationer är medskapande till sin omgivning. Denna omgivning är inte isolerad 

från människorna eller uppträder statiskt, utan påverkas av människors handlingar och ageranden. 
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De kan heller inte hålla sig passiva till omgivningen utan agerar alltid i den (Weick 1995, s. 31-32. 

Förändring kan alltså komma från individers erfarenheter och upplevelser. Det kan jämföras med 

Jemtlands radioamatörer som efter stormen Dagmar 2011 inledde ett samarbete med Länsstyrelsen. 

Erfarenheterna från stormen kan ha gett Länsstyrelsen som organisation förståelse för behovet av 

förbättrad sambandskommunikation, eftersom omgivningen krävde det. Samhällets krishantering 

tar sig då uttryck som själva agerandet i samspelet med omgivningen, och radioamatörerna kan ha 

insett sin roll i detta samspel. Samarbetet med Länsstyrelsen rann ut i sanden, men radioamatörerna 

fortsatte ändå att jobba med frågor som rörde krishantering och ämnet har återaktualiserats i och 

med projektet För medborgarnas bästa!. Gemensamt för alla otraditionella frivilligorganisationer i 

studien är att de istället för att ignorera eller passivt följa med i omgivningen strömningar, väljer att 

i högre grad bli delaktig för att kunna påverka den.

Ytterligare ett exempel är Z-båtförbund som framhöll att det saknas kustbevakning i Jämtland. I och 

med att de identifierat behovet av kustbevakning utifrån sina erfarenheter blir de med sin 

medverkan i projektet medskapande till sin omgivning. Om det blir inom eller utom projektet spelar 

mindre roll för dem, men målet är en generellt bättre sjösäkerhet i länet. De har då genom sina 

handlingar påverkat sin omgivning, men kan genom aktivt deltagande i projektet påverka 

omgivningen på ett annat sätt jämfört med om de står utanför.

7.3 Erfarenheternas betydelse 
I detta avsnitt presenteras vår analys av materialet utifrån Weicks teori om retrospektivitet. För 

genomläsning av aktuellt teoriavsnitt se sidan 26.

Den retrospektiva egenskapen blir tydlig när man tittar på organisationernas behov. Samtliga anser 

att ett stort övningsbehov föreligger och att det framför allt är de praktiska momenten – hur man 

faktiskt gör – som är intressanta, eftersom individen vet vad han gör först efter att han har gjort det 

(Weick, 1988, s. 306, 1995, s. 24) . I och med att informanterna tänker sig in i situationer som kan 

bli aktuella i projektet, drar de slutsatsen att den egna erfarenheten inte räcker till. 

”För det är ju tio år sedan det var en flygplansolycka på Optand med fallskärmshoppare. Och det är ju 

ganska aktuellt också för det var ju en olycka i Finland, om det var två veckor sedan, så vi skulle ju vilja 

öva för att förbereda oss på att det eventuellt ska kunna hända en olycka igen då.”

- Medlem i Östersunds Fallskärmsklubb
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För att nå förståelse för den kontext de hamnar i och för att kunna agera på ett önskvärt sätt, krävs 

utbildning som i sin tur ger erfarenhet inom flera områden. Det innebär t.ex hur kontaktvägarna 

mellan organisationerna bör vara, hur räddningsstrukturen ser ut och vilka problem som kan uppstå 

och som är svåra att identifiera i förväg. Jemtlands Radioamatörer har dessutom möjlighet att ta 

med sig sina erfarenheter från det strandade samarbetet med Länsstyrelsen och lägga fram önskemål 

och behov som de tidigare inte visste att de hade, men även identifiera fallgropar. Fallgropar som 

består av dålig personkännedom och bristande samverkan med ledningsfunktioner. Även 

Östersunds Orienteringsklubb har erfarenheter av ett misslyckat projekt, när polisen tidigare 

undersökte möjligheterna för ett samarbete. Anledningen till det var det omvända, i den egna 

organisationen var intresset hos medlemmarna väldigt svalt. Därför väljer man att stå utanför 

projektet vad avser operativa insatser. 

Jemtlands Radioamatörer och Östersunds Skoterklubb har även tidigare erfarenheter av insatser 

som påminner om vad de kan tänkas göra inom projektet. Upplevelsen att de har någonting att 

tillföra kan mycket väl vara grundade i reflektionen av tidigare erfarenheter, och kan på så sätt 

skapa mening i den nuvarande situationen. Z-båtförbund ser mening i kontexten på ett annat sätt: 

genom reflektionen av tidigare erfarenheter – avsaknad av kustbevakning – skapar de mening i sin 

medverkan eftersom den kan bli ett steg mot förbättrad sjösäkerhet.

7.4 Struktur eller improvisation?
I detta avsnitt presenteras vår analys av materialet utifrån Weicks teori om kreativ improvisation. 

För genomläsning av aktuellt teoriavsnitt se sidan 27.

Weick menar att problem kan lösas med hjälp av improvisation och att lösningen på problem finns 

inom organisationen. På så sätt behöver inte händelser utvecklas till kriser om medlemmarna av 

organisationerna stärker sin förmåga till improvisation och problemlösning (Weick 2001, s. 110f).

Alla organisationer i undersökningen anger ett övningsbehov och de flesta har inga färdiga 

strukturer (ledning och kontaktvägar) inom den egna organisationen. Övning och struktur är 

givetvis viktiga moment i förberedelsefasen, men det kan även få negativa konsekvenser ur ett 

improvisationsperspektiv. Övningar kan på längre sikt leda till att medlemmar i organisationerna 

blir för enkelspåriga i sitt problemlösande. Detta utifrån scenariot att organisationerna bara får 

möjlighet till övningar med repetitiva uppgifter och att de bara lär sig ett ”rätt” sätt att lösa en 

uppgift, även om den risken kan motarbetas i övningsupplägget. Alltför strukturerade organisationer 
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är en annan risk. Eftersom det handlar om otraditionella frivilligorganisationer så finns det aldrig 

någon garanti för hur många medlemmar som faktiskt har möjlighet att ställa upp vid en händelse: 

är vissa medlemmar oumbärliga påverkar det hela organisationen om dessa inte är tillgängliga. 

Istället är lösare strukturer att föredra vilket även öppnar för medlemmar att improvisera, t.ex 

genom att använda sig av sitt personliga nätverk. 

Det är med andra ord viktigt att kunna ha ett fantasifullt förhållande till olika problem som kan dyka 

upp, eller som en medlem i Östersunds Fallskärmsklubb uttrycker det:

”Det är väl fantasin som sätter gränser för vad man kan kasta ned från ett flygplan.”

Genom att inte vara bunden till ett alltför detaljerat förfarande eller en noggrann ordergång inom 

organisationen finns det möjlighet att lösa uppgiften på ett flexiblare sätt, även om en ryggrad måste 

finnas som improvisationen utgår ifrån. Otraditionella frivilligorganisationers möjligheter till 

kreativ improvisation kan även öka i och med att de inte är lika hierarkiskt styrda som de 

professionella räddningsorganisationerna. Varje enskild medlem bör därför har större mandat att 

påverka sin egen organisation jämfört med de traditionella, och den enskildes förslag och idéer bör 

snabbare kunna behandlas och eventuellt tas till vara på i de mindre och otraditionella 

organisationerna än i de övriga. Detta kan leda till snabbare förändringar inom organisationen så 

länge det finns  en vilja att utveckla organisationen. Det är särskilt är till gagn vid införlivandet av 

organisationerna i samhällets krisberedskap men även för att bättre ta tillvara framtida erfarenheter. 

7.5 Funktion före person 
I detta avsnitt presenteras vår analys av materialet utifrån Weicks teori om virtuella rollsystem. För 

genomläsning av aktuellt teoriavsnitt se sidan 28.

Weick menar att en resilient organisation ska bestå av individer som kan fylla olika roller inom 

organisationen. Det vill säga att en enskild individ inte är oumbärlig utan att flera inom 

organisationen kan fylla dennes roll (Weick 2001, s. 112). De otraditionella frivilligorganisationerna 

är ideella föreningar som vanligtvis inte är eller har varit en del av krishanteringssystemet. Det som 

är gemensamt för medlemmarna i organisationerna är intresset och kunskapen inom

radio,skoter,fallskärmshoppning,sjöliv- och orientering. Eftersom organisationerna inom ramen för 

projektet ska vara behjälpliga räddningsorganisationerna inom respektive område, kan varje enskild 
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medlem i organisationerna vara till hjälp. Organisationerna kan därför fylla sitt virtuella rollsystem 

och medlemmarna kan täcka upp för varandra vid eventuella bortfall. Risken med oumbärliga 

medlemmar finns inom samtliga otraditionella frivilligorganisationer. Exempelvis kan Östersunds 

Skoterklubb bli alltför beroende av en enskild kontaktperson. Personen i fråga arbetar heltid inom 

föreningen och vid en eventuell insats använder han, förutom medlemmarna i organisationen, även 

sitt personliga kontaktnät utanför organisationen. Det är både en styrka och en svaghet. Styrkan 

ligger i antalet insatspersoner som kan bli tillgängliga genom kontaktpersonens nätverk. Svagheten 

ligger i ett eventuellt bortfall av ordinarie kontaktperson, då han blir svår att ersätta. Problemets 

dualitet är tydlig. För att göra organisationen resilient utan oumbärliga medlemmar krävs att hela 

organisationen är införstådd med projektet och att majoriteten av medlemmarna vill vara en del av 

det. Organisationerna arbetar i dagsläget med att förmedla sådan information till respektive 

medlemmar.

7.6 Vishet inför det okända 
I detta avsnitt presenteras vår analys av materialet utifrån Weicks teori om attityd till visdom. För 

genomläsning av aktuellt teoriavsnitt se sidan 28.

Både genomförd enkät och intervju visar de otraditionella frivilligorganisationernas kompetens och 

kunskap inom respektive område. Förmågan hos organisationerna är enligt dem själva hög. Weicks 

definition av vishet är att vara medveten om okunskapen inför okända uppgifter (Weick 2001, s. 

113). Det innebär att hög kompetens inom respektive område inte innebär detsamma som vishet 

inom organisationen. Samtliga intervjupersoner oavsett organisation belyser vikten av övning 

tillsammans med räddningsorganisationerna. Det är ett tecken på vishet hos organisationerna. Viljan 

att lära och utvecklas kan ses som ett tecken på medvetenhet om okunskap inför okända uppgifter. 

Vår uppfattning utifrån Weicks definition av vishet är att visheten inom organisationerna är god 

men att utvecklingsbehov finns, vilket illustreras nedan i ett resonemang från två olika medlemmar i 

Jemtlands Radioamatörer.

Det finns skillnader mellan hur organisationerna framställer sin förmåga. Ett exempel är Jemtlands 

Radioamatörer där medlem 1 lyfte fram fler förmågor än radiokommunikation medan medlem 2 

menar att de enbart kan syssla med radiokommunikation.

”I första hand radiokommunikation och sedan allt annat man kan göra, livräddning, brandsläckning, dra 

fram vatten, you name it.” - Medlem 1 i Jemtlands Radioamatörer
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”Våran organisation är ju lite specialiserad, vi kan ju stå för kommunikation radiokommunikation. Det är 

ju liksom det vi är bra på. Vi är inte bra på att springa och vi är inte bra på orientering utan vi är bra på 

kommunikation över huvud taget. Det är liksom vårat gebit.”

- Medlem 2 i Jemtlands Radioamatörer

I detta fall har medlemmar olika uppfattning om organisationens förmåga. Det innebär att 

medvetenheten om okunskap inför okända händelser, (dvs. Weicks definition av vishet) är 

bristfällig. Däremot kan medlemmars olika uppfattningar komplettera varandra om projektet För 

medborgarnas bästa!diskuteras inom organisationen, och organisationens verkliga förmåga kan 

fastställas. 

Organisationernas vishet som förmåga till självreflektion är en faktor som organisationerna 

kontinuerligt behöver utveckla och arbeta med under projektets gång. Starkt självförtroende och 

extrem försiktighet påverkar nyfikenhet, öppenhet och förnuft i förhållande till projektet. Därför 

behöver självförtroende och försiktighet hållas i balans för en resilient organisation.

7.7 Interaktion mellan organisationer
I detta avsnitt presenteras vår analys av materialet utifrån Weicks teori om respektfull interaktion. 

För genomläsning av aktuellt teoriavsnitt se sidan 28.

Om vi lyfter den respektfulla interaktionen till organisations- och projektnivå så är det tydligt att de 

intervjuade medlemmarna i de olika organisationerna anser att ömsesidig respekt för varandra är 

viktigt. Intersubjektiviteten utvecklas genom en gemensam dialog och kommer att – för vissa mer 

och för andra mindre – helt klart förändra organisationerna. Går vi tillbaka till vår modell för 

organisationsförhållanden i samhällets krisberedskap (se sidan 29) bekräftas även detta då vi ser att 

organisationernas syfte blir recent genom att jaget och subjektet  förändrats via interaktionen. De 

intervjuade medlemmarna lyfter också fram behovet av personkännedom och inte bara i kontakterna 

med de ordinarie räddningsorganisationerna utan även med andra frivilligorganisationer. Weick 

menar att den enda formen av system som kan följa den snabbt löpande utvecklingen är interaktion 

ansikte mot ansikte. Det är i denna interaktion och inte i rutiner som vi kan se kärnan i organisering 

(Weick 2001, s. 113f). Detta skulle kräva ett relativt kontinuerligt utbyte mellan representanter från 

båda hållen. Krävs det dessutom att det sker ansikte mot ansikte kan det rent praktiskt bli svårt att 

genomföra, eftersom de otraditionella frivilligorganisationerna nästan uteslutande består av 
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personer som arbetar och sällan är tillgängliga under dagtid. Det kommer att krävas ett engagemang 

från de otraditionella organisationerna såväl som faktiska inbjudningar från polisen för att nå en 

sådan interaktion. Å andra sidan framkom det i intervjuerna att flera av de otraditionella 

frivilligorganisationerna gärna såg att kontakten från polisen sköttes av endast en person. Har den 

personen möjlighet att ta sig ut till organisationerna istället för tvärtom underlättas interaktionen 

betänkligt.  
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8. Diskussion
I detta avsnitt vill vi lyfta blicken och diskutera vad de otraditionella frivilligorganisationerna 

egentligen har sagt och föra uppsatsen till en mer praktisk nivå än tidigare. Vi diskuterar bl.a hur 

våra resultat står sig jämfört med tidigare forskning, vilka risker och förtjänster som finns kopplade 

till användandet av organisationerna och vilka utmaningar som har utkristalliserats. Avsnittet 

avslutas med rekommendationer riktade till Polismyndigheten i Jämtlands län vid införlivandet av 

de otraditionella frivilligorganisationerna i samhällets krisberedskap.

8.1 En ny resurs  
Forskare och myndigheter är idag överens om behovet av att använda fler av samhällets resurser vid 

kriser och katastrofer. Det handlar inte om att räddningsorganisationerna ska ersättas av andra 

resurser utan att krisberedskapen ska stärkas inför framtida hot. Såväl tidigare forskning som vår 

analys identifierar behovet av att använda hela samhällets resurser. Erfarenheterna från bland annat 

terrorattacken vid World Trade Center 2001 där spontanfrivilliga evakuerade tusentals människor 

från Manhattan med egna båtar visar att de professionella räddningsorganisationerna inte klarar att 

hantera de största krishändelserna på egen hand. Eftersom en kris drabbar stora delar av eller hela 

samhället behöver den även hanteras med hjälp av hela samhället. De otraditionella 

frivilligorganisationerna är en resurs som tidigare inte använts i strukturerad form. För att möta den 

föränderliga värld vi lever i där risker och kriser blir alltmer komplexa är de otraditionella 

frivilligorganisationerna ett välkommet tillskott. 

    

De otraditionella frivilligorganisationerna har mycket att erbjuda. Under våra intervjuer beskriver 

de sina organisationer och förmågor som väl anpassade för att vara en del av 

krishanteringssystemet. Viljan att samverka är stor både från polismyndigheten och de otraditionella 

frivilligorganisationerna. För att lyckas med ett projekt av den här karaktären tror vi att just viljan 

från båda parter inom hela organisationerna är väsentlig: utan vilja havererar projektet. Förutom 

viljan finns självklart andra aspekter som påverkar genomförandet, t.ex ekonomiska resurser vilket 

diskuteras under rubriken utmaningar nedan. Det finns bra förutsättningarna för ett effektivt och 

gynnsam samverkan mellan organisationerna.
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8.2 Förtjänster och risker
Det finns både förtjänster och risker förknippade med att använda de otraditionella 

frivilligorganisationer i händelse av kris. Vi anser att fördelarna med att använda sig av frivilliga 

överväger riskerna. Vår bedömning utifrån det empiriska materialet är att organisationerna besitter 

kunskap och resurser som räddningsorganisationerna saknar. Användandet av frivilliga resurser kan 

därför bli avgörande för att klara framtida prövningar. Vi anser att organisationerna endast ska 

användas till det de är bra på: Z-båtförbund ska samverka med räddningsorganisationerna till sjöss 

och inte i luften, fallskärmsklubben ska inte gå i skallgångskedjor och så vidare. Att 

organisationerna är tillgängliga för insatser vid kris medför även risker, men de riskerna kan 

minimeras. Ett tänkbart scenario när organisationerna kan användas är vid en kraftig storm, och då 

finns ingen anledning att använda organisationerna så länge stormen pågår. Det är i skedet efteråt 

som t.ex Jemtlands Radioamatörer kan ta sig ut till områden och bistå med kommunikation och 

Östersunds Skoterklubb kan ta sig till isolerade hus på landet och utföra tillsyn. Organisationerna 

får inte användas på ett dumdristigt sätt, utan det krävs att räddningsledningen tänker igenom 

situationen och vilka risker som insatsen medför innan organisationerna kontaktas. 

Tidigare forskning pekar på riskerna att använda sig av frivilliga på fel sätt. Riskerna för 

spontanfrivilliga skiljer sig emellertid mot riskerna för frivilligorganisationerna som är 

specialiserade inom sitt område och har god kunskap inom det. Användning av spontanfrivilliga på 

olycksplats innebär ovetskap om vad de kan och inte kan. Den problematiken förekommer inte på 

samma sätt när det handlar om organisationer med spetskompetens. Vi instämmer i tidigare 

forskning att ett effektivt alternativ för att hantera en större kris är att använda redan existerande 

nätverk (Fernandez, Barbera & van Dorp 2006; NRC 2011; Chia 2010).

Genom att använda de frivilligas kompetens på rätt sätt, behöver inte kraven nödvändigtvis att öka 

för organisationerna, även om vissa organisationer tror det. Vi tror att de största kraven kommer 

inifrån organisationen då organisationen inte vill framstå som okunniga inom sitt gebit. Vår 

uppfattning är att organisationerna själva riskerar att öka kraven på sina medlemmar genom viljan 

att höja kunskapsnivå ytterligare i och med projektet. 
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8.3 Utbildning och övning
Det finns bland organisationerna önskemål om att få utbildning i första hjälpen, hjärt- lungräddning 

samt brandkunskap. Detta ökar inte bara organisationernas kunskap utan även tryggheten ur ett 

samhällssäkerhetsperspektiv. Livräddande kunskaper sprids till medlemmarna i organisationerna 

vilket gör hela samhället mer robust och resilient. Utbildas t.ex Z-båtförbunds medlemmar i första 

hjälpen och brandkunskap ökas sjösäkerheten på de jämtländska sjöarna generellt. Vidare bör det 

tas i beaktande att ett debriefingbehov kan uppstå för medlemmarna i frivilligorganisationerna och 

att det behovet inte bör negligeras.

Vad gäller övningsbehovet är det framför allt praktiska moment inklusive de ledningsstrukturer som 

aktiveras. Det finns önskemål om att börja med småskaliga övningar för att sedan göra övningarna 

allt mer komplex. Detta kan vara en god idé eftersom organisationerna saknar tidigare erfarenhet av 

räddningsverksamhet och övningarna bör därför utvecklas gradvis mot ökad svårighetsgrad. På så 

sätt fångas organisationerna upp från samma nivå och ger dem möjlighet att utvecklas parallellt. 

Fördelarna med utbildning och övning är fler bl.a själva förberedande momentet inför insatser, ökad 

kunskapsnivå samt ökad person- och organisationskännedom.

Vidare uttrycker organisationerna ett informationsbehov. Informationen bör bestå av 

• Praktisk information såsom kontakt, eventuella ersättning- och försäkringsuppgifter etc.

• En beskrivning av det svenska krishanteringssystemet. På så sätt kan organisationerna 

enklare se sin roll i det stora maskineriet och hur olika aktörer förhåller sig till varandra.

• Ett klargörande som förklarar vilka aktörer som besitter vilka mandat och ”äger” vilka 

händelser.

8.4 Utmaningar
Ett problem som flera av de otraditionella frivilligorganisationerna lyfter fram är det faktum att de 

flesta är yrkesverksamma. Det finns en problematik med att lämna arbetsplatsen om deras 

organisation kallas in vid en händelse. Det är viktigt att klargöra att medverkan i projektet är på 

frivillig basis och det får inte finnas element av tvång i användning av organisationerna.Varje 

enskild medlem gör en bedömning i varje enskild situation om denne kan vara behjälplig och sedan 

snabbt återkoppla. Om intresset visar sig lågt hos organisationernas medlemmar är det bättre att 

göra som Östersunds Orienteringsklubb. De står utanför den operativa delen av projektet och 

hänvisar eventuellt intresserade medlemmar till andra organisationer. 

Ytterligare frågor som behöver besvaras innan projektet drar igång är former av ersättning till de 
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frivilliga. Vår uppfattning är att ingen av de otraditionella frivilligorganisationerna ställer upp på 

projektet i hopp om att tjäna pengar, utan att det är viljan att hjälpa till som motiverar 

organisationerna. Ersättningen behöver inte uteslutande bestå av pengar utan kan lika väl bestå av 

positiv feedback, stolthet och positiva sidoeffekter som exempelvis ökad exponering och 

rekrytering. Vi tror att det är väldigt viktigt att de frivilliga uppmärksammas av 

räddningsorganisationerna. Det kan ske i form av ett intyg/diplom, formella ”klappar på axeln” eller 

muntligt beröm. En annan aspekt som måste lösas är försäkringar. Vissa intervjupersoner menar att 

det är sekundärt men vår uppfattning är att det är en primär fråga som måste vara löst innan 

organisationerna blir aktuella för att bistå räddningsorganisationerna vid insats. Att medverka i 

projektet får inte resultera i kännbara ekonomiska förluster. I lagen om skydd mot olyckor 

(2003:778) finns i 7 kap. § 4,5 och 8 reglering för ersättning till enskilda som på grund av 

tjänsteplikt eller med räddningsledarens samtycke deltar i räddningstjänstens verksamhet. Den 

gäller vid både skarp insats och övning. Det är dock oklart huruvida lagen är gångbar i detta fall 

eftersom det är på polisens initiativ organisationerna kan bli aktuella för skarpa insatser och 

övningar och inte räddningstjänstens i första hand. Regleras ersättningar och försäkringar enligt 

lagen blir ersättningen en utgift för kommunen. Ett annat system för ersättning och försäkring bör 

alltså bli aktuellt.

8.5 Samverkan
Samarbetet mellan räddningsorganisationerna och de otraditionella frivilligorganisationerna bör ske 

kontinuerligt. Personkännedom och ömsesidigt förtroende är något som intervjupersonerna tar upp. 

Vi kan bara hålla med. Genom att avsätta resurser till projektet i form av en ständig kontaktyta hos 

Trygghetens hus ökar chanserna till ett framgångsrikt samarbete. Flera organisationer efterfrågar en 

kontaktperson inom Trygghetens hus och att besök genomförs på frivilligorganisationernas 

hemmaplan. Det är ett sätt att lära känna organisationerna bättre och skapa ett ömsesidigt förtroende 

som underlättar framtida samarbete. För att samarbetet mellan organisationerna ska lyckas krävs 

samverkan före, under och efter insats. Det innebär att före insats genomförs gemensamma 

övningar, informationsträffar hemma hos de otraditionella organisationerna och på Trygghetens hus, 

det innebär en återkommande dialog mellan organisationerna samt att praktiska bitar är lösta, t.ex 

försäkringar och kontaktvägar. Under en insats bör dialogen bibehållas och kommunikationen samt 

informationen mellan organisationerna är fortsatt viktig för att samordna. 

Räddningsorganisationerna tillämpar styrning av frivilligorganisationerna under en insats. Efter en 

insats sker återkoppling, vad de gjort bra och mindre bra, det handlar om att ta lärdom av de 
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erfarenheter man skaffat sig inför kommande kriser (retrospektivitet). Erfarenheterna och 

utvärderingen av insatsen tas med inför kommande övningar och utbildning. Dessutom ska stöd 

erbjudas till de frivilliga exempelvis debriefing. Samverkan före, under och efter en insats 

visualiseras här nedan genom en cykel som vi själva tagit fram för ändamålet.  

8.6 Summerade rekommendationer: 

• De otraditionella frivilligorganisationerna får inte ersätta ordinarie resurser.

• Använd organisationerna endast inom områden där deras unika spetskompetens kan nyttjas.

• Polisen bör utse en person med ansvar för projektet. Det underlättar utbytet mellan 

organisationerna och ligger till grund för goda relationer, ökat förtroende och god 

samverkan.

• Medverkan i projektet får inte innehålla tvingande element, varken från polisens eller 

frivilligorganisationernas sida. Medverkan måste vara på frivillig basis ända ner till 

individnivå och ställningstagande bör tas i varje enskild situation och snabbt återkopplas. 

• Ersättning- och försäkringsfrågorna måste lösas innan organisationerna blir operativa. 

Medverkan i projektet får inte resultera i personliga och kännbara ekonomiska förluster.

• Om möjligt bör polisen underlätta för att nå positiva sidoeffekter för organisationerna.

• Tillgodose utbildnings- och informationsbehovet som angetts av organisationerna.

• Kontinuerligt samarbete, före, under och efter en insats.
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Appendix 1 - Förkortningar

Nedan följer förklaringar av de förkortningar som används istället för organisationsnamnen i 

uppsatsen.

Jemtlands Radioamatörer – JRA

Östersunds Fallskärmsklubb – ÖFK

Östersunds Orienteringsklubb – ÖOK

Östersunds Skoterklubb – ÖSK

Z-båtförbund – Z-båt

Nedan följer andra förkortningar som använts i uppsatsen.

Hjärt- och lungräddning – HLR

Hjärt- och lungräddning med halvautomatisk defibrillator – D-HLR

Very High Frequency radio – VHF radio
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Appendix 2 - Enkät
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Appendix 3 – Intervjumall

• Presentationsrunda (jag heter och är)

• Hur ser ni på Trygghetens hus projekt För medborgarnas bästa!?

• Kan ni berätta lite mer om vad er organisation kan bidra med? 

• Har ni pratat om projektet inom i er organisation och hur verkar mottagandet vara?

• Har du/ni haft någon tanke på att vara med i samhällets krisberedskap tidigare? Som individ eller 

organisation?

• Förväntningar på projektet? 

• Vad vill ni få ut av projektet?

• Oro/problem? Andra oklarheter?

•  Är det någon särskild kunskap eller utbildning som ni som organisation inte har idag som ni tror 

ni skulle behöva?

• Vilka fördelar kan ni se med projektet? 

• Hur skulle ni identifierar er organisation? ”Vi är en...”

• Hur tror ni att projektet kommer att påverka er verksamhet inom organisationen? När ni går från 

fritidssysselsättning till livräddande organisation? 

• Vad förändras? 

• Kan det leda till högre krav på medlemmarna?

• Kan det bli intressekonflikter? (Inom organisationen)

• Det kommer ju främst bli samarbete med RT/polis, vad kännetecknar en god samverkan som ni ser 

det?

• Behov för att samverka? Vilken sorts?

• Vilka förutsättningar behöver finnas för samverkan/samarbete?

• Hur vill ni att samarbetet ska fungera om ni fick bestämma? 

• Hur skulle ni definiera samverkan?

• Tror ni att projektet kommer att leda till att ni som ”otraditionella” organisationer kommer att 

användas vid en kris?

• Hur skulle ni vilja att kontakterna går till med Trygghetens hus vad avser projektet? Vad gäller 

vardagliga saker, övningar, möten, information etc.

• Är det något ni undrar eller vill tillägga?
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