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Abstrakt 

Syfte med studien var att undersöka hur Hemvärnets militära insatschefer 

upplevde samverkan och samverkansbehoven med de civila aktörerna och deras 

uppfattning av de civila aktörernas stabs- och ledningsfunktioner i 

räddningsledningsstaben under skogsbranden i Västmanland 2014. Studien var av 

kvalitativ natur, den genomfördes med hjälp av sex stycken semistrukturerade 

intervjuer via personliga möten samt telefonmöten. Intervjuerna visade att det 

förelåg en hög tillit till beslutsfattandet som genomfördes inom 

räddningsledningsstaben och att det goda klimatet var en bidragande faktor till en 

fördelaktig samverkan på ledningsnivå. Resultaten var motsägelsefulla, då 

intervjupersonerna samtidigt upplevde brister hos de civila aktörerna gällande 

deras stabs- och ledningsmetodik vid långt pågående insatser. Vidare visade 

resultaten att det förekom en okunskap om varandras organisationer, både 

gällande kompetenser och organisationsstruktur. Studiens slutsats är att det 

behövs ett större kunskapsutbyte mellan Försvarsmakten och civila aktörer, och 

att tidigare erfarenheter och gemensamma aktiviteter främjar samverkan inom den 

svenska krisberedskapen. 

 

Nyckelord: Försvarsmakten, samverkan, krisorganisation, ledningsstruktur, tillit 
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Inledning 
Den 31 juli klockan 13:29 2014 kom att bli början på en intensiv period för alla inblandade 

aktörer i det svenska krisberedskapssystemet, då började kampen mot den värsta 

skogsbranden i svensk historia, och som kom att sluka cirka 14000 hektar skog i 

Västmanland. Skogsbranden startade i samband med ett pågående skogsarbete utanför 

Seglingsberg i Sala kommun och var inte märkvärdig i sig utan kunde anses som en mindre 

skogsbrand. Däremot gynnades brandens spridning av de rådande meteorologiska 

förhållandena. Skogsbranden rapporterades enligt rutiner till SOS Alarm av personalen på 

arbetsplatsen. SOS Alarm hade svårigheter med att lokalisera den angivna platsen, detta 

bidrog till att det tog cirka en timme till att den första släckningsresursen fanns på plats vid 

skogsbranden från att larmsamtalet inkom till SOS Alarm (Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB) 2015, ss. 9-11, 53-54). 

 

Skogsbranden kom att utvecklas till den största och mest omfattande skogsbranden i Sveriges 

historia. I sin mest intensiva period pågick skogsbranden mellan den 31 juli till den 6 augusti, 

dock pågick släckningsarbetet i flera månader efteråt på grund av småbränder och 

glödbränder som allt eftersom blossade upp. Skogsbranden skördade ett människoliv, en 

person brandskadades och en påkörd polisman. Dessutom förstördes 83 byggnader och 

bostäder och tusentals personer och djur evakuerades. Totalt förstördes cirka 14000 hektar 

skog (Försvarsmakten 2015, s. 4; MSB 2015, ss. 9-11, 49). 

 

Av tidigare erfarenheter gällande insatser mot skogsbränder framkommer det att det svenska 

krisberedskapssystemet förutsätter samverkan mellan olika typer av aktörer för att kunna 

hantera insatsen på bästa möjliga vis. Olika typer av involverade aktörer kan/bör sättas in 

utifrån insatsens beskaffenhet. Det kan exempelvis bestå av Frivilliga resursgruppen, 

blåljusenheter, frivilliga försvarsorganisationer, privata aktörer, statliga myndigheter samt 

Försvarsmakten med dess tillhörande insatsorganisation Hemvärnet (MSB 2015, s. 11). 

 

Försvarsmakten och Hemvärnet började småskaligt och informellt att agera som en aktör i 

hanteringen av skogsbranden i Västmanland tidigt på morgonen fredagen den första augusti. 

Utifrån lagen om skydd mot olyckor kan räddningstjänsten lämna in en begäran till 

Försvarsmakten. En begäran består i att Försvarsmakten kan/ska bistå med hjälp vid bränder, 

trots att detta inte är deras huvuduppgift ställer Försvarsmakten som regel upp med de 
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hjälpmedel som finns att avvara. Den formella begäran till Försvarsmakten lämnades in 

utifrån lagen om skydd mot olyckor lördagen den andra augusti. Hemvärnet begärdes in 

måndagen den fjärde augusti då skogsbranden hade expanderat, eftersom det krävdes 

ytterligare resurser i släckningsarbetet. Det första bidraget var en lastbil med tillhörande 

chaufför, detta utökades snabbt till hundratals soldater ifrån Hemvärnet och Försvarsmakten. 

Hemvärnet kom att bli en viktig del i insatsen, då de var en betydelsefull aktör gällande 

logistiken och stöttningen av räddningstjänstens släckningsarbete, då Hemvärnet bland annat 

drog 800 kilometer brandslang till släckningsarbetet. Deras militära insatschef ansvarade 

också för planering av evakuering av boende i det drabbade området. Försvarsmakten bidrog 

med bland annat dessa resurser:  

• Helikoptrar och luftrumssamordnare. 

• Bandvagnar, grävlastare, grävmaskin, hjullastare, brandbilar, RIB-båtar, vattenskotrar, 

flakväxlare, bandvagnsambulans, lastbilar med släp och drivmedelsflak. 

• Hemvärnssoldater, bandvagnsförare, lastbilsförare, samverkansofficer, insatschef och 

övrig personal (Justitiedepartementet 2015, s.72; Lundgren 2014a; Lundgren 2014b; 

Lundgren 2014c; Nyberg 2014; SFS 2003:778). 

 

Vi har i denna studie inriktat oss på Hemvärnet som aktör under insatsen mot skogsbranden i 

Västmanland. Hemvärnet deltog med cirka 1100 soldater och kom att spelade en betydande 

roll för framgången att kontrollera skogsbranden och kan därmed ses som en viktig aktör 

inom den svenska krisberedskapen (Försvarsmakten, 2015, ss. 18; Gustavsson 2014, s. 19). 

Problemdiskussion och syfte 
Justitiedepartementet anser att Försvarsmakten är en mycket betydelsefull aktör inom den 

svenska krisberedskapen, eftersom Hemvärnet utgör cirka hälften av Försvarsmaktens 

personella resurser och därmed innehar en betydande roll inom Försvarsmakten 

(Justitiedepartementet 2015, s. 153; Hemvärnet): 

“Det civila samhället är beroende av Försvarsmaktens kompetens och 

resurser och vice versa. Utvecklingen av skyddet mot olyckor och 

krisberedskapen bör därför gå hand i hand med utvecklingen av 

Försvarsmakten. Detta skulle dessutom innebära ökade möjligheter till 

ett effektivt utnyttjande av samhällets samlade resurser.” 

(Justitiedepartementet 2015, s. 153). 
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Syftet är därför att undersöka hur Hemvärnet och mer specifikt deras militära insatschefer 

upplevde samverkan och samverkansbehoven med de civila aktörerna och att klarlägga deras 

uppfattning av de civila aktörernas stabs- och ledningsfunktioner i räddningsledningsstaben. 

 Frågeställningar 

• Vad uppfattar de militära insatscheferna som tillitsskapande under samverkan på 

ledningsnivå med civila aktörer? 

• Vilka förhållanden identifierar de militära insatscheferna som gynnsamma och 

ogynnsamma för att skapa en fördelaktig samverkan?  

Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa studien genom att titta på hur samverkan med de civila aktörerna i 

räddningsledningsstaben upplevdes hos Försvarsmaktens militära insatschefer. Anledningen 

till att vi valde att studera Försvarsmaktens militära insatschefer, som under denna insats var 

personer inom Hemvärnet, är på grund av att Hemvärnet är en del av den statliga 

Försvarsmakten men samtidigt är uppbyggd utifrån ett frivilligt deltagande. Hemvärnets 

soldater innehar därför civila yrken och kompetenser till vardags. Vidare är denna 

avgränsning gjord utifrån vårt intresse att studera denna aktörs deltagande på en ledningsnivå 

och ej på operativ nivå under insatsen. På grund av de tidsmässiga förutsättningarna har vi 

valt att avgränsa oss mot en samverkansaktör. 
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Bakgrund 
Denna uppsats handlar om hur Hemvärnet uppfattade den samverkan som pågick inom 

räddningsledningsstaben samt Hemvärnets uppfattning angående sin egen och de andra 

aktörernas stabs- och ledningsfunktioner och stabsmetodiker. Med anledning av detta kommer 

bakgrundsavsnittet att först beskriva Hemvärnet som aktör och dess organisationsstruktur med 

relevanta styrande lagbeskrivningar, och sedan avslutas med att förklara begreppen 

samverkan, stab och kris. 

Hemvärnet 
Den Svenska Försvarsmakten är utformad för att kunna hantera krigs och civila 

krissituationer, både nationellt och internationellt. Försvarsmakten är uppdelad i fyra stycken 

militära regioner med regionala staber: nord, syd, väst och mitt. Samordning vid nationella 

insatser sker via den regionala staben i respektive militärregion. Vid en nationell insats 

fungerar den regionala staben som en nyckelpunkt för samordning mellan Försvarsmaktens 

personal och civila aktörer. Den regionala staben svarar i sin tur till insatsledningen på 

högkvarteret. Deltagandet i en nationell stödinsats kan omfattas av både krigs- och 

hemvärnsförband inom Försvarsmakten. Under skogsbranden i Västmanland var 

Militärregion mitt den ansvariga staben (Försvarsmakten c; Försvarsmakten 2015, s, 2). 

 

Hemvärnet är en del av Försvarsmakten och består av nästan hälften av Försvarsmaktens 

personal, med cirka 22000 soldater fördelade på 40 stycken hemvärnsbataljoner. Sveriges 

riksdag har beslutat att Hemvärnet ska vara en aktör som bidrar och stödjer det svenska 

samhället när det ställs inför svåra påfrestningar. Hemvärnet har som uppgift att kunna 

hantera nationella kriser och påfrestningar, allt ifrån bevakning av skyddsobjekt till att stödja 

det civila samhället när en kris uppstår. Det kan exempelvis vara vid stora bränder så som 

skogsbranden i Västmanland 2014. I och med att Försvarsmakten ska förbereda sin personal 

för svåra situationer som kan drabba samhället, har de även kompetens och utrustning för att 

stödja myndigheter, kommuner och landsting när dessa aktörer inte har resurserna att hantera 

en situation på egen hand. Försvarsmakten har en skyldighet att delta under civila kriser om 

det inkommer en begäran om detta till dem. Detta kan och ska ske så länge det inte påverkar 

den dagliga militära verksamheten. Detta förutsatt att Försvarsmakten innehar lämpliga 

resurser att tillgå med som kan stärka insatsen (Försvarsmakten a; Försvarsmakten b; 

Försvarsmakten d; Hemvärnet; SFS 2003:778; SFS 2002:375).  
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Motiven till att använda externa aktörer utanför den kommunala krisberedskapen bottnar i att 

dessa resurser kan avlasta och bidra till att den ordinarie verksamheten kan fortskrida med så 

lite hinder som möjligt. De externa aktörernas betydelse växer i relation till krisens 

omfattning och beskaffenhet (Försvarsmakten d; Johansson, Karlsson, Oscarsson & 

Danielsson 2015, s. 25). 

 

Under skogsbranden i Västmanland bidrog Hemvärnet med cirka 1100 hemvärnssoldater 

fördelat på 10 stycken hemvärnsbataljoner. Militärregionen mitt valde enligt rutin militär 

insatschef ur respektive hemvärnsbataljon. Detta medförde att det var minst tio stycken 

militära insatschefer exklusive ställföreträdande chefer som tjänstgjorde. Den militära 

insatschefen är ansvarig för de militära förband som deltar vid insatsen och är kontakten 

mellan den militära och den civila personalen. För att stödja den militära insatschefen bidrog 

Försvarsmakten med två stycken samverkansbefäl vars uppgift var att stödja den militära 

insatschefen och koordinera räddningsledaren, genom att berätta vilka resurser 

Försvarsmakten hade att tillgå (Försvarsmakten, 2015, ss. 18, 20, 27, 30). 

Hemvärnets organisation och ledningsstruktur  

Hemvärnets organisation delas in i bataljoner, kompanier och plutoner. Verksamhetsområdet 

för en hemvärnsbataljon sammanfaller oftast med kommungränsen. 

• En Hemvärnsbataljon är uppdelad i två till fem hemvärnskompanier, och består av 

minst 325 personer med en bataljonsstab varifrån bataljonschefen leder. En 

bataljon har i uppgift att bevaka och skydda objekt, knytpunkter och transporter 

samt att övervaka. 

• Ett Hemvärnskompani består av två till fem plutoner. Ett hemvärnskompani består 

av minst 100 personer med en kompaniledning. Ett kompani har samma uppgifter 

som dess bataljon, dock med mindre personella resurser.  

• En Hemvärnspluton består av fyra stycken hemvärnsgrupper och bör inte undergå 

25 personer. En hemvärnsplutons uppgift är att bevaka och skydda objekt och 

knytpunkter samt förvara terrängavsnitt och upprätta observationsplatser 

(Försvarsmakten 2010, ss. 22-23). 

Decentralisering 
Decentralisering är en form av organisations-/ledningsstrategi som handlar om att fördela ut 

beslutsfattande i en verksamhet. Decentralisering innebär en uppdelning av en verksamhet i 
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delar, där varje del är en självständig och en oberoende enhet exempelvis genom avdelningar, 

sektorer, förband med mera. Dessa enheter innehar ett eget beslutsfattande om än begränsat. 

På grund av detta skapas flera makthavare inom organisationen, vilket försvagar 

maktstrukturen i organisationen. Däremot utökas handlingsmöjligheten för de enskilda 

enheterna, genom att organisationer kan göra sig oberoende av exempelvis sektorer och 

avdelningar. Decentraliserade sektorer är självständiga inom ramen för var huvudledningen 

har gett för beslutsmandat (Thompson 1988, ss. 96, 102, 163). 

 

Inom Försvarsmakten leds militärstyrkor i olika ledningsnivåer. Decentralisering är en viktig 

och avgörande metod som används för att korta ned beslutscykeln, exempelvis för att kunna 

genomföra en beordrad uppgift som kräver ett kort beslutsfattande. För att decentralisera en 

ledning krävs det att ledningen förstår vilka beslut som de själva kan genomföra och vilka 

beslut som ska flyttas vidare ut i verksamheten. Decentralisering är en ledningsstrategi som 

ställer höga krav på följsamhet i uppdragsmetodiken. Den överordnade ska hela tiden kunna 

detaljstyra den underordnade ledaren om denne inte klarar av att lösa sitt uppdrag på egen 

hand (Försvarsmakten 2011, ss. 8-9, 15 ). 

Stabsbegreppet 
Det kan vara svårt att definiera vad en stab är, det finns inte någon enhetlig förklaring till vad 

begreppet verkligen innebär. Inom den samhällsvetenskapliga organisationsteorin är det 

vanligt förekommande att en stab beskrivs som en stadigvarande del av en organisation, att 

den har som uppgift att understödja, vägleda, ge råd, tillhandahålla expertkunskaper och 

tjänster till linje- organisationen (Johansson, Danielsson & Borglund 2011, s. 6). 

 

Inom den svenska krisberedskapen är begreppet stab inte enhetligt definierat, det är istället 

ofta specifikt för enskilda myndigheter och organisationer. Inom den svenska 

krishanteringskontexten är begreppet stab svårdefinierat, då det saknas en samsyn på vad en 

stab är och ska innehålla.  En stab kan vara en tillfällig funktion som har upprättats av en 

myndighet eller organisation, där staben separeras ifrån de ordinarie arbetssysslorna och är en 

tidsbegränsad funktion, vars syfte är att hantera en större kris. Stabsmetodiken som tillämpas 

inom staben kan variera och vara beroende av vilken myndighet eller organisation som har 

upprättat staben. Stabens omfattning är även beroende av vilken typ av händelse som har 

utlöst staben och organisationens vana och rutiner i att bedriva stabsarbete. Dessa temporära 

staber har till uppgift att vara ett ledningsstöd, vilket fullgörs genom att ta fram stödjande 
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uppgifter för ledningens beslutsfattande och att verkställa de beslut som fattas (Johansson, 

Danielsson & Borglund 2011, ss.6-7). 

 

I denna studie har begreppet stab studerats utifrån beskrivningen som sammanfaller med den 

svenska krishanteringens begreppsförståelse. Att en stab är en temporär funktion som 

upprättas för att kunna hantera en händelse utanför det ordinära, en funktion som är avskild 

ifrån organisationens vardagliga verksamhet. 

Räddningsledningsstabens struktur 

För att tydliggöra var i organisationen och var i räddningsledningsstaben studieobjekten fanns 

presenterar vi nedan två stycken organisationskartor som beskriver hur denna organisation var 

strukturerad vid två olika tillfällen. Syftet med dessa organisationskartor är att skapa en 

förståelse för hur situationen såg ut för studieobjekten under den aktuella perioden, samt att 

visa inom vilken kontext den undersökta samverkan ägde rum. Som organisationskartorna 

beskriver såg situationen rent organisatoriskt olika ut för studieobjekten beroende på när i 

tiden de utförde sin insats.  De militära insatscheferna benämns som MIC FM MARK på 

organisationskartorna, se figur 1 och figur 2 nedan (Wideberg 2014). 

 
Figur 1 (Wideberg 2014). Organisationskarta över räddningsledningsstaben innan Länsstyrelsen 

Västmanlands övertagande. 

 12 



 
Figur 2 (Wideberg 2014). Organisationskarta över räddningsledningsstaben efter 

Länsstyrelsen Västmanlands övertagande. 

Samverkan 
Begreppet samverkan har inte en uppenbar och väldefinierad betydelse, utan det är ett 

begrepp som används på flera olika vis och med olika betydelser. Trots att begreppet inte är 

väldefinierat kan det beskrivas mer generellt utifrån att det syftar till aktiviteter mellan olika 

aktörer, som strävar efter att uppnå ett särskilt mål där vissa gränser överträds samtidigt som 

andra gränser bibehålls och tydliggörs. Samverkansbegreppet är ofta förekommande i 

samband med organisationsstudier och organisationsföreteelser. Detta medför att samverkan 

kan ses som ett begrepp som innebär ett organisatoriskt samarbete där vissa gränser emellan 

dem överskrids medan andra upprätthålls för att uppnå ett uppsatt mål. Dessa samarbeten kan 

variera i olika grad beroende på hur pass hög grad av gränsöverskridande som sker, från att 

det inte finns något samarbete alls till att det blir sammansmältning av organisationerna. De 

beskrivs i nivåerna: separation, samordning, samverkan och integration, de förklaras närmare 

nedan. Inom krishantering syftar samverkan till en aktivitet där flera organisationer 

gemensamt strävar efter att uppnå bättre kris- och räddningsinsatser (Johansson et al 2015, s. 

12). 

 

Samverkansaktiviteter kan både ske i en horisontell och i en vertikal riktning, där det kan 

finnas inslag av både informella och formella hierarkier av olika slag. I och med detta blir 

ledning en betydelsefull komponent inom samverkan. Vid mellanorganisatoriska företeelser 

blir konsekvensen av detta hierarkiska inflytande att en organisation kan få mandat att 
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bestämma över en annan organisation gällande företeelser som rör samverkansaktiviteterna 

(Johansson et al. 2015, ss. 12-13). 

 

Begreppet samverkan kan struktureras utifrån den graden av gränsöverskridande aktiviteter 

som sker. Det kan göras utifrån graderingen: 

• Separation: När inget samarbete mellan organisationerna finns. 

• Samordning: När organisationer för en kommunikation med varandra för att inte störa 

eller förstärka varandras arbeten. Övrigt samarbete eller någon sorts roll- och 

ansvarsfördelning förekommer inte. 

• Samverkan: Samverkan sker när organisationer tillför någon sorts resurs exempelvis 

expertkunskap för att kunna lösa en uppgift tillsammans. Organisationerna jobbar mot 

att nå ett gemensamt mål och delar på ansvaret för uppgiften, samtidigt som de förblir 

egna organisationer med egna funktioner och regler. De gränser som suddas ut är 

enbart de som är relevanta för att lösa uppgiften. 

• Integration: Det är resultatet av när organisationers gränser har suddats ut så pass 

mycket att de är på väg att bilda en enda organisation, där exempelvis de anställda får 

en gemensam yrkesidentitet, ledning och när ansvarsområden har blivit gemensamma 

(Johansson et al. 2015, s. 12). 

I den här uppsatsen kommer samverkansbegreppet att vara synonymt med den förklaring som 

presenterades ovan enligt Johansson et al. (2015, s. 12).  

Begreppet Kris 
Kriser kan vara omvälvande händelser på många olika vis där många aktörer kan bli 

inblandade och där flera aspekter ställs på sin spets. En kris kan definieras som:   

“Med kris avses en händelse som drabbar många människor och 

stora delar av samhället och hotar grundläggande värden och 

funktioner. Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras med normala 

resurser och organisation. En kris är oväntad, utanför det vanliga och 

vardagliga och att lösa krisen kräver samordnade åtgärder från flera 

aktörer.” (Försvarsdepartementet 2008, s. 77). 

 

Kriser är sådana händelser som sker i realtid eller redan har inträffat, det är när en risk 

realiseras och bidrar till olika negativa konsekvenser. En kris är ofta händelser som härrör ur 

organisationer, relationer och dylikt (Olofsson & Rashid, 2009, ss. 21-22). I denna studie har 
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vi valt att använda begreppet kris, på grund av att kontexten är krisorganisationen som 

studieobjektet verkade inom. Med andra ord föreligger fokus mer utifrån ett organisatoriskt 

perspektiv än den utlösande händelsen, skogsbranden.  
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Teoretisk referensram 

Tidigare forskning gällande samverkan under kriser 
Det här kapitlet avser att presentera tidigare forskning kring samverkan och ledning under 

kriser, vilket inbegriper fenomenet krisorganisation. Tidigare forskning presenterar inte något 

enhetligt begrepp för fenomenet krisorganisation, de olika begreppen beskriver dock 

fenomenet innehålls- och strukturmässigt på liknande vis (Ansell, Boin & Keller 2010; 

McMatser & Baber 2012; Ödlund 2010). Vi definierar krisorganisationer som organisationer 

som upprättas hastigt i kombination med att flera olika organisationer samlar och organiserar 

sina resurser tillsammans, för att kunna arbeta mot ett gemensamt mål. Vi kommer hädanefter 

i uppsatsen att inrymma det tidigare förklarade begreppet stab (se Bakgrund) inom begreppet 

krisorganisation. 

 

Krishanteringsorganisationer är en organisationsledning som kan upprätthålla sina funktioner 

under osäkra förhållanden (Ödlund 2010, s. 98). Dock menar Waugh Jr och Streib (2006, s. 

138) att det inte finns några större skillnader i behovet av ett brett perspektiv och en effektiv 

ledarstil mellan en krisorganisation och en organisation som hanterar vardagliga händelser.  

 

Ansell, Boin och Keller (2010, ss. 195, 197) menar att en kris är en händelse som berör stora 

delar av ett samhälle och att fenomenet för med sig olika typer av osäkerheter beroende på 

krisens beskaffenhet. Kriser behöver därför hanteras snabbt och effektivt för att minimera 

osäkerheternas skadliga påverkningar på de berörda aktörerna. Enligt Ansell, Boin och Keller 

(2010) finns det två perspektiv för hur den samverkande krisorganisationen kan upprättas, 

utifrån svårigheten att koordinera ett fungerande arbetssätt under tidspress och osäkerheter 

mellan tidigare okända för varandra organisationer. Det ena perspektivet framhåller det 

positiva med att arbeta förebyggande. Att de samverkande organisationerna redan innan 

krisen uppstår ska formulera en tydlig hierarkisk struktur, vars syfte är att fastställa vilka 

regelverk och jurisdiktioner som föreligger för de inblandade organisationerna, när de 

gemensamt ska hantera en kris. Det andra perspektivet förkastar tanken att i förväg kunna 

fastställa en tydlig hierarkisk struktur som organisationerna ska förhålla sig till under en kris. 

Perspektivet framhåller aspekten av krisers natur, att de är präglade av osäkerhet och att de 

skiljer sig åt. Utifrån det konstaterandet framhåller perspektivet att det inte i förväg går att 

upprätta en tillräckligt bra och förberedd samverkande organisation då ingenting kan planeras 

i förväg (Ansell, Boin & Keller 2010, s. 203). Det sista nämnda perspektivet som Ansell, Boin 
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och Keller (2010, s. 203) presenterar kommer inte vi att beakta inom denna studie. Vi 

avfärdar det perspektivet och en diskussion kring dess relevans i den här studien.  

 

När två eller fler organisationer bedriver ett gemensamt arbete för att uppnå ett önskvärt 

resultat inom samverkan bör sammantaget följande aktiviteter ses över:  

• samverkan 

• övning och utbildning för att kunna 

arbeta tillsammans på kort varsel 

• planering och organisering 

• skapa en god kommunikation 

• skapa gemensamma målbilder  

• skapa nätverk mellan 

krishanteringsorganisationer

Om de samlade förutsättningarna skapas kan organisationerna skapa grundläggande 

förutsättningar såsom tillit och en förståelse för varandras organisationer. Vilket möjliggör en 

effektiv och flexibel ledning och krishantering, vars omständigheter präglas av ständig 

osäkerhet och olika risker (Kapucu 2006, s. 221; McMatser & Baber 2012, ss. 39, 43- 46; 

Waugh Jr & Streib 2006, ss. 131-132, 138; Ödlund 2010, ss. 96, 98). 

 

Olika samverkansaktiviteter skiljer sig ofta åt på grund av att de ofta innebär en samverkan 

mellan olika sorters organisationer, som innehar olika jurisdiktioner, kulturer, strukturer och 

målsättningar med mera. Organisationer som styrs och arbetar utifrån utpräglade juridiska och 

normativa strukturer kan vara svårare att samverka med, då de inte är lika anpassningsbara 

gentemot sina samverkanspartners. Om det föreligger olika målbilder mellan de olika 

organisationerna kan negativa konsekvenser uppstå såsom meningsskiljaktigheter och 

bristande tillit till varandra. Vidare skapar oerfarenhet inom krishantering hos aktörerna 

svårigheter i form av bristande kunskap gällande befogenheter och dylikt (McMatser & Baber 

2012, s. 45; Uhr 2009, ss. 20-21; Waugh Jr & Streib 2006, s. 138; Ödlund 2010, ss. 96, 104). 

Andra negativa företeelser som kan förekomma är bristande kommunikation mellan 

organisationerna. En orsak till brister i kommunikationen kan vara otillräcklig reflektion över 

de andra organisationernas förförståelse och insikt, hur de olika organisationerna uppfattar 

och reflekterar över händelser. När avsändaren inte anpassar sin kommunikation till 

mottagarens kultur, bakgrund, värderingar, behov och erfarenhet kan språkförbistringar 

uppstå, vilket kan skapa hinder och svårigheter i samverkansaktiviteter. Vidare kan både 

strukturella och kulturella skillnader mellan organisationer skapa svårigheter i 

kommunikationen (Palttala, Boano, Lund & Vos 2012, ss. 4, 6). 
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Den logiska motsatsen till vad som beskrivs ovan, bekräftas av Kapucu, Augustin och 

Garayev (2009, ss. 297, 306), McMatser och Baber (2012, ss. 44-46) och Uhr (2009, ss. 20-

21) som menar att en god samverkan präglas av förtroende, flexibilitet och en god dynamik 

mellan de samverkande organisationerna, oavsett om samverkansaktiviteterna sker 

horisontellt eller vertikalt. Bristen av förtroende, flexibilitet och en god dynamik blir särskilt 

påtaglig vid samverkan under en kris, då en kris präglas av tidspress och olika sorters 

osäkerheter.  

 

Enligt Uhr (2009, s. 74) bidrar tillit och förtroende till informella nätverk, vilket ökar 

effektiviteten hos de samverkande organisationerna under en kris. Detta förtroende möjliggör 

en decentralisering av ledningen vilket Kapucu (2006, s. 209) betraktar som en förutsättning 

för att motverka brister i kommunikationen såsom exempelvis överbelastade och fallerade 

kommunikationssystem, och för att kunna arbeta effektivt när en kris uppstår. 

 

Dock föreligger det en paradox enligt Waugh Jr och Streib (2006, ss. 131- 132) och Ansell, 

Boin och Keller (2010, s. 204) gällande krisorganisationer som är uppbyggda av samverkande 

organisationer. Eftersom att det både finns ett behov av en hierarkisk robust 

organisationsstruktur samtidigt som organisationen ska kunna agera spontant och flexibelt vid 

en kris avseende dess ledning, ansvar och resurser. Kapucu (2006) menar istället att en 

organisation med hierarkisk organisationsstruktur kan fungera bra under rutinmässiga och 

stabila förhållande, men vid en kris kan en sådan organisation bli svår att hantera. En 

hierarkisk organisationsstruktur bidrar till en svårhanterlig organisation under en kris, 

eftersom om en ledningsposition i en hierarkisk organisation fallerar kan det bidra till en 

isolering av de involverade nätverken vilket kan lamslå verksamheten. Kapucu (2006) 

framhåller också att det krävs flexibilitet och dynamik i krishanteringsorganisationer. En kris 

berör stora delar av samhället, därför kommer många olika organisationer att vara inblandade. 

Det är därför viktigt att det skapas förutsättningar för kommunikation och samverkan (Kapucu 

2006, ss. 208-209). 

 

Ödlund (2010) beskriver att arbetsuppgifter inom staben utgörs av organisering, hantering och 

sammanvävning av aktiviteter och resurser mellan samverkansaktörerna. Organisationer som 

känner till varandra och samverkar på daglig basis, kan ha bättre förutsättningar för att 

bedriva samverkan. När organisationer, som vanligtvis har olika arbetsuppgifter, ska 

samverka med samma typer av arbetsuppgifter under en kris kan det uppstå personliga 
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kamper mellan personalen. En slutsats som Ödlund (2010) drar är att organisationer som 

samverkat tidigare även kommer att ha lättare att arbeta ihop under en kris. Och att aspekter 

som informationsspridning, okunskap kring varandras organisationer och samverkan med nya 

aktörer kan orsaka negativa konsekvenser (Ödlund 2010, ss. 96-98, 105).  

 

Enligt vår uppfattning har det inte tidigare producerats några studier kring samverkan mellan 

olika aktörer i krissituationer utifrån ett svenskt eller skandinaviskt perspektiv inte heller ett 

aktörsperspektiv jämförbart med Hemvärnets perspektiv. Vi anser också att det saknas 

kunskap om stabsarbete under kriser där flera olika aktörer ska samverka både parallellt men 

även tillsammans. 

Teori 
Då studien ämnar synliggöra hur de militära insatscheferna upplevde samverkan som pågick 

inom räddningsledningsstaben, är vår strävan med hjälp av de valda teorierna att kunna 

förklara vad som orsakar upplevelsen av en fördelaktig eller trög/dålig samverkan. Teorierna 

är också valda utifrån vår önskan att kunna placera intervjupersonernas uttalanden inom ett 

behovssammanhang, genom att visa vilka behov de ansåg som uppfyllda och inte uppfyllda.  

The Theory of Collaborative Advantage 
Huxham och Vangen (2005) beskriver i sin teori två olika tillstånd som en samverkansprocess 

kan hamna inom. Den ena är vad de benämner som collaborative advantage, som vi fritt 

översätter till fördelaktig samverkan och i fortsättningen kommer att använda. Det är en 

företeelse när samverkansaktiviteten bedrivs och fortskrider på ett tillfredställande vis, med 

goda resultat. Det andra tillståndet som Huxham och Vangen (2005) redogör för är när 

samverkan inte fungerar av olika anledningar, vilket kan skapa tröga processer eller att 

samverkansaktiviteten dör ut på grund av ogynnsamma förhållanden, de omnämner det 

fenomenet som collaborative inertia. Vilket vi har valt att fritt översätta till trög samverkan. 

Huxham och Vangen (2005) belyser svårigheten med att samverka med andra organisationer 

och ger rådet att inte ingå i samverkan såvida inte arbete och utmaningen verkligen är värt den 

mödan som väntar. Huxham och Vangen (2005) strävar därför efter att förklara varför trög 

samverkan är så pass vanligt, och vad som kan motarbeta trög samverkan. Teorin ämnar 

därför också att både bringa klarhet i vilka omgivande faktorer och hur samverkandeltagarnas 

beteenden kan påverka samverkansaktivitetens resultat (Huxham & Vangen 2005, ss. 3-4, 13, 

31). 
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The Theory of Collaborative Advantage är i grunden en beskrivande teori, den utger sig inte 

för att vara en definitiv teori som kan ge alla rätta svar. Teorin är också normativ utifrån att 

den försöker ge en konceptualisering av vilka åtgärder och fenomen som ska beaktas vid 

samverkan. Den kan både användas som ett praktiskt stöd och som en utgångspunkt för 

reflektioner gällande samverkan (Huxham & Vangen 2005, ss. 40-41). 

Anledningar att ingå i en samverkansaktivitet 

En organisation kan ingå i samverkan med andra aktörer av flera olika anledningar, vilka 

kommer att vara unika utifrån medverkande aktörer och det särskilda syftet med samverkan. 

Huxham och Vangen (2005) identifierar sex olika anledningar som en aktör kan ha som motiv 

till att ingå i en samverkan, dessa är även grundstenarna för Huxham och Vangens (2005) 

begrepp fördelaktig samverkan. Dessa olika anledningar ska betraktas som idealtyper, 

organisationer kan ibland inneha flera av anledningarna, och ibland ha inslag av andra 

anledningar som inte nämns här (Huxham & Vangen 2005, ss. 5, 7). 

 

Det första motivet för samverkan som Huxham och Vangen (2005) identifierar är Tillgång till 

resurser. Motivet ligger till grund för sådan samverkan som uppstår då en eller flera 

organisationer är i behov av andra organisationers resurser, för att kunna hantera en uppgift 

eller för att nå ett uppsatt mål. Resurser kan vara allt ifrån expertkunskap till finansiellt kapital 

(Huxham & Vangen 2005, s. 5). 

 

De andra fem motiven att ingå i samverkan består av gemensamt risktagande där 

organisationer samverkar för att dela på en risk, effektivisering när organisationer samverkar 

för att effektivisera delar av sin organisation, smidig samordning är motivet till samverkan när 

organisationer går samman för att ge en behövande aktör en samlad tjänst, lärande är motivet 

för samverkan om organisationer önskar att få lära sig av varandra och det sista motivet för 

samverkan är moraliska grunder vilket ofta är motiv för samverkan avseende 

samhällsproblem och dylikt (Huxham & Vangen 2005, ss. 5-7). 

 

I den här uppsatsen har vi valt att använda motivet Tillgång till resurser för att förstå aspekter 

som kan härledas till Försvarsmaktens initiala inkoppling till insatsen. Därför gavs detta 

motiv en mer utförlig beskrivning än de andra fem motiven. Valet att använda motivet 

Tillgång till resurser beror på insatsens och samverkansaktivitetens beskaffenhet, eftersom 

Försvarsmaktens deltagande började några dagar efter att insatsen påbörjats (se Inledning och 
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Bakgrund). Därför finner vi det intressant att jämföra deras upplevelser med Huxham och 

Vangens (2005, ss. 5-7) motiv för samverkan, då de inte med lätthet kan placeras i något av 

motiven.  

Huxham och Vangens sju perspektiv på samverkan 

Varje perspektiv inom The Theory of Collaborative Advantage kan användas var för sig, för 

att skapa en ram där reflektioner kan ske. Dock bör det tilläggas att de sju perspektiven bör 

betraktas utifrån en holistisk syn, att de alla går in i varandra och hör ihop. Perspektiven som 

Huxham och Vangen (2005) har identifierat är sprungna ur empiri som har förmedlats av 

personer som är verksamma inom samverkansaktiviteter, vilket ger dem ett utövarperspektiv. 

Syftet med dessa perspektiv är att beskriva och förklara de motsägelser som finns mellan 

kunskap som tas för givet/allmän kunskap hur god samverkan skapas, och vad verkliga 

samverkansföreteelser kan återberätta (Huxham & Vangen 2005, ss. 31, 40, 59; Huxham & 

Vangen 2004, s. 191). 

 

1. Att ha gemensamma mål: Organisationer kan ingå i samverkan med olika målbilder, 

gällande vad de önskar att vinna med sitt deltagande. Vilket i sin tur kan skapa 

svårigheter i att komma överens inom gruppen. Deltagande organisationer och dess 

representanter kan ingå i en samverkan med olika mål, som både kan vara uttalade och 

undanhållna ifrån resten av organisationerna. Målen kan vara av individuell, 

organisatorisk och gemensam beskaffenhet. Att vara medveten om detta kan skapa 

förståelse för de andra aktörernas beteende. Även om det kan vara till hjälp att förstå 

varandras syften att delta i samverkan kan det också bli ett hinder. Ofta kan det 

enklaste sättet att bedriva samverkan på, vara att inte veta alla aktörers mål och syften 

eftersom det kan uppstå friktioner när aktörernas mål är oförenliga med varandra. Det 

kan vara mer lämpligt att endast avgöra de gemensamma målen. Att delta i samverkan 

kan också bero på exempelvis om organisationen utsätts för ett externt tryck att delta, 

det medför en eventuell saknad av ett gemensamt mål (Huxham & Vangen 2004, ss. 

191-193). 

2. Makt: Makt kan utövas på många olika vis under samverkansaktiviteter, och de sker 

ofta på en mikronivå i kombination med att maktutövningen kan vara svår att 

identifiera. Maktutövningen uttrycks ofta i hur och var samverkan ska bedrivas och 

vilka aktörer som ska få ingå i verksamheten och så vidare. Det är sällan grundat på 

finansiellt kapital. Vidare är makt ofta kopplat till information, vem som bestämmer 
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agendan på möten och informerar de andra i gruppen. Makt är en företeelse som inte 

är av statisk natur, men kan skifta mellan de olika aktörerna utifrån 

samverkansaktiviteternas beskaffenhet och beroende av tidsmässiga aspekter 

(Huxham & Vangen 2004, ss. 193-194). 

3. Förtroende: Trots att förtroende är en viktig del i samverkan, är förtroende något som 

inte förekommer i det initiala skedet av en samverkansaktivitet. Detta tidiga skede 

präglas snarare oftast av en misstänksamhet gentemot de andra aktörerna. Det kan 

exempelvis bottna i att samverkansaktörerna inte har fått välja samverkansaktörer, 

något som kan vara styrt i lagtext. Misstänksamheten i det initiala skedet kan bottna i 

tidigare erfarenheter eller olika sorters rykten. En god samverkan innebär att det finns 

ett tillräcklig stort förtroende för de andra aktörerna, för att själv kunna ta risken att 

ingå i en samverkan med dem. Förtroende mellan aktörer byggs lämpligen upp gradvis 

där samverkansaktiviteterna får växa med tiden (Huxham & Vangen 2004, ss. 194-

195). 

4. De andra samverkansaktörerna: På grund av de komplexa och till antalet väldigt 

många samverkansaktiviteter som många aktörer ingår i, skapas det olika problem i 

form av att aktörer kan ha svårt att komma ihåg vilka de samverkar tillsammans med. 

Det kan exempelvis vara svårt att komma ihåg namn och positioner på personer som 

ingår i samma samverkansgrupper. Vidare bidrar de många samverkansaktiviteterna 

till att organisationer i många fall dras åt olika riktningar. Att ha många 

samverkanspartners kan bidra till en trötthet i att samverka, men kan även bidra till att 

aktörer tar med sin egen samverkansagenda till en annan samverkansaktivitet. För att 

återkoppla till ovanstående perspektiv, att inte veta exakt vilka den egna 

organisationen har ingått en samverkansaktivitet med, kan detta medföra olika 

förtroendeproblem (Huxham & Vangen 2004, ss. 195-196). 

5. Den ständiga förändringen: Samverkansstrukturer betraktas ofta som stabila enheter 

och organisationer. I själva verket är de i ständig rörelse och skiftar skepnad, vilket 

medför en ytterligare dimension av komplexitet. Allt ifrån både interna och externa 

policybeslut, omorganiseringar till anställningar som avslutas, vilka alla kan påverka 

en samverkansaktivitet i olika grad. Samverkansaktiviteter präglas ofta mycket av de 

personliga relationerna inom gruppen, därför kan exempelvis en uppsägning eller 

dylikt påverka gruppen i stor utsträckning. Inom den egna organisationen kan det ske 

förändringar som skapar nya och annorlunda samverkansbehov än de redan befintliga. 

Om då en organisation ingår i många samverkansaktiviteter och om det är många 
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aktörer involverade i dessa, ökar risken för olika problem kopplat till 

strukturförändringar (Huxham & Vangen 2004, ss. 196-197).  

6. Ledarskap: Inom samverkan saknas generellt det traditionella hierarkiska ledarskapet, 

men ledarskapet har trots detta en väldigt stor betydelse för att nå framgång. 

Ledarskap bör istället betraktas i vidare perspektiv än enbart det traditionella. Under 

samverkan kan ledarskap konkretiseras till att vara den drivande kraften som får saker 

att hända, att det blir en fördelaktig samverkan. Utifrån detta ledarskapsresonemang 

innefattas även policys, processer och strukturer som en del av ledarskapet, inte bara 

människor och deras roller. Det kan exempelvis vara strukturer som främjar en öppen 

kommunikation med fri information eller tvärtom, vilket kan gynna eller missgynna 

den fördelaktiga samverkan. Strukturer och policys kan vara upprättat av externa 

parter som inte ingår i kärngruppen. Det är viktigt att medvetandegöra detta, om det 

finns en strävan hos ansvariga att utveckla och främja samverkan (Huxham & Vangen 

2004, ss. 198-199). 

7. Ledarskapsaktiviteter: Trots att det ovan nämnda ledarskapet är sprunget ur strukturer 

och processer, utövar också gruppens medlemmar ledarskapsaktiviteter som främjar 

den fördelaktiga samverkan. Dessa personer som verkar för samverkansaktivitetens 

bästa, kan samtidigt också utöva aktiviteter som går stick i stäv med vad de utger sig 

för att göra, att de nämligen manipulerar agendor och dylikt för egen vinnings skull. 

Dessa personer omnämner (Huxham & Vangen 2004) för samverkansgangsters, 

exempelvis ser de till att vissa aktörer utesluts med mera om de inte har samma åsikter 

som samverkansgangstern. Det kan till synes låta som att det motsäger alla ovan 

nämnda perspektiv, men samverkansgangsters kan ibland vara nödvändiga för att föra 

samverkansaktiviteten framåt. Framgångsrika ledarstrategier inom samverkan kan 

både innehålla vårdande och omhändertagande sidor samtidigt som det utövas en 

tuffare och direkt hantering av samverkansaktiviteterna och dess aktörer (Huxham & 

Vangen 2004, ss. 199-200). 

 

Syftet med att använda de sju perspektiven inom The Theory of Collaborative Advantage som 

analysverktyg i vår studie, är att lyfta fram olika faktorer som de militära insatscheferna 

upplevde som positiva och negativa under samverkan. För att sedan kunna teoretisera empirin 

utifrån en sociologisk teori gällande samverkan. Strävan är att kunna öka förståelsen kring de 

bakomliggande faktorerna som de militära insatscheferna upplevde under skogsbranden. 
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Swift trust – snabb tillit 
Krisorganisationer innehar ofta komplexa arbetsuppgifter och saknar strukturer för samverkan 

och kontroll. Det finns sällan tid att bygga upp eller välja ut ett arbetslag vid en kris som 

besitter den tilliten som en traditionell organisation har. En utmaning för krisorganisationer 

blir att förlita sig på att de deltagande aktörerna har den erfarenheten, kunskapen och 

kompetensen som behövs i krisorganisationen.  Eftersom att arbetsuppgifterna är komplexa, 

saknar krisorganisationer ofta normativa och institutionella strukturer för att minimera 

felaktiga beslut och handlingar (Meyerson, Weick & Kramer 1996, s. 167).  

 

Snabb tillit handlar om hur krisorganisationer förhåller sig till och hanterar osäkerhet, 

sårbarhet, risk och förväntningar. Dessa fyra element handlar om att kunna hantera tillit, de är 

särskilt viktiga att beakta i krisorganisationer för att motverka passivitet i arbetet (Meyerson, 

Weick & Kramer 1996, s. 167).  

 

Då de inte har möjligheterna att skapa en tillit till varandra genom att gradvis vinna 

erfarenheter om varandra aktörerna agera utifrån den informationen som finns oavsett dess 

brister, för att över huvud taget kunna få något arbete utfört. På grund av förhållandena måste 

aktörerna utföra snabba bedömningar om de andra aktörernas tillförlitlighet, för att kunna lösa 

uppgifter inom de osäkra förhållandena som präglar en krisorganisation. Själva poängen med 

snabb tillit, handlar om tidsbegränsade uppgifter och organisatoriska sammanhang, där det 

finns en struktur som aktörer kan förlita sig på. Uppgifterna är viktiga, komplexa och arbetet 

präglas av självständighet och komplexitet. Aktörerna ingår i sammanvävda nätverk och 

specifika arbetsgrupper och har en liten erfarenhet av att arbeta ihop (Meyerson, Weick & 

Kramer 1996, ss. 169-170).  

 

Snabb tillit kan skapas inom en krisorganisation när dess aktörer har en tillförlitlighet till 

andra aktörer genom att förutsätta att sitt eget tillförlitliga beteende skapar en spegeleffekt; 

om en aktör uppträder med tillförlitlighet kommer denna också att mötas av detta. Dessa 

förutsättningar att skapa en snabb tillit drivs av aktörers bakgrund, sociala positioner, och 

olika förväntningar kopplat till den aktuella kontexten. Meyerson, Weick och Kramer (1996) 

menar att en snabb tillit uppstår när aktörer har full tillit till andra aktörer oavsett de osäkra 

förhållandena som råder. De osäkra förhållandena som råder måste hanteras på något vis och 

lämpligen genom tillit för att kunna föra arbetet framåt (Meyerson, Weick & Kramer 1996, ss. 

172, 174-175, 177). 
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Meyerson, Weick & Kramer (1996, ss. 181-183) identifierar sju olika aspekter som kan skapa 

en snabb tillit mellan aktörer inom exempelvis en krisorganisation: 

1. Ju färre deltagande aktörer inom krisorganisationen, desto mer utsatt blir gruppen om 

någon skulle uppföra sig på ett oönskat vis, därmed blir sannolikheten för att aktörer 

ska uppföra sig på ett oönskat vis mindre. Vid mindre grupper är individernas rykte 

som en god samverkansaktör mer utsatt då deras bidrag till insatsens framgång blir 

mer tydligt. 

2. Förutsättningarna för att tillit utvecklas snabbt förbättras om de deltagande individerna 

identifierar varandra utifrån sina yrkesroller, och inte utifrån aktören som 

privatperson. När personer identifieras utifrån kompetenser och arbetsuppgifter blir de 

interpersonella förhållandena inom gruppen mer stabila och mindre oberäkneliga, och 

det upplevs en minskning av illasinnade avsikter ifrån andra individer. 

3. Otydliga och ombytliga roller skapar sämre förutsättningar för att tillit ska skapas 

snabbt, med andra ord ökas osäkerheten med otydliga roller. 

4. När det råder tidsbrist inom en krisorganisation kommer tidsaspekten prioriteras först. 

Vilket medför att individerna agerar utifrån skapta kategoridrivna uppfattningar för att 

öka snabbheten i beslut och värderingar av varandra. Det finns inte tid att utföra 

värderingar utifrån detaljer och bevis. 

5. Dessa kategoridrivna uppfattningar styrs av befintliga institutionella kategorier som 

återspeglar lokala organisationskulturer och dylikt utifrån befintliga stereotypa 

uppfattningar. Dessa stereotypa kategoriseringar kommer antingen att främja eller 

hindra en snabb tillit. Och när förväntade beteenden av andra uppkommer, kommer 

detta att bekräfta uppfattningen om individen, vilket kan påskynda utvecklingen av 

snabb tillit. 

6. Kategoridriven informationsbearbetning gällande de andra aktörerna ger en snabbare 

utveckling av tillit och en minskning av osäkerheter. Samtidigt ökar sannolikheten för 

händelser och beteenden som kan skada tilliten. Eftersom den selektiva 

informationsbearbetningen förbiser mycket och är ouppmärksam på vad som sker i 

omgivningen. 

7. Det är större sannolikhet att tillit utvecklas snabbt om det föreligger en måttlig nivå av 

ömsesidigt beroende mellan individerna/aktörerna. Detta skapar samtidigt en 

hanterbar nivå av utsatthet, då det inte förekommer för höga förväntningar mellan 

aktörerna vilket i sin tur skapar förutsättningar för en mer stabil tillit mellan aktörerna. 
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Detta uppstår när kraven på det ömsesidiga beroendet är i proportion till de uppgifter 

som ska utföras och dess betydelse för insatsens framgång. Det krävs en tillit mellan 

aktörerna att de utför det de blir tilldelade att göra. Det går inte i en krisorganisation 

att i förväg inneha en tillit, tilliten bekräftas med arbetsuppgiftens resultat (Meyerson, 

Weick & Kramer 1996, ss. 176, 181-183).  

 

Förutom de sju ovan nämnda aspekterna kring hur en snabb tillit skapas finns det en till 

parameter som bidrar till en snabb tillit, nämligen organisationsledaren; vem är personen som 

är ansvarig för vilka som ska ingå i arbetsgruppen och upprätthållandet av krisorganisationen. 

Deltagarna inom krisorganisationen kan skapa en tillit till varandra trots en okunskap och 

bristande information om varandra. Förutsatt att de upplever att organisationsledaren innehar 

den kompetensen som krävs för att sätta samman en lämplig expertgrupp för att lösa 

uppgiften. Med andra ord blir förtroende emot organisationsledarens välvilja gentemot 

insatsen och dennes kompetens en ersättning för tidigare erfarenheter emellan individerna 

(Meyerson, Weick & Kramer 1996, ss. 183-184, 187).  

 

Syftet med att använda de sju olika aspekterna kring snabb tillit i vår analys av studiens 

resultat, var att kunna komplettera The Theory of Collaborative Advantage angående tillit och 

tillitsskapande i krisorganisationer, eftersom The Theory of Collaborative Advantage inte 

teoretiserar kring tillit i hastigt uppkomna och temporära organisationer som Meyerson, 

Weick och Kramer (1996) gör. Vår strävan är att kunna förklara och synliggöra varför de 

militära insatscheferna upplevde en tillit till de civila aktörerna inom 

räddningsledningsstaben, trots att krisorganisationen var hastigt sammansatt och uppkommen, 

samt att de militära insatscheferna inte hade arbetat med de andra deltagande aktörerna 

tidigare.  

Margaret Archers teorier kring individen 
Archers (2000) teori kring subjektet och dess omgivning, beskriver att praktisk kunskap som 

ett subjekt/en individ tillskansar sig ligger till grunden för subjektets medvetande om dess 

fysiska omvärld. Det är genom den praktiska kunskapen som subjektet lär sig att dess 

materiella omgivning faktiskt existerar på riktigt, att omgivningen är en objektiv företeelse. 

Den praktiska kunskapen som subjektet/individen utsätts för medvetandegör 

subjektet/individen att dess omgivning både kan göra en handling genomförbar och att 

omgivningen kan motverka en handling. Exempelvis kan en skogsbrand hindra en individ att 
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gå in i skogen och ett stabsmöte kan möjliggöra för individen att framföra sina åsikter (Archer 

2000, ss. 168-169).  

 

Subjektets/individens personliga identiteter formas ur en inre konversation som enskilda 

subjekt/individer har, denna inre konversation är sprungen ifrån subjektets/individens känslor. 

Det är denna inre konversation som skapar den personliga identiteten, och som i sin tur sedan 

ligger till grund för de handlingar som subjektet/individen ger uttryck för. Archer (2000) 

menar att olika känslor kan sorteras och uppstå utifrån tre olika verkligheter: 

• den sociala – diskursiv kunskap 

• den praktiska – praktisk kunskap 

• den naturliga – förkroppsligad kunskap 

Vidare kan flera olika känslor ifrån olika verkligheter uppstå samtidigt. Det som ligger till 

grund för subjektets/individens handlande är den känslan som värderas högst i den inre 

konversationen (Archer 2000, ss. 162, 194-195, 199, 226, 241). 

 

När en individ till synes handlar på ett märkligt vis eller till och med irrationellt, är kunskapen 

kring den inre konversationen med tillhörande värdering av känslor ett sätt att skapa en 

förståelse kring varför personen handlande på det viset. Att subjekt/individer ifrån olika 

sociala grupperingar handlar olika vid en händelse kan enligt Archer (2000) bottna i att de 

sociala grupperingarna har olika sociala verkligheter, och därmed kan ha olika normbaserade 

känslor (Archer 2000, ss. 198-199, 225-226). 

 

Som tidigare nämnt blir en individ medveten om sin omvärlds objektiva beskaffenhet genom 

sitt praktiska handlade, då omvärlden kan hindra eller möjliggöra ett handlande. Archer 

(2000) menar att subjekts/individers självmedvetenhet är sprunget ur detta praktiska 

handlande. Subjekt innehar en medfödd förkroppsligad kunskap, vilket exempelvis innebär att 

individer vet var deras kroppar ”börjar och slutar”. Kunskapen om sin egen kropp utgör basen 

för medvetandet av andra subjekt/individer. Den praktiska kunskapen som en individ innehar 

är sprungen ur aktiva praktiska handlingar som har genomförts tillsammans med materiella 

ting i den materiella omvärlden. Det kan exempelvis vara kunskap i effektivt stabs- och 

ledningsarbete, att veta vilka och hur arbetsuppgifter ska utföras på bästa möjliga vis och att 

se möjligheter med mera för att nå önskat utfall. Individers färdigheter och kompetenser 

härstammar från praktisk kunskap, att individen kan betrakta ett objekt/fenomen ur ett särskilt 

perspektiv. Individen kan genom den praktiska kunskapen manövrera en situation och se 
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möjligheter i situationen som individer utan den praktiska kunskapen missar. Det innebär att 

den praktiska kunskapen är sprungen ur ett sammanhang, att det finns ett kognitivt element av 

att kunna ifrågasätta hur objekt/fenomen fungerar. Minnen som kan kopplas till praktiska 

erfarenheter skapar den reella praktiska kunskapen som en individ har, och kan i sin tur bära 

med kunskapen till senare tillfällen. Om exempelvis en individ en gång får lära sig vad en 

karta är, kommer individen sedan att komma ihåg vad en karta är och hur individen ska 

hantera den. Det är utifrån de samlade minnena som individer kan utnyttja tidigare 

erfarenheter och genomföra olika beslut, Archer (2000) menar att individer agerar logiskt när 

en individs fysiska kapaciteter kan koppla samman med minnet. Att subjekt/individer har 

olika personligheter och agerar olika i en och samma situation kan därmed härledas till 

individernas tidigare erfarenheter och minnena därifrån (Archer 2000, ss. 121-122, 126,137, 

166-169). 

 

Motiven till att använda Margaret Archers teorier i vår analys grundar sig i vår önskan att 

kunna förklara och synliggöra för hur varför individerna i räddningsledningsstaben eventuellt 

agerade och reagerade på olika vis, och varför våra intervjupersoner upplevde dessa 

beteenden som de gjorde. Vidare valde vi att använda Margaret Archers teorier då det fanns 

en önskan att kunna förklara bakomliggande faktorer som påverkade de militära 

insatscheferna. Vi anser att Margaret Archers teorier kan komplettera The Theory of 

Collaborative Advantage då teorierna kan bidra med olika analytiska perspektiv och verktyg, 

som kan öka möjligheterna till att få en mer komplett och kraftfull analys. 
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Metod 

Val av Metod 
Forskningens syfte är det som ska styra metodvalet och inte tvärtom, den valda metoden är ett 

verktyg för att nå den kunskapen som söks (Silverman 2013, ss. 10-11). Motiven till att 

genomföra vår studie utifrån en kvalitativ ansats med intervjuer grundar sig i studiens syfte att 

bringa klarhet i hur samverkansaktiviteterna upplevdes och uppfattades, inte att studera hur 

många som deltog i samverkansaktiviteterna eller hur många olika samverkansaktiviteter som 

genomfördes under skogsbranden. Vidare grundar sig valet av kvalitativ metod av intresset i 

att få en djupare insikt och förståelse kring det valda fenomenet (Repstad 1999, ss. 9, 15-16). 

Vi anser att det här metodvalet var bäst lämpat för att få empiri som kunde besvara frågor om 

hur de militära insatscheferna upplevde de samverkansaktiviteterna som pågick inom insatsen 

mot skogsbranden. 

Urval av intervjupersoner 

Processen att finna lämpliga intervjupersoner till studien blev svårare än förväntat, det var 

svårt att få en samlad bild över vilka personer som deltagit under insatsen som militära 

insatschefer. Vi blev tvungna att kontakta flera personer inom Försvarsmakten för att finna 

intervjupersonerna. Urvalsprocessen av intervjupersoner initierades av en initial 

telefonkontakt med personal på Militärregion mitt. Den första kontakten var med personal i 

telefonväxeln, då gavs uppgifter till en av de bataljonschefer som hade tjänstgjort som militär 

insatschef under skogsbranden. Det initierades en kontakt med denna bataljonschef genom 

mail, som sedan accepterade att delta i studien. Genom mailkontakten med bataljonschefen 

lämnades en skriftlig förfrågan om hjälp att finna ytterligare militära insatschefer som hade 

deltagit under insatsen. Bataljonschefen vidarebefordrade den skriftliga förfrågan om att delta 

i studien till aktuella kollegor. Detta resulterade i att två andra personer initierade enskilda 

mailkorrespondenser med forskarna, genom dessa mailkorrespondenser gick personerna med 

på att delta i studien. 

 

För att utöka antalet intervjupersoner till fler än tre personer mailades en förfrågan till den 

bataljonschefen som var den initiala kontakten, med en förfrågan avseende tips och 

kontaktinformation som skulle kunna bidra till att öka mängden intervjupersoner. Detta 

resulterade i att information delades ut gällande en person med hög befattning inom 

Försvarsmakten som kunde bidra med ytterligare information. Den personen kontaktades 
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genom Militärregion mitts växel, denna kontakt kunde tillhandahåll kontaktuppgifter till en 

till person som hade tjänstgjort som militär insatschef. En förfrågan ställdes till denna person 

via ett telefonsamtal, vilket resulterade i att en fjärde intervjuperson kunde knytas till studien. 

 

För att få ett adekvat antal intervjupersoner kontaktades en person via telefon inom 

Försvarsmakten, tillhörande ett av de hemvärnsförband som tjänstgjorde under skogsbranden. 

Hemvärnsförbandet hade inte tidigare fått en direkt förfrågan att delta i studien. Denna person 

kunde i sin tur förmedla två till kontaktuppgifter som hade tjänstgjort som militär insatschef. 

Via telefonkontakt genomfördes en förfrågan till en av dessa personer, vilken i sin tur godtog 

att bli intervjuade. Gällande den andra intervjupersonen togs den initiala kontakten via telefon 

med efterföljande mail. Intervjupersonen återkom själv via telefon och godtog att medverka i 

studien och därmed att bli intervjuad. 

 

Utifrån ovan nämnda förfaringssätt att låta personer som deltar i studien och personer inom 

den aktuella organisationen rekommendera och förmedla kontaktuppgifter till lämpliga 

intervjuobjekt, bör insamlingsmetoden klassificeras som ett snöbollsurval. 

Insamlingsmetoden kan också tolkas vara en hybrid av snöbollsurval då den kombinerades 

med att icke deltagande personer inom organisationen rekommenderade intervjupersoner. 

Tillvägagångssättet med ett snöbollsurval är särskilt lämpligt vid studier som är kopplad till 

en särskild händelse och särskilda omständigheter. Utifrån antalet deltagande militära 

insatschefer (se ovan) och utifrån de ramar som studien innefattades av såsom tidsramar, 

resurser och forskningsnivå, var vår strävan att intervjua sex till åtta personer under enskilda 

intervjuer. Valet av antal intervjupersoner sattes till detta för att med säkerhet kunna få ett så 

brett spektrum som möjligt gällande personliga erfarenheter och uppfattningar kring det som 

önskandes studeras, för att sedan kunna uppnå utifrån denna studies förutsättningar en 

mättnad i svaren (Carlsson 1991, s. 22; Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, ss. 42-44; Kvale 

& Brinkman 2009, s. 130). 

Insamling av empiri - Intervjuer 

Insamlingen av empiri utfördes med hjälp av sex stycken semistrukturerade intervjuer med en 

vägledande intervjuguide (se bilaga), som hade olika fastställda teman som kan återkopplas 

till studiens syfte. Huvudparten av dessa frågor var öppet formulerade med syfte att ge 

utrymme åt intervjupersonen att utveckla och ge sin egen uppfattning och reflektera kring de 

ställda frågorna (Kvale & Brinkman 2009, s. 43; Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s. 40). 
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De inledande frågornas beskaffenhet var mer konkreta och direkta i sin natur. Syftet med 

dessa frågor var att få en bakgrundsbild av intervjupersonen samt att skapa en god och 

avslappnad stämning för intervjupersonen. Frågeformuläret var uppdelat i teman, första temat 

var Samarbete inom krisorganisationen. Syftet med dessa frågor var att få en förståelse kring 

hur intervjupersonerna upplevde samarbetet med olika aktörer under insatsen, uppgifter som 

blev tilldelade och upplevelser angående de krav som ställdes på intervjupersonerna och 

Hemvärnet. Det följande temat var Intern kriskommunikation där, syftet var att bringa klarhet 

i hur intervjupersonerna upplevde olika aspekter kring den interna kriskommunikationen 

under insatsen. Vidare var strävan att få att få en inblick i hur kommunikationen påverkade 

intervjupersonens arbete under insatsen, exempelvis skillnader/likheter mellan Hemvärnet och 

de andra aktörerna. Det sista temat i intervjuguiden var Rollsuppfattning, och syftet med 

dessa frågor var att få en förståelse i hur intervjupersonerna upplevde sin roll inom Hemvärnet 

under insatsen. Detta syfte grundar sig i att få en bredare förståelse kring hur den egna 

upplevelsen av den roll som intervjupersonerna hade under insatsen kan påverka hanterandet 

av incidenter/händelser inom ramen för vad denna roll förväntas leverera, hur tillit till andra 

aktörer formas och hur kommunikationen upplevdes (se bilaga). 

 

Efter varje öppen tematiserad frågeställning innehöll intervjuguiden olika följdfrågor, vars 

syfte var att vara behjälplig under intervjun vid händelse av att intervjupersonen exempelvis 

inte själv gav utvecklande svar med ett djupare resonemang. Vidare var syftet med dessa 

följdfrågor att säkra att alla intervjupersoner svarade på likvärdiga frågor inom det valda 

ämnet. Utifrån de enskilda intervjupersonernas egna svar ställdes också andra följdfrågor som 

grundades i det specifika svaret. Syftet med dessa olika följdfrågor var att få en djupare och 

bredare insikt kring intervjupersonernas upplevelser. I slutet av varje intervju gavs 

intervjupersonen en möjlighet att genom en öppen fråga själv få tillägga och berätta om saker 

som denne eventuellt ville dela med sig av rörande det intervjun handlat om (se bilaga) 

(Gillham 2008, ss.103, 110). 

 

För att skapa en trygg intervjumiljö, där intervjupersonen skulle känna sig trygga och tillfreds 

med att bli intervjuad, fick intervjupersonerna i största möjligaste mån välja när och var de 

ville bli intervjuade. På grund av geografiska omständigheter utfördes två av intervjuerna via 

telefon och inte via ett personligt möte (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s. 46).  
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Det finns en medvetenhet om att empirin inte blir lika ”fyllig och nyanserad” vid händelse av 

telefonintervjuer, då vi anser att empiri utifrån kroppsspråk och andra icke verbala 

kommunikationsmedel går förlorade. Vi tror även att det kan finnas brister i och med att vi 

som forskare inte kan säkerhetsställa att miljön inte negativt påverkade intervjupersonen. Vår 

upplevelse är att det inte föreligger någon skillnad i svaren mellan intervjupersonerna som vi 

har intervjuat via telefon och de som vi har intervjuat via ett personligt möte förutom ovan 

nämnda aspekter. 

 

På grund av tekniska missöden med diktafonen under en av intervjuerna som genomfördes på 

plats tillsammans med intervjupersonen, var det en mindre del av slutet på intervjun som inte 

spelades in. För att komplettera och i största möjligaste mån återskapa den förlorade empirin, 

genomfördes det vid ett senare tillfälle en något kortare telefonintervju med denna 

intervjuperson. Telefonintervjun bestod av de frågor och svar som inte hade spelats in under 

den första intervjun. 

Dokumentation och transkribering  

Dokumentationen av intervjuerna utfördes med hjälp av en diktafon som spelade in hela 

intervjun. Tillvägagångssätt valdes på grund av sin praktiska enkelhet i att kunna 

dokumentera allt som sägs under en intervju samt att det möjliggör ett aktivt lyssnande där all 

uppmärksamhet kan ges till intervjupersonen. Vidare valdes detta förfarande med anledning 

av att kunna fokusera till fullo på intervjupersonens svar och därmed ställa relevanta 

följdfrågor, att ordagrant kunna analysera och återvända till empirin vid ett senare stadie av 

studien samt att detta tillvägagångsätt registrerar skratt, pauser, tonfall och liknande icke 

verbala kommunikationsmedel som bidrar till en mer korrekt analys (Gillham 2008, s. 55; 

Kvale & Brinkman 2009, ss. 194-195). 

 

Transkriberingen av de olika intervjuerna genomfördes direkt efter att intervjun avslutats eller 

en kort tid därefter. Anledningen till detta var att det fanns en önskan att ha en så korrekt 

minnesbild av intervjun som möjligt vid transkriberingen, för att senare kunna utföra en så 

pass korrekt analys som möjligt. Transkriberingen utfördes både genom enskilt och 

gemensamt arbete av forskarna på grund av den rådande tidsaspekten. De transkriberingar 

som utfördes enskilt av forskarna studerades tillsammans efter transkriberingen för att skapa 

en gemensam bild av empirin. De olika icke verbala kommunikationsmeddelanden som 

intervjupersonerna gav såsom exempelvis pauser, skratt och avbrytningar noterades noggrant 
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i transkriberingen. Med vägledning av relevant litteratur (Gillham 2008, s.168; Kvale & 

Brinkman 2009, ss. 196, 200-203) genomfördes transkriberingen av intervjuerna av båda 

forskarna tillsammans i den mån det fanns tid, för att kunna återskapa en så pass korrekt 

överföring från tal till skrift som möjligt. 

Analysmetod 

Analysmetoden inom ramen för denna studie och för dess insamlade empiri var 

meningskoncentrering. Valet av analysmetod grundar sig i problematiken med stora 

datamängder som per automatik skapas i intervjustudier. Meningskoncentreringen kan råda 

bot på problematiken genom att ta tillvara på essensen av intervjupersonernas uttalanden, och 

bevara dem i kortare meningsfulla utsagor. Analysmetodens tillvägagångssätt efter genomförd 

transkribering från inspelat material av intervjupersonens utsagor, kommentarer och 

berättelser till nedskriven text, består i att sedan genomföra en datareduktion som består av 

kortare och kärnfulla uttryck. I dessa kärnfulla formuleringar uppdagas sedan olika slags 

teman, som utgör underlaget och grunden till de teoretiska analyserna och den tolkning som 

genomförs utifrån empirin (Gillham 2008, ss. 23-24; Kvale & Brinkman 2009, ss. 221-223). 

Reliabilitet 

Att betrakta och bedöma kvalitativa studier och därmed intervjustudier utifrån begreppen 

generaliserbarhet, reliabilitet och validitet kan vara en prekär situation, om bedömningen ska 

ske utifrån begreppens ursprungliga innebörd. Reliabilitetsbegreppet förklarar i sin 

ursprungliga betydelse huruvida ett resultat kan reproduceras och om resultat kan anses vara 

pålitligt. Med andra ord kan begreppet förklaras utifrån om de svaren som intervjupersonerna 

gav, och om de producerade resultaten i denna intervjustudie skulle frambringas om någon 

eller några andra utförde denna studie än de aktuella forskarna. Det bör klargöras att 

intervjustudiers resultat kan påverkas negativt om det föreligger ett för stort intresse på 

reliabilitetsaspekten. Konsekvenser som kan uppkomma är hinder i kreativiteten och 

variationsrikedomen och därmed en mindre nyanserad studie. Denna studie bör utifrån vad en 

kvalitativ studie kan avse som hög grad av reliabilitet inneha en god grad av reliabilitet. Detta 

utifrån att det är samma två personer som har utfört alla studiens moment tillsammans, 

producerat en tydlig metodbeskrivning och varit organiserade och metodiska gällande hela 

studiens tillvägagångsätt. Det som kan inverka på studiens reliabilitet negativt är det faktumet 

att inte alla intervjuer genomfördes på ett och samma vis, att det på grund av geografiska skäl 

genomfördes två intervjuer via telefon istället för ett personligt möte. Samt att en intervju som 

genomfördes under ett personligt möte kan anses som någorlunda bristfällig, då diktafonen 
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slutade att spela in av okänd anledning. Den empirin som gick förlorad på grund av detta fick 

samlas in på nytt cirka en vecka efter utförd intervju via en telefonintervju. Telefonintervjun 

samlade enbart in empiri som hade gått förlorad, det vill säga att endast de frågor (och 

tillhörande följdfrågor) ifrån intervjuformuläret som inte spelades in under första 

intervjutillfället. Det bristfälliga härrör ur att samma svar eventuellt inte gavs vid det andra 

tillfället, intervjupersonen hade hört frågorna en gång tidigare och att den inte utfördes ansikte 

mot ansikte. Konsekvensen bli att resultatet i studien kan ha påverkats, att resultaten och 

analysen kunde ha gett andra svar. Anledning till att den kompletterande intervjun 

genomfördes via telefon var av geografiska svårigheter att kunna träffa intervjupersonen på 

nytt i ett personligt möte (Kvale & Brinkman 2009, ss. 263-264). 

Validitet 

Validiteten inom en intervjustudie avgörs utifrån om studiens alla faser präglas av och har 

genomförts med en hög grad av kvalité. Validitet beskriver hur väl studiens metod lyckas ta 

reda på det den har för avsikt att ta reda på. Studien ska präglas av ett kontinuerligt 

ifrågasättande av alla de olika val och beslut som fattas inom studien, att det är dessa väl 

avvägda val som i slutfasen kommer prägla sökandet efter resultaten. Med andra ord är det 

inte bara slutresultaten som avgör studiens validitet i en intervjustudie. Studien bör anses ha 

en god grad av validitet eftersom metodvalet med enskilda intervjuer är väl avvägt och väldigt 

lämpligt utifrån studiens syfte. Dessutom styrks validiteten eftersom studiens forskare har haft 

en strävan att hela tiden kontrollera att feltolkningar och selektiva perceptioner inte 

frambringas, genom att hela tiden inneha ett kritiskt förhållningssätt gentemot resultaten och 

analysen. Dock kan studiens validitet ha påverkats en aning negativt, utifrån att de 

genomförda telefonintervjuerna vid enstaka tillfällen var svåra att transkribera ordagrant på 

grund av dålig ljudupptagning. Det var endast enstaka ord som var svåra att transkribera, och 

utifrån vad som kunde avgöras av intervjupersonernas utsagor har inga väsentliga ord 

förlorats. Därför bör denna aspekt inte väga tungt i avgörandet gälla studiens validitet (Kvale 

& Brinkman 2009, ss. 264, 267-268).  

Generaliserbarhet 

Inom den kvalitativa forskningen baseras begreppet generaliserbarhet på andra faktorer och 

krav jämfört med den kvantitativa forskningen, vars generaliserbarhet vilar på statistiska 

grunder med sannolikhetskalkyler genererade ifrån stickprov på den aktuella populationen 

(Ahrne & Svensson 2011, s. 17; Svensson & Ahrne 2011, ss. 28-29). Begreppet 

generaliserbarhet inom intervjustudier innebär att kunskapen som intervjustudien framställde, 
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kan appliceras på andra personer med samma befattning eller motsvarande inom andra 

liknande situationer (Svensson & Ahrne 2011, s. 29; Kvale & Brinkman 2009, ss. 280-281). 

Denna studies generaliserbarhet bör anses vara tillräcklig, eftersom vad som upplevs som 

positivt och negativt under en civil insats gällande en kris där samverkan förekommer mellan 

de militära insatscheferna och civila aktörer bör kunna appliceras på andra liknande 

händelser. Detta kan förutsättas så länge den svenska krisberedskapen och Hemvärnets 

uppgiftsbeskrivning ser likadan ut som den gjorde under den aktuella skogsbranden. Eftersom 

att intervjupersonerna bestod av ungefär hälften av den aktuella populationen bör resultaten 

endast kunna anses vara generaliserbara till andra personer med snarlika tjänster som 

intervjupersonerna hade under den aktuella insatsen och vid liknande insatser. De aspekter 

som påverkar studiens generaliserbarhet negativt, är att det hade varit önskvärt med fler 

intervjupersoner, det hade skapat en mer mångfasetterad bild av de undersökta fenomenen. 

Vidare är en svaghet i studien dess homogenitet, då alla intervjupersoner är västerländska 

medelålders män med en svensk bakgrund, och därmed förmedlar ett väldigt homogent 

perspektiv utifrån dessa aspekter. Detta bidrar till svårigheter med att kunna generalisera 

studiens resultat till andra populationer i stort. 

Forskarens roll 

Vi tror inte att det är möjligt att kunna skapa en helt objektiv forskning, då vi som forskare 

redan i det initiala skedet av studien har satt vår personliga prägel på studien, då vi som 

människor inte kan agera som objektiva robotar. Vår personliga prägel utgjordes av valt 

ämnesområde, studieobjekt och frågeställningar med mera med utgångspunkt i våra egna 

personliga intressen, erfarenheter och vår kunskapsnivå. Empirins insamling och bearbetning 

har således också formats utifrån våra forskarroller, då vi som forskare utför tolkningar och 

olika urval av den empirin så resultatet baseras. Trots en strävan att bibehålla en distans till 

studieobjekten och den insamlade empirin, anser vi det praktiskt omöjligt för oss. Eftersom vi 

tror att våra känslor och den förkunskapen vi har, har påverkat förhållningssättet till empirin 

och resultatet, vi är som sagt inga objektiva och känslolösa robotar (Gillham 2008, ss. 23-24). 

Etik 

Etiska aspekter har under hela studiens förfarande beaktas, från det initiala skedet till studiens 

avslutning. Detta är särskilt viktigt i studier som denna, då intervjustudier i synnerhet kommer 

studieobjektet nära. Därför har det i denna studie funnits ett konstant hänsynstagande mot 

intervjupersonerna för att inte kränka deras integritet. Med vägledning av Kvale och 

Brinkman (2009) sågs studiens olika faser över med ett perspektiv som belyser olika etiska 
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frågor som kan uppkomma under en intervjustudies olika stadier (Kvale & Brinkman 2009, 

ss. 78-79). 

 

I början av studien övervägdes det om studien skulle generera både ett vetenskapligt värde 

och ett värde till de berörda människorna. Eventuella konsekvenser som intervjupersonerna 

kunde utsättas för efter intervjun beaktades. Vid den inledande kontakten med 

intervjupersonerna beskrevs studien och dess syfte och anledningen till varför just de hade 

blivit förfrågade att delta. Vidare beskrevs forskarnas roller som studenter och vilken 

akademisk nivå studien bedrevs på. Efter att de tillfrågade intervjupersonerna tackat ja till att 

delta, fick de själva välja plats och tid. För att ge dem möjligheten att bli intervjuade i en 

trygg och bekväm miljö. En brist som förekom i de initiala kontakterna med 

intervjupersonerna, var att det inte konsekvent förmedlades till alla tillfrågade vilken grad av 

konfidentialitet som skulle föreligga och att det inte utgavs ett informerat samtycke. Det var 

ingen av intervjupersonerna som efterfrågade detta, och det var inte heller någon tillfrågad 

som avböjde att delta. Detta kunde dock ha bidragit till eventuella bortfall (Kvale & 

Brinkman 2009, ss. 78-79, 84-85, 89-90). 

 

Det informerade samtycket lästes istället upp i början av varje intervju utifrån ett förskrivet 

dokument. Syftet var att säkerställa att alla intervjupersoner fick samma information och att 

all information ur det informerade samtycket förmedlades. Det informerade samtycket 

innehöll information om studiens område och syfte, forskarnas roller och akademisk 

bakgrund. Vidare framhölls det vilka som kommer att ta del av studien, anledning till varför 

intervjun spelades in, att intervjupersonerna hade möjlighet att tacka nej till att svara på frågor 

och avbryta intervjun. Det framhölls särskilt tydligt vilken grad av konfidentialitet som kunde 

ges, att intervjupersonernas befattning och roll under skogsbranden kunde förekomma i 

studien. Till sist erbjöds intervjupersonerna att ta del av intervjumaterialet efter utförd 

transkribering och studiens slutresultat (se bilaga). Den tidigare nämnda konfidentialiteten 

grundar sig i fåtalet personer som deltog i skogsbranden med samma befattning som 

intervjupersonerna, och för att minska risken för eventuella prekära situationer för 

intervjupersonerna. Vidare är konfidentialiteten viktig då det inom den egna organisationen 

säkerligen i viss mån kan utrönas vilka personer som har deltagit i studien på grund av antalet 

verksamma militära insatschefer under skogsbranden. Vår strävan som forskare är att kunna 

ge intervjupersonerna i största mån en konfidentialitet som skyddar deras uttalanden och 

integritet (Kvale & Brinkman 2009, ss. 87-88). 
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Även i senare skede av studien följdes de råd kring etiska ställningstaganden som Kvale och 

Brinkman (2009, s.79) förmedlar. Transkriberingen av intervjumaterialet utfördes med 

respekt gentemot intervjupersonerna och deras uttalanden, att på ett korrekt vis bearbeta deras 

muntliga svar till text utan att förställa eller försköna uttalandena på något vis, tillsammans 

med noggranna noteringar om skratt, betoningar och dylikt. Vidare utfördes inte obefogat 

djupa reflektioner och analyser av intervjupersonernas svar. Endast de svar som var relevanta 

att besvara studiens syfte och tillhörande forskningsfrågor analyserades för att inte inskränka 

på intervjupersonernas integritet. 
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Resultat och analys 
Under detta avsnitt kommer resultatet ifrån de sex individuella intervjuerna att redovisas. För 

att ge en tydlig bild av resultaten kommer varje forskningsfråga att presenteras var för sig.  

Tillit under samverkan 
Forskningsfrågan Vad uppfattar de militära insatscheferna som tillitsskapande under 

samverkan på ledningsnivå med civila aktörer? genererade två olika teman vilka utgör 

grunden för att kunna besvara denna forskningsfråga: 

• Tillit till beslutsfattande och ledningsstrukturer 

• Ifrågasättande av civila aktörer på stabs- och ledningsnivå 

Tillit till beslutsfattande och ledningsstrukturer 

Denna första tematisering var en aspekt som belystes på flera olika vis. Intervjupersonerna 

uppgav på olika sätt jämförelser mellan sin egen stabs- och ledningsstruktur med tillhörande 

arbetssätt och de civila aktörernas stabs- och ledningsstruktur. På grund av insatsens 

beskaffenhet, där räddningstjänsten ägde ansvaret för insatsen, var det ett genomgående fokus 

på hur räddningstjänsten utförde sitt arbete på stabs- och ledningsnivå i relation till 

Försvarsmakten. Det framkom av intervjupersonerna att de hade en full tillit och tilltro 

gällande beslutsfattandet ifrån räddningsledaren i räddningsledningsstaben, samt att det 

generellt inte förelåg några oklarheter avseende beslutsfattandet. En intervjuperson ansåg att 

det inte fanns någonting att anmärka på hos de civila aktörerna, att klimatet präglades av 

hjälpsamhet. Vidare framhölls det att räddningstjänstens och polisens representanter var lugna 

och kompetenta. 

 

”… Uddholm, han gjorde ju ett fantastiskt bra beslut när han sa att om 

jag ska leda det här, då ska jag vara chef hela tiden och inte bli avlöst. 

Och det är emot deras praxis…” 

 

”… nej inte för en sekund under dom här dygnen som det var något 

tillfälle man funderade på ”OK vet dom var dom vill?” eller ”Har dom 

tänkt rätt här?”. Nej faktiskt inte, alltså enorm tillit till det, vilket ju 

ändå jag i och för sig tror är viktigt, för deras beslut påverkade ju 

antagligen mina killar och tjejer. För det styrde ju dom åt olika håll, 

eller vad dom skulle göra. Nej, väldigt proffsigt och jätteimponerad 

 38 



över hur dom här räddningsledarna jobbade så, som ledde arbetet på 

plats där.” 

 

”Men all in all, jag tycker inte det fanns några oklarheter egentligen 

vad vi fick i uppgift, det var ganska tydligt.” 

 

Tilliten till de andra aktörerna och främst räddningstjänsten som beskrevs av 

intervjupersonerna, kan kopplas till vad Huxham och Vangen (2004) säger om påverkan av de 

andra samverkansaktörerna. Att veta vilka den egna organisationen har ingått en 

samverkansaktivitet med skapar ett förtroende till samverkansgruppen och 

samverkansaktiviteten. När det inte föreligger några svårigheter att hålla reda på vilka 

organisationer och personer som är viktiga för den aktuella insatsen, kan en trygghet infinna 

sig. Detta kan skapa en förståelse för varför intervjupersonerna upplevde ett förtroende, de 

visste vilka aktörer som ingick i krisorganisationen och som de samverkade med (Huxham & 

Vangen 2004, ss. 195-197). 

 

Det finns flera orsaker till varför räddningsledaren Uddholm kom att vara en trygghet- och 

tillitsfaktor inom räddningsledningsstaben. Uddholm medförde en stabilitet till organisationen 

genom att frångå sin egen organisations praxis och vara räddningsledare genom hela insatsen. 

Uddholms agerande uppfattades av intervjupersonerna som främjande för insatsen och 

arbetets framgång. Att dessa ledarskapsaktiviteter främjade samverkan på ledningsnivå. 

Anledningen till att Uddholms agerande tillförde en tillit till räddningstjänsten, kan förklaras 

utifrån vad Huxham och Vangen (2004, ss. 199-200) kallar för ledarskapsaktiviteter. Det är 

inte bara en persons agerande som kan vara tillitsskapande, utan även strukturförändringar. 

Exempelvis skapades en ny ledningsstruktur när Uddholm beslutade sig för att vara 

räddningsledare genom hela insatsen, det medförde en stabilare organisationsstruktur. 

 

Eftersom det fanns en uttalad tillit mot Uddholm som ansvarige för insatsen kan denna tillit 

kopplas till Uddholm och hans yrkesroll. Han upplevdes vara tillräckligt tillitsfull, kompetent 

och agerade utifrån insatsens bästa i sin roll som ansvarig, eftersom han inte ville bli avlöst 

som räddningsledare under insatsen. Agerandet bidrog till ett förtroende till både honom och 

de andra ledarna inom räddningsledningsstaben, vilket kan förstås av Meyerson, Weick och 

Kramers (1996, ss. 183-184, 187) resonemang kring organisationsledarens roll. Om 

organisationsledaren upplevs ha kompetensen som krävs för att sätta samman en lämplig 
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expertgrupp för att lösa uppgiften. Kan deltagarna inom en krisorganisation skapa en tillit till 

varandra trots att de har en okunskap och bristande information om varandra. Det betyder att 

förtroendet gentemot organisationsledaren ersätter tidigare erfarenheter mellan 

krisorganisationens aktörer. Vi menar att Uddholm genom sina beslut och sin roll som 

organisationsledare, bidrog till att det fanns en tillit på ledningsnivå (Meyerson, Weick & 

Kramers 1996, ss. 183-184, 187) och att detta också kan ha skapat en spegeleffekt hos de 

andra ledarna. Denna spegeleffekt kan förklaras av Meyerson, Weick och Kramers (1996, s. 

172) argumentering för hur tillit kan smittas från person till person. Vilket kan skapa en 

förståelse till tilliten gentemot de andra ledarna, att den tilliten kan ha skapats ifrån det 

förtroendet som Uddholm utstrålade. 

 

Den kommunicerade tilliten till räddningsledarna kan förklaras utifrån Meyerson, Weick och 

Kramers (1996, s. 181) resonemang kring yrkesroller. Att förtroendet till personerna är 

sammankopplat med förtroendet till deras expertkunskap inom deras yrkesroller. Vilket kan 

förklara varför intervjupersonerna upplevde ett förtroende mot dessa personer trots att det 

förelåg en okunskap och oerfarenhet om dessa personer.  

 

Tilliten förstärktes till räddningstjänsten och de andra civila aktörerna då det var strukturer 

inom räddningsledningsstaben som främjade en öppen kommunikation och tydlig 

information, avseende beslutsfattandet på denna nivå. Detta kan kopplas till vad Huxham och 

Vangen (2004, ss. 198-200) säger om ledarskap, att det kan vara en kraft som driver 

samverkan framåt, vilket i detta hänseende kan tolkas som det hjälpsamma klimatet. Detta 

kan i sin tur förklara de militära insatschefernas upplevelser av den goda samverkan. Vidare 

kan även de upplevda lugna och kompetenta civila ledarna varit en vad Huxham och Vangen 

(2004, ss. 198-200) beskriver som en framgångsrik ledarskapsstrategi. Att det lugna beteendet 

kan förklara tilliten som skapades hos de militära insatscheferna.  

 

Intervjupersonerna upplevde ett hjälpsamt klimat och en god kommunikation, eftersom att det 

inte fanns några oklarheter gällande beslutsfattandet. Detta kan kopplas till vad McMaster och 

Baber (2012) säger om god kommunikation för att skapa en förståelse kring tillitsskapande. 

En god kommunikation är en förutsättning för att tillit ska kunna skapas mellan olika 

samverkande aktörer (McMaster & Baber 2012, s. 45). Eftersom att det förelåg ett hjälpsamt 

klimat i kombination med en öppen kommunikation bör det enligt oss ha funnits ett 

informationsutbyte och en förståelse för varandra inom räddningsledningsstaben, med andra 
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ord enligt oss en god kommunikation. Detta bidrar till en ökad möjlighet att förstå hur 

klimatet påverkade kommunikationen, och hur kommunikationen i sin tur påverkade 

aktörernas tillitsskapande inom räddningsledningsstaben. 

Ifrågasättande av civila aktörer på stabs- och ledningsnivå 

Samtidigt förekom det utifrån det andra temat att intervjupersonerna upplevde flera olika 

brister hos de civila aktörerna, och då främst hos räddningstjänsten på grund av 

räddningstjänstens roll i räddningsledningsstaben. Det fanns enstaka uttalanden om att det 

fanns en full tillit till räddningstjänstens yrkesutövning med brandbekämpning, men att de 

hade brister i sin stabsorganisation som upplevdes negativt.  

 

”… jag tyckte att dom periodvis, och det tror jag alla tyckte. Att dom 

var lite ostrukturerade ibland, framförallt kan man säga att 

svagheterna och det är ju räddningstjänstens problem, det är ju att 

dom inte har en enhetlig metodik. Vilket gjorde att dom inte riktigt, i 

och med att det var så många olika räddningstjänster inblandade, och 

befälen kom ur olika räddningstjänster som uppenbarligen hade olika 

kulturer och beteendena… som jag tyckte var en svaghet, det var ju att 

konflikterna ibland blossade upp i stabsorienteringen, och det är inte 

rätt ställe att ha en konflikt på tycker jag. Det upplevde jag som en 

svaghet, men det var mer att räddningstjänsten inte är ihoppratade, 

dom har inte fungerande stabsmetodik.” 

 

Förståelsen kring tilliten till räddningstjänstens yrkesutövning kan kopplas till Meyerson, 

Weick och Kramers (1996) beskrivning om yrkesmässiga kompetenser. Att tillit kan skapas 

till andra aktörer inom krisorganisationen genom ett fokus och en tillit till deras yrkesroller 

(Meyerson, Weick & Kramers 1996, s. 181). Insikter angående de upplevda bristerna hos 

räddningstjänsten kan förklaras utifrån vad Ödlund (2010, s. 105) beskriver om organisationer 

som till vardags arbetar åtskilt och sedan ska arbeta tillsammans inom en krisorganisation. Att 

de upplevda bristerna kan förstås utifrån dessa arbetsförhållanden, att de kan orsaka en 

konkurrens mellan dessa personer och att personliga konflikter kan uppstå (Ödlund 2010, s. 

105).  
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Brister i stabsmetodiken hos de civila aktörerna kan härledas till Huxham och Vangens (2004, 

ss. 196-199) diskussion kring ständiga förändringar och ledarskap. En djupare insikt i den 

bristande stabsmetodiken som upplevdes störande på ledningsnivå, kan skapas med hjälp av 

kunskap kring de strukturförändringar som skapades i stabsmetodiken, till följd av att 

räddningstjänsten ofta bytte ut sin personal som hade olika stabsmetodiker. Beteendet med 

den höga personalomsättningen ifrån olika räddningsförbund som i sin tur genererade 

konflikterna inom stabsorienteringarna, upplevdes annorlunda och som en svaghet av de 

militära insatscheferna/den militära insatschefen. Det kan förstås utifrån Archers (2000, ss. 

98-99, 225-226) teorier om individer som kommer ifrån olika sociala grupperingar med olika 

sociala verkligheter. Detta kan bidra till olika normbaserad känslor som skapar olika 

beteenden och kan upplevs främmande för andra individerna. Detta kan bidra med en 

förståelse till varför de militära insatscheferna som kom från en social grupp och där 

räddningstjänstens personal kom från en annan social grupp, därför upplevde de 

räddningstjänstens konflikter i stabsorienteringarna som annorlunda. 

 

Det framkom även genom intervjupersonernas uttalanden att det förelåg olika 

ledningsstrukturer gällande den tidsmässiga planeringen i hur insatser hanteras. 

Intervjupersonerna framhöll att det fanns en stor skillnad i hur de jobbar plandrivet med 

långsiktiga tidsperspektiv, och räddningstjänsten planerade mer kortsiktigt och händelsestyrt. 

Tidsperspektivet påtalades även avseende räddningstjänstens personalomsättning i 

räddningsledningsstaben och andra befäl, att de byttes ut allt för ofta för att kunna få en 

kontinuitet. 

 

”… räddningsledningen, dom hade inte riktigt den här 

framförhållningen, utan de var lite mer händelsestyrda så här, inte så 

mycket plandrivet. Utan det blev händelsestyrt, och det fick ju vi 

förhålla oss till, att vi blev lite mer beredda på att parera när det hände 

saker "Oj, nu behövs det mat där" eller " Oj, nu behövdes det " och 

så.” 

 

”Och då blir det ju som det blir, men man måste ju åtminstone ha ett 

grundtänk, man kan inte bara lösa korta puckar… man behöver ändå 

ha ett tänk på lite längre perioder.” 
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Eftersom räddningstjänsten styrde den tidsmässiga planeringen, fick Försvarsmakten anpassa 

sig efter dem, vilket kan härledas till vad Huxham och Vangen (2004, ss. 193-194) beskriver 

om makt i samverkan. Deras ansats kan frambringa en förståelse avseende ledningsstrukturer 

och den tidsmässiga planeringen, att räddningstjänstens tidsmässiga planering utövade en 

makt över Försvarsmakten och dess militära insatschefer som fick anpassa sig efter 

räddningstjänstens planering.  

 

Anledningen till varför de militära insatscheferna upplevde räddningstjänstens 

personalomsättning problematisk, kan härledas till vad Huxham och Vangen (2004, ss. 193-

194,) beskriver om ständiga förändringar inom en samverkansgrupp. En förståelse för dessa 

upplevelser kring räddningstjänstens personalomsättning kan förklaras utifrån att 

samverkansaktiviteter präglas av de personliga relationerna inom samverkansgruppen 

(Huxham & Vangen 2004 ss. 193-194). Denna upplevda problematik kan också förklaras med 

hjälp av Meyerson, Weick och Kramers (1996) tillitsaspekt som beskriver att otydliga och 

ombytliga roller hos andra aktörer orsaker brister i tilliten och ökar osäkerheten gentemot 

dessa aktörer (Meyerson, Weick & Kramers 1996, s. 181).  

 

Den förmedlade bristen i att ha en tidsmässig planering som inte ansågs optimal kan kopplas 

till Huxham och Vangens (2004) syn på ledarskap. Den bristande planeringen kan förstås 

utifrån ledarskapsstrukturers påverkan på samverkan. Ledarskapsstrukturer kan både gynna 

och missgynna samverkan beroende på hur de styrs. Därför kan ledarskap förstås som en 

styrande struktur gällande tidsplanering som kan både kan vara positiv eller negativ för 

Försvarsmakten och de andra civila aktörernas arbete (Huxham & Vangen 2004, ss. 198-199). 

Vi kan konstatera utifrån intervjupersonernas svar att dessa strukturer var negativa för deras 

sätt att arbeta och styra sin organisation. Den kommunicerade flexibiliteten att kunna anpassa 

sig efter räddningstjänstens tidsplanering kan ses som en framgångsfaktor enligt vad 

McMaster och Baber (2012) och Uhr (2009) säger om flexibilitet och förmågan att kunna vara 

dynamisk i sin samverkan med andra aktörer (McMaster & Baber 2012, s. 46; Uhr 2009, s. 

20). Därför kan Försvarsmaktens förmåga att vara flexibel och dynamisk i 

samverkansaktiviteterna, vara en förklaring till varför samverkan ändå fungerade så pass bra. 

 

Vidare framhävde intervjupersonerna att de upplevde att de civila aktörerna inte hade någon 

nämnvärd vana i att hantera kriser och stabsarbete under längre tidsperioder. Vilket även 

märktes då det tog lång tid för de civila aktörerna att anpassa sig till ett mer långsiktigt 
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planerande och tänkande. Intervjupersonerna uppgav att denna brist på framförhållning var 

något som de civila aktörerna var väl medvetna om. Vidare berättade intervjupersonerna att 

räddningstjänsten saknade en enhetlig stabsmetodik. En intervjuperson framförde sin 

uppfattning att detta var resultatet av att de inte har en obligatorisk och enhetlig 

stabsutbildning. 

 

”… det var en av killarna som jag snackade med någon gång över en 

kopp kaffe, han sa det ”Ja men vi är vana vid att det brinner, vi skickar 

en släckbil. Det brinner jättemycket, vi skickar lite mer släckbilar och 

ett ledningsfordon. Sex timmar senare är allting släckt och så vi åker 

hem.”. Och här plötsligt låg dom ute dygn ut och dygn in, och körde 

24/7. Det hade de ingen vana, det hade de ingen organisation för. 

Ingen visste hur man organiserade en stab som skulle jobba 24/7.” 

 

”… dom operativa räddningsledarna byttes ju med en viss intervall, så 

dom var ju där lite längre, än vad jag tror själva räddningsstyrkorna 

var där. Dom omsattes ju med högre hastighet. … under några dagar, 

eller några dygn så flöt det på ganska bra tills det kom nästa då fick 

man ju börja om. Men jag inte säga att det var något som störde, utan 

det var snarare att jag var positivt överraskad att det fungerade så bra 

trots det. Det hade kunnat vara en störning men det var det inte.” 

 

”… MSB eller räddningsverket skulle ju kanske ställa krav på att man 

utbildar räddningsledare och så vidare i, ja så att man får struktur på 

stabsarbetet att man använder samma tabulatur och grejer. Helt enkelt 

skapar ett reglemente för hur "så här ska det se ut". Och sen utbildar 

man efter det, och har det som ett krav för ska du vara styrkeledare 

eller motsvarande så ska du ha gått dom här kurserna. Lite så där, så 

att man får lite ordning och reda på det. För när det kommer folk ifrån 

Malmö och Sundsvall och liksom, det kommer räddningstjänster alla 

möjliga jävla håll. Och går in och gjorde en insats under ett par dagar, 

och alla jobbar olika. Dom kallar samma sak för olika saker och, då 

blir det lite rörigt. Men ja, det funkar ju ändå, det är ju släckt.” 
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De identifierade bristerna som förelåg enligt intervjupersonerna gällande bristande erfarenhet 

och kunskap att bedriva insatser under längre perioder kan kopplas till Huxham och Vangens 

(2004) teorier om ledarskap för att förstå anledningen till bristande erfarenhet och kunskap. 

Eftersom de strukturer som räddningstjänsten arbetade efter var sådana som har blivit 

upprättade utanför en samverkanskontext av detta slag och av externa aktörer som inte deltog 

i den innersta kretsen av samverkansgruppen. Blev konsekvensen att den kunskapen som 

räddningstjänsten hade att bedriva en insats under en lång period var bristfällig, den var inte 

anpassad till de rådande förhållandena (Huxham & Vangen 2004, ss. 198-199). Detta 

resonemang kan styrkas av vad McMaster och Baber (2012) lyfter fram om oerfarenhet och 

okunskap inom krishantering. Att dessa aspekter kan skapa svårigheter i hanteringen av 

situationen. Vilket kan förklara räddningstjänstens bristande förmåga att bedriva stabsarbete 

under en lägre period, räddningstjänsten har en större vana och en djupare kunskap i att 

hantera kriser som sker över kortare perioder (McMaster & Baber 2012, s. 46). Vi anser 

därför att räddningstjänstens kompentenser inte kunde motsvara de krav som infann sig under 

insatsen avseende kompetenser i stabsmetodik.  

 

Den upplevda okunskapen och oerfarenheten i stabsarbete hos räddningstjänsten, som 

intervjupersonerna härledde till räddningstjänsten brist i långsiktigt planerande och 

avsaknaden av en enhetlig stabsmetodik. Detta kan förstås utifrån vad Archer (2000) säger om 

praktisk kunskap och det tillhörande praktiska minnet för att få en förståelse till varför de inte 

kunde hantera situationen bättre. Att räddningstjänstens okunskap grundar sig i bristande 

kunskaper i att bedriva ett långsiktigt stabsarbete hos dess personal, därför saknar de också ett 

minne i att bedriva ett långsiktigt stabsarbete. På grund av avsaknad praktisk kunskap och 

praktiskt minne kring stabsarbete under längre perioder, kan de inte genomföra beslut 

avseende detta. Avsaknaden av praktiska minnen som kan länkas samman med en praktisk 

kunskap gällande stabsarbete, bidrar också till att de inte heller kan manövrera och se 

möjligheter i situationen (Archer 2000, ss. 121-122, 126, 137, 166-169). Med andra ord 

saknade räddningstjänstens personal möjligheter till insikter som kunde uppstå spontant inom 

räddningsledningsstaben, de hade inte möjligheten att kunna finna lösningar på problem som 

nya och okända situationer förde med sig gällande stabsmetodiken. 

 

Det uttalades också av intervjupersonerna att de upplevde att räddningstjänsten hade en 

svårförstådd och komplicerad befälsstruktur på ledningsnivå. Det framkom av en 
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intervjuperson att stabsorienteringarna upplevdes märkliga då de skedde på två nivåer, att de 

var annorlunda jämfört med vad de militära insatscheferna är vana vid. 

 

”Vad gör dom egentligen, och hur är dom organiserade, och vem gör 

vad egentligen i hela den här cirkusen?” 

 

Upplevelsen av att räddningstjänsten hade en svårförstådd och komplicerad befälsstruktur på 

ledningsnivå tillsammans med att stabsorienteringarna upplevdes märkliga kan förklaras 

utifrån vad Archer (2000) säger om konsekvenser av att människor kan komma ifrån olika 

sociala grupper och verkligheter med olika normbaserad känslor, som ger utlopp för olika 

beteenden. Om det inte finns en kunskap om att olika sociala grupper värderar känslor på 

olika vis, kan konsekvensen bli att den ena partens handlande upplevs märkligt. Detta kan 

skapa en förståelse för varför de militära insatscheferna upplevde räddningstjänstens 

handlande avseende stabsorienteringar annorlunda. Det kan närmare förklaras och förstås 

utifrån att de militära insatscheferna och räddningstjänstens personal kommer ifrån olika 

sociala grupper och verkligheter med olika normbaserad känslor, som ger utlopp för olika 

beteenden (Archer 2000, ss. 198-199, 225-226). På en mer övergripande nivå kan detta 

förklaras utifrån att organisationer som tidigare har samverkat med varandra och har en 

kunskap om hur varandras organisationer ser ut, även har enklare att förstå och arbeta 

tillsammans (Ödlund 2010, ss. 96-98, 105). Vi kan därmed se att räddningstjänsten och 

Försvarsmakten skulle ha gynnats av att ha tidigare erfarenheter av varandra, både på en 

organisatorisk- och en mikronivå. Det hade skapat en förståelse och en möjlighet för 

organisationernas personal att få en större förståelse om varandra.  

Att skapa en fördelaktig samverkan 
Den sista forskningsfrågan Vilka förhållanden identifierar de militära insatscheferna som 

gynnsamma och ogynnsamma för att skapa en fördelaktig samverkan? genererade fyra olika 

teman, vilka utgör grunden för att kunna besvara forskningsfrågan: 

• Klimatet i räddningsledningsstaben 

• Information 

• Samverkan i ledningsstrategier 

• Försvårande omständigheter 
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Klimatet i räddningsledningsstaben 

Avseende den första tematiseringen kommunicerade intervjupersonerna många olika aspekter, 

både positiva och negativa. En aspekt som alla intervjupersoner förmedlade var det goda, 

hjälpsamma, öppna, förlåtande och insats- och lösningsfokuserade klimatet inom 

räddningsledningsstaben. Det framfördes även att det förelåg en god och tydlig 

kommunikation mellan alla parter inom räddningsledningsstaben och att det var positivt att 

alla inblandade aktörer inom denna stab satt i samma rum och hade en fysisk närhet till 

varandra. Denna fysiska närhet möjliggjorde ett informellt klimat. Vissa av 

intervjupersonerna berättade att visuella kommunikationsmedel förbättrade kommunikationen 

mellan aktörerna, det var exempelvis västar som beskrev befälsgraden hos Försvarsmaktens 

personal, white boards, kartor, text och bilder. 

 

”… styrkan var ju det som jag har sagt några gånger, den väldigt 

öppna informella atmosfären i ledningsplatsen. … man fick ju se om 

någon satt och var stressad och då gick man inte fram och frågade. … 

man kunde bolla idéer, ställa lite frågor, lite mer förståelse… Det 

tycker jag också var väldigt positivt.” 

 

”Vi jobbar ju ungefär likadant…, kombinerar muntligt med 

information med nyckelord på white board och sen kartor, med både 

text och bilder på … Det är ju så vi jobbar, och så jobbade 

räddningstjänsten.”  

 

”I själva staben så är det ju ganska nära samarbete genom att alla satt i 

rummet... Varje organisation dom här sjutton, hade ju ett eget bord 

där…” 

 

Det upplevda goda klimatet kan kopplas till vad Ödlund (2010) säger om gemensamma 

målbilder, att de skapar förutsättningar att utveckla tillit och förståelse för varandra som i sin 

tur möjliggör ett öppet och gott klimat (Ödlund 2010, s. 104). Med andra ord kan vi dra en 

omvänd slutsats, att det kommunicerade goda och insatsfokuserade klimatet inom 

räddningsledningsstaben tillsammans med ett lösnings- och insatsfokuserat arbete kan därmed 

grunda sig att organisationerna hade ett tydligt gemensamt mål med att lösa situationen med 

skogsbranden.  Detta resonemang kan förstås och styrks med hjälp av Huxham och Vangens 
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(2004) idéer gällande samverkan, som beskriver att organisationer ska ha gemensamma mål 

för att uppnå en god samverkan. Vilket ökar förståelsen kring vikten av att skapa ett klimat 

där alla aktörer upplever att det finns en hjälpsamhet, öppenhet, ett förlåtande och ett insats- 

och lösningsfokuserade klimat. Så att klimatet i sin tur kan samlas runt ett gemensamt mål 

och undvika onödiga friktioner inom samverkansgruppen (Huxham & Vangen 2004, ss. 191-

193). Erfarenheten kring den goda kommunikation kan förklaras utifrån det som Huxham och 

Vangen (2004) beskriver om strukturer och policys inverkan på samverkan för att frambringa 

en förståelse kring vad som främjar och skapar en god kommunikation. Den goda 

kommunikationen kan härröra från ett främjande ledarskap inom samverkansgruppen. Där 

strukturer och policys har resulterat i den goda och tydliga kommunikationen med visuella 

kommunikationsmedel i staben (Huxham & Vangen (2004, s. 198-199). 

Information 

Uttalanden om information och informationsspridning i räddningsledningsstaben var 

förekommande hos de flesta intervjupersonerna. Informationsspridningen upplevdes som god, 

eftersom det fanns schemalagda stabsgenomgångar som skedde rutinartat med 

lägesuppdateringar där alla chefer närvarade. Dock framfördes det enstaka uttalanden om att 

räddningstjänstens lägesuppdateringar var något bristfälliga. Några intervjupersoner beskrev 

att det fanns språkförbistringar, där orsaken var organisationernas fackspråk. Dock upplevdes 

detta inte som något större hinder på grund av det goda klimatet. Det fanns en strävan att 

förstå varandra för att lösa uppgiften. Vissa av intervjupersonerna upplever att det är enklare 

att kommunicera med polisen jämfört med räddningstjänsten på grund av tidigare samverkan. 

De upplevda språkförbistringarna som fanns mellan Försvarsmakten och de andra aktörerna 

kunde lösas på ett bra vis med hjälp av Försvarsmaktens samverkansbefäl och få kontaktytor. 

Något som flera intervjupersoner påtalade var att de militära samverkansbefälen var en viktig 

del i att kunna skapa en bra samverkan med de andra aktörerna. 

 

”Men man hade ju en rutin i den här staben med återkommande 

lägesuppdateringar. Och det räckte ganska långt, och sen så i övrigt så 

är det som allt annat, vet man inte då behöver man fråga. Men jag 

tycker att den informationen jag fick om själva brandförloppet och så, 

vad räddningstjänsten planerade och så, den informationen var fullt 

tillräcklig.” 
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”Så det var väl ett sätt att göra kommunikationen enklare för dom, att 

göra det tydligt och få kontaktpunkter. Och dessutom att man inte 

heller behöver fundera på vårat fackspråk och vice versa. Dessutom så 

tycker jag att det var ju rent klimatmässigt eller kultur- eller 

attitydmässigt, så var det ju oerhört ödmjukt, öppet. Alltså det var ju 

väldigt bra stämningen hela tiden, en vilja att förstå, att lyssna och ja 

men respekt liksom. Man kan lägga på många positiva ord, det tycker 

jag var väldigt slående...” 

 

”… I den mån det var något så kanske det snarare var lite enklare då... 

Vi jobbar lite oftare med polisen som jag sa förut… och kanske 

någonstans ligger polis och militärt något snäpp närmare... … jag tror 

att man tittar lite grann på varandra när det gäller metoder och 

processer och struktur och sånt där så. Så att i så fall var det nog 

snarare ifrån att en bra nivå blev ännu lite lättare. Men, men återigen 

inget ont att säga om räddningstjänsten.” 

 

Intervjupersonerna uppgav att de schemalagda stabsgenomgångar som ägde rum rutinmässigt, 

var anledningen till att informationsspridningen upplevdes som god. Enligt vad Huxham och 

Vangen (2004) säger om gott ledarskap för att skapa en förståelse kring 

informationsspridning. Förelåg det väl utformade strukturer kopplat till information och 

kommunikation, vilket möjliggjorde en främjande samverkan. Det här goda ledarskapet med 

lämpliga strukturer, kan också vara anledningen till att organisationerna inte påverkades av de 

språkförbistringar som uppstod inom staben. De språkförbistringar som uppstod kunde 

strukturerna fånga upp och hantera innan de orsakade större konsekvenser för de inblandade 

aktörerna. En sådan god struktur var de samverkansbefälen som fanns på plats och kunde vara 

en ”tolk” mellan de militära insatscheferna och de civila aktörerna (Huxham & Vangen 2004, 

ss. 198-199). Dessa tidigare nämnda strukturer med ”tolkar” kan kopplas till de 

kommunikationsglapp som kan förekomma mellan organisationer inom en 

samverkansaktivitet. Palttala et al. (2012) menar att kommunikationsglapp kan uppstå i form 

av språkförbistringar när det föreligger strukturella och kulturella skillnader mellan 

kommunicerande aktörer (Palttala et al. 2012 ss. 4, 6). Vi menar att dessa ”tolkar” kan utgöra 

en viktig roll för att motverka språkförbistringarna mellan de deltagande organisationernas 
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ledningsrepresentanter, eftersom de fångar upp oklarheter och reder ut dessa innan 

informationen förs vidare till den egna organisationens ledning. 

Samverkan i ledningsstrategier 

Andra synpunkter som intervjupersonerna tog upp avseende samverkan med de civila 

aktörerna inom räddningsledningsstaben, var att de hade olika arbetssätt. Dessa uttalanden 

riktar sig främst till räddningstjänsten, då deras arbetssätt var väldigt annorlunda jämfört med 

Försvarsmaktens. Flera av intervjupersonerna beskrev att Försvarsmaktens organisation 

försökte inspirera de civila aktörerna, och då främst att få räddningstjänsten att arbeta mer 

med framförhållning. Flera intervjupersoner uppgav att räddningstjänsten hade svårigheter att 

förstå hur de skulle söka resurser ifrån Försvarsmakten, vilket berodde på grund av bristande 

förståelse för Försvarsmaktens organisationsstruktur. Intervjupersonerna berättade också att 

Försvarsmakten å andra sidan försökte få räddningstjänsten att utforma uppgiftsbeskrivningar 

som liknande mer ett militärt sätt att arbeta. 

 

”För det hände väl utan att det var någon dramatik så, så var det väl 

just kopplat till tidsperspektivet vid några tillfällen som man ändå 

flagga... Så den typen utav, så att säga invändningar eller 

förtydligande eller konsekvensbesked förekom ganska mycket... Det 

upplevde jag inte alls var något problem…, det tvingade ju ändå dom 

till att tänka om och att tänka till lite extra. … dom kunde inte bara 

köra på som de hade tänkt då... Nej men man uppskattade det tror 

jag...” 

 

Då flera intervjupersoner uppgav att de försökte påverka räddningstjänsten att börja arbeta 

mer likt Försvarsmaktens ledningsstrukturer, kopplat till bland annat framförhållning och 

uppgiftsbeskrivningar, det kan förklaras utifrån vad Huxham och Vangen (2004) säger om 

ledarskap. För att skapa en förståelse för hur strukturer och processer som en del av 

ledarskapet, kan påverka de aktiviteter som främjar en mer fördelaktig samverkan. 

Försvarsmaktens beteende att vilja påverka de andra organisationerna att bli mer som dem 

kan även också förenas till det Huxham och Vangen (2004) skildrar om makt, för att vidga 

förståelsen kring deras uppfattning om hur samverkansaktiviteten på ledningsnivå ska 

bedrivas. Detta blir således en typ av maktutövning. Dock är maktutövningen inte statisk, 

vilket innebär att intervjupersonerna inte nödvändigtvis hade någon makt över andra 

 50 



ledingsaktiviteter. Maktutövandet kunde också variera beroende på var, när och hur i insatsen 

den utövades och mellan intervjupersonerna (Huxham & Vangen 2004, ss. 193-194, 198-

199). Vi anser att det kan föreligga skillnader i maktutövningen då insatsens beskaffenhet 

förändrades markant över tiden och därmed ledningsstrategierna relevans. Vidare tror vi 

också att graden av genomförd påverkan mot räddningstjänsten kan variera utifrån 

intervjupersonernas känsla för flexibilitet, känslan av att vara styrda av en annan aktör. Vi tror 

också att maktutövningen kan ha kommit att avta när/om räddningstjänsten anpassade sig 

efter Försvarsmaktens önskemål. 

 

Den ovan nämnda maktutövningen kan sättas i relation till vad Huxham och Vangen (2004) 

säger om ledarskapsaktiviteter som i sin tur kan bringa en klarhet kring Försvarsmaktens 

agenda att påverka ledningsstrukturerna till att bli mer lik den egna organisationens, och 

således underlätta för den egna organisationen under insatsen. Ledarskapsaktiviteter vars syfte 

är att påverka ledningsstrukturerna för egen vinning, kan både vara medvetna och omedvetna 

handlingar, i det här fallet att underlätta Försvarsmaktens arbete. Aktörer som utför sådana 

aktiviteter kan kopplas till vad Huxham och Vangen (2004) beskriver personer som 

samverkansgangsters, för att skapa en förståelse kring varför en aktör beter sig på det viset. 

Ett sådant beteende vilket inte enbart är negativt kan föra samverkansaktiviteten framåt och 

skapa bättre förutsättningar för en mer fördelaktig samverkan. Med andra ord kan ibland 

aktiviteter som både gynnar den egna organisationen eller aktören också vara bra för 

samverkansaktiviteten. I det här fallet upplevde de militära insatscheferna att de hade en 

sådan kunskap som kunde främja samverkansaktiviteten och att de skulle gynna alla 

inblandade parter om deras syn på framförhållning infördes (Huxham & Vangen 2004, ss. 

199-200). Vi finner att den här maktutövningen blir en motsägelse i förhållande till att det 

förkommer uttalanden där intervjupersoner menar att deras ledning var flexibel och 

anpassningsbar gentemot räddningstjänstens sätt att arbeta, vilka återfinns under 

forskningsfrågan och temat Vad uppfattar det militära insatscheferna som tillitskapandet 

under samverkan på ledningsnivå med civila aktörer? och Ifrågasättande av civila aktörer på 

stabs- och ledningsnivå. 

  

Intervjupersonerna beskrev på olika vis hur de som militära insatschefer och deras 

organisation var en bra samverkansaktör, och hur de underlättade samverkan med 

räddningstjänsten och de andra civila aktörerna. Bland annat så beskrev en intervjuperson att 

Försvarsmakten anpassade sina egna rutiner efter hur räddningsledningsstaben lade upp de 
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gemensamma stabsorienteringarna. Medan en annan person beskrev sig själv som en god 

samverkansaktör mot de andra organisationerna på grund av sin kompetens och 

anpassningsbarhet. Vidare beskrev en intervjuperson vikten av att förstå räddningstjänstens 

organisation för att vara en bra samverkansaktör. En aspekt som de flesta intervjupersonerna 

framhävde som en framgångsfaktor var det decentraliserade ledarskapet, som kunde bidra till 

god samverkan på alla befälsnivåer. Detta medförde som en intervjuperson uttryckte; att den 

militära insatschefen kunde arbeta proaktivt, leda framåt och ha en god framförhållning. 

Eftersom det fanns en samverkan både inom staben och ute på fält. 

 

”… vi har ju ett schema hur vi håller stabsorienteringar, så skruvade vi 

det litegrann så att det skulle passa ihop med räddningsledningen för 

dom var ju ledande, så att säga, deras schema… fick ju styra oss och 

inte tvärt om…” 

 

”… det handlar om att decentralisera och sen och få ut det, och ge 

ramar för dom chefer som är ute, "det är det här som är eran 

uppgift"… det vi tryckte på jättemycket, det var ju att i orderverket… 

vi har såna här riktlinjer, då är ju samverkan med sektorchefen 

nyckeln till framgång…” 

 

Den sedan tidigare vunna kompetensen och anpassningsbarheten som en intervjuperson 

framhävde som en framgångsfaktor kan förstås utifrån vad Archer (2000) hävdar om 

erfarenheter och praktisk kunskap och dess minnen som kan utnyttjas vid senare tillfällen för 

att kunna fatta ett lämpligt och logiskt beslut. Detta kan skapa en förståelse för varför 

intervjupersonen upplevde sig som kompetent, att personen upplevde sig kunna fatta logiska 

beslut grundat på den tidigare praktiska kunskapen att kunna bedriva ett välfungerande stabs- 

och ledningsarbete (Archer 2000, ss. 121-122, 126, 137, 166-169). Vi tror att detta kan skapa 

en tillit och trygghet till sig själv och sin yrkesroll. Vilket i sin tur kan kopplas till det 

Meyerson, Weick och Kramer (1996) beskriver om snabb tillit genom spegeleffekten. Att om 

en aktör uppträder med tillförlitlighet kommer denna också att mötas av detta av andra. Detta 

kan öka förståelsen till varför den egna kompetensen upplevdes främjande för samverkan på 

ledningsnivå (Meyerson, Weick & Kramer 1996, ss. 172, 174-175, 177). 
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Det decentraliserade ledarskapet och de anpassade rutinerna som uppfattades underlätta 

samverkan inom räddningsledningsstaben, kan anknytas till vad Huxham och Vangen (2004) 

säger om fördelaktig samverka och ledarskapets roll under samverkan, för att skapa en 

förståelse kring det decentraliserade ledarskapet. Ledningsstrukturerna är avgörande för 

samverkansaktivitetens framgång, eftersom dessa strukturer kan driva eller bromsa 

samverkansaktiviteten. Det decentraliserade ledarskapet som är en ledningsstruktur/-strategi, 

påverkar samverkansaktivitetens utfall i någon riktning. Och i det här fallet bidrog det till 

enklare samverkan mellan organisationerna, då befälen i organisationerna fick beslutande 

mandat på sin nivå, vilket kunde effektivisera beslutsfattandet (Huxham & Vangen 2004, ss. 

198-199). De upplevda positiva effekterna av det decentraliserade ledarskapet kan förenas 

med det utifrån Uhr (2009, s.74) och Kapucu (2006, s. 209) redogör för om ett decentraliserat 

ledarskapet, att det medför positiva effekter på samverkansaktiviteten. Det skapas en ökad 

tillit och ett ökat förtroende mellan organisationerna, vilket i sig motverkar brister i 

kommunikationen. Den identifierade framgångsfaktorn av att förstå de andra medverkande 

aktörernas organisationer kan kopplas till vad Ödlund (2010, s. 105) säger om negativa 

konsekvenser för samverkan, för att alstra en kunskap om effekten av ömsesidig 

organisatorisk förståelse. Okunskap om hur de andra organisationerna fungerar, kan skapa 

negativa konsekvenser i samverkan. 

Försvårande omständigheter 

Det sista temat som framträdde via intervjupersonernas handlade om försvårande företeelser. 

Det var räddningstjänstens detaljstyrda orderförfaranden och okunskap om Försvarsmaktens 

kompetenser, samt att det fanns en upplevelse om att räddningstjänsten underskattade 

Försvarsmakten kompetenser snarare än tvärtom. Vidare upplevdes räddningstjänstens 

hierarkiska ledningsstruktur och deras avlösningsstruktur som försvårande inom samverkan. 

En intervjuperson upplevde också att samverkan hade varit bättre mellan Försvarsmakten och 

de civila aktörerna om Försvarsmakten hade deltagit i insatsen från skogsbrandens start. 

 

”… min uppfattning där var att dom avlöste hela enheten åt gången 

och även den som var den operativa chefen där. Det byttes ut hela 

alltihopa med jämna mellanrum… det är inte bra så att säga. 

Avlösning är alltid ett kritiskt ögonblick och att lämna över vad som 

har hänt, så att alla har samma lägesuppfattning och sådär. Jag tycker 

att dom skulle ha kört hela tiden. Till exempel hade det med 
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sektorchefen varit lämpligt att ha kört med en chef och en 

ställföreträdande, så hade dom kunnat gå omlott…” 

 

”Ja samarbetet var väl egentligen viktigast torsdagen när det började 

brinna, då skulle man ju ha begärt hjälp av oss och haft ett bra 

samarbete ifrån början, då kanske man hade kunnat undvika det här. 

Men i stället för att man hade ett tidigt samarbete… och ett bra 

samarbete så kom vi ju in lite sent och sen utvecklades samarbetet och 

blev bättre och bättre med tiden.” 

 

Uppfattningen att samverkan skulle ha blivit bättre om Försvarsmakten hade deltagit från 

samverkansaktivitetens början, kan kopplas till vad Huxham och Vangen (2005; 2004) säger 

om motiv för att ingå samverkan och förtroende inom en samverkansgrupp, för att skapa en 

insikt kring hur en krisorganisation kan främjas. Räddningsledningsstaben och insatsen hade 

gynnats av att initialt ha tillgång till Försvarsmaktens resurser, såsom kunskap i att bedriva 

stabsarbete under långsiktiga insatser samt Försvarsmaktens personella och materiella 

resurser. En tidig medverkan hade också bidragit med positiva effekter såsom ett ökat 

förtroende mellan organisationerna (Huxham & Vangen 2005, s. 5; Huxham & Vangen 2004, 

ss. 194-195 ). Detta resonemang kan ställas emot det Meyerson, Weick och Kramer (1996) 

säger om tidsmässiga aspekter för att förstå hur tillit formas och skapas inom en 

krisorganisation. Att tilliten inte är beroende av tidsmässiga aspekter såsom Försvarsmaktens 

inträde i krisorganisationen eller hur länge de medverkade. Tilliten skapas istället snabbt 

utifrån förtroende till den som är ansvarig för insatsen, att den personen har satt ihop en 

adekvat expertgrupp som skapar strukturer för att kunna lösa uppgiften. Tilliten inom en 

krisorganisation är även oberoende av tidsaspekter på grund av dess natur med 

tidsbegränsningar. Tilliten skapas utifrån den informationen som finns oavsett dess brister, 

vilken är en förutsättning för att kunna utföra något arbete över huvud taget (Meyerson, 

Weick & Kramers 1996, ss. 169-170, 181-184, 187). 

 

Upplevelsen att det fanns en okunskap om Försvarsmaktens kompetenser, att 

räddningstjänsten underskattade Försvarsmakten kompetenser, kan knytas till vad Archer 

(2000) säger om aktörers praktiska kunskap och minnen, för att förklara upplevelsen av att 

räddningstjänsten inte kunde fatta ett rationellt beslut avseende Försvarsmaktens möjligheter 

att bidra med resurser under skogsbranden. Det beror på att de ansvariga inom 

 54 



räddningstjänsten inte har en praktisk kunskap och ett praktiskt minne att arbeta med 

Försvarsmakten under en civil insats/kris. Därför saknar de ansvariga inom räddningstjänsten 

minnena som ger dem kunskap om Försvarsmaktens kompetenser och möjlighet att bidra till 

insatsens framgång (Archer 2000, ss. 121-122, 126, 137, 166-169). 

 

Anledningen till varför de militära insatscheferna upplevde räddningstjänstens hierarkiska 

ledningsstruktur och deras avlösningsstruktur som försvårande kan kopplas till vad Kapucu 

(2006) säger om hierarkiska strukturer inom en organisation, vilket kan ge en förståelse för 

varför räddningstjänstens hierarkiska ledningsstruktur upplevdes som försvårande. 

Organisationer med hierarkiska strukturer fungerar väl under ordinarie och stabila 

förhållanden, när de inte utsätts för de osäkerheter en kris medför. Vid en kris behövs en mer 

dynamisk och flexibel organisation för att kunna hantera dessa osäkerheter. Eftersom en 

hierarkisk struktur skapar en svårhanterlig organisation under en kris, om exempelvis en 

ledningsposition i en hierarkisk organisation fallerar kan det bidra till en isolering av de 

involverade nätverken vilket kan lamslå verksamheten (Kapucu 2006, s. 208). De militära 

insatscheferna definierade bristen av flexibilitet hos räddningstjänsten avseende dess 

ledningsstruktur, att de inte kunde anpassa sig till de förhållandena som förekom under 

insatsen. 
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Slutsats och Diskussion 
Vi kan dra en slutsats att den svenska krisberedskapen inte riktigt har de strukturer som krävs 

för att effektivt kunna samordna aktuella aktörer som det ser ut idag. Om räddningstjänsten 

ska inneha ansvaret som de så ofta har enligt oss på grund av ansvarsprincipen, bör de 

utveckla sina förmågor att kunna planera för och leda flera olika organisationer under olika 

långa tidsperioder. Vi vill lyfta fram vikten av att samverkansaktörerna har den utbildningen 

och kompetensen som de förväntas ha av de andra samverkansaktörerna, för att möjliggöra en 

snabb tillit till aktörens yrkesroll istället för till ”personen”. Vi kan också dra en slutsats att 

om Försvarsmakten ska fortsätta att bistå den svenska krisberedskapen, skulle de gynnas av 

att få en större förståelse för de svenska blåljusmyndigheterna, eftersom vi tror att dessa 

aktörer på ett eller annat vis kan komma att medverka inom de flesta civila kriser. 

 

Vi tror att värdefulla lärdomar kan skapas för både civila och militära aktörer genom olika 

sorters övningar och kunskapsutbyten. Vi tror att det skulle gynna den svenska 

krisberedskapen om de omnämnda organisationerna i denna studie ökade sin kunskap om 

varandra, både avseende organisationsstrukturer och språkliga företeelser. Då 

brandbekämpning i Västmanland med största sannolikhet inte är den sista civila krisen som 

Försvarsmakten ska delta i. Som en intervjuperson framhöll, att det är bra om de militära 

resurserna kan utnyttjas till samhällets krisberedskap. 

 

Det påtalades av intervjupersonerna en uppfattning om att samverkan i Sverige under civila 

kriser skulle vara mycket enklare om alla inblandade organisationer hade en gemensam 

stabsmetodik och var samövade. Intervjupersonerna uttryckte att det enklaste sättet att 

genomföra detta skulle vara om blåljusmyndigheterna anammade Försvarsmaktens stabs- och 

ledningsmetodik, då den anses vara väl utvecklad och fungera vid alla typer av insatser, från 

stora till små. På grund av studiens resultat tror vi att gemensamma eller liknande 

stabsmetodiker inom de samverkande organisationerna, kan främja kommunikationen och 

informationsspridningen som sker under en kris. Vi anser utifrån den tidigare forskningen 

som har presenterats i denna studie, att det kan vara en fördel för de civila aktörerna att dra 

lärdomar ifrån Försvarsmaktens robusta och beprövade ledningsstruktur som har utvecklats 

att fungera under osäkra förhållanden, för att mer metodiskt kunna hantera insatser som pågår 

under en längre period. Dock tror vi att de civila aktörerna behöver anpassa denna 
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ledningsmetodik utifrån sin egen organisations förutsättningar, möjligheter och olika 

jurisdiktioner för att skapa en så väl fungerande metodik som möjligt. 

 

Eftersom soldaterna inom Hemvärnet deltar på frivillig basis och därmed inte under betald 

arbetstid finns det svårigheter för dem att kunna avvara tid åt civila övningar. Ett par av 

intervjupersonerna gav ett förslag på hur den problematiken skulle kunna undgås, genom att 

civila aktörer deltar i militära ledningsövningar och exempelvis och får en redovisning i hur 

det strukturellt ser ut i Försvarsmakten. Vi tror att det här kan vara en bra början för en 

framtida samverkan mellan Försvarsmakten och civila aktörer, då vi tror att det kan öka 

förståelsen för varandras organisationer och främja en ökad tillit till varandra. Dock tror vi 

även att Försvarsmakten skulle gynnas av att delta på något vis under fler civila övningar, då 

vi anser att det bör finnas ett ömsesidigt lärande av varandra. Våra åsikter kring detta styrks 

av den tidigare forskningen som presenterades tidigare i denna studie, att övning och 

erfarenhet av varandras organisationer främjar samverkansaktiviteter. 

 

Vi fann att Huxham och Vangens (2004; 2005) samverkansteorier var något bristfällig vid 

analys där samverkansaktiviteten upprättats under hastiga förhållanden och där vissa av 

organisationerna tidigare inte bedrivit varken övning eller tidigare samverkan med varandra. 

Denna teori behandlar tillit endast utifrån förutsättningar där organisationer ingår i en 

samverkansaktivitet under längre perioder, och inte vid temporära samverkansformer som 

sker under en kris. Detta medför att teorin hade svårigheter att kunna förklara den tilliten som 

fanns hos de militära insatscheferna gentemot de andra aktörerna inom 

räddningsledningsstaben. Därför blev vår analys rikare och mer nyanserad när Huxham och 

Vangens (2004; 2005) samverkansteorier kunde kompletteras med Meyerson, Weick och 

Kramers (1996) teori om snabb tillit som kan förklara tillitsaspekten under hastigt uppkomna 

samverkansförhållanden. Vi anser att The Theory of Collaborative Advantage brister i att 

kunna teoretisera kring samverkansaktiviteter där en hierarkisk ledning förekommer, då teorin 

är mer lämpat vid samverkansaktiviteter där ingen organisation äger ansvaret såsom under 

branden. 

 

Huxham och Vangens (2004; 2005) samverkansteorier, Meyerson, Weick och Kramers 

(1996) tillitsteori och Margaret Archers (2000) teorier brast i att kunna förklara aspekterna 

kring språkförbistringarna. Huxham och Vangens (2004; 2005) samverkansteorier behandlar 

inte denna aspekt kommunikationsaspekt som kan uppstå mellan samverkansaktörerna. 
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Huxham och Vangens (2004; 2005) samverkansteorier behandlar endast information i ett 

vidare perspektiv, inte hur och vilka kommunikationssvårigheter som kan uppkomma. Vidare 

upplevde vi att Margaret Archers (2000) teorier inte heller kunde bidra med ett lämpligt 

analytiskt ramverk för språkförbistringar, hennes teorier kring diskursiv kunskap lämpar sig 

inte att förklara olika sorters språkförbistringar i den meningen som vi eftersöker. Meyerson, 

Weick och Kramers (1996) teori om snabb tillit behandlar inte kommunikationsaspekter över 

huvud taget och var därmed inte relevant som analytiskt verktyg gällande språkförbistringar. 

Trots att det språkliga perspektivet inte var fokus under denna studie, vill vi framhålla att 

analysen skulle ha gynnats av en supplerande sociologisk teori vars huvudsyfte är att förklara 

språkliga och kommunikativa fenomen som kan uppstå inom och mellan aktörer. 

 

Med anledning av ovan förd diskussion om teoriernas lämplighet, anser vi att det hade varit 

intressant att utveckla denna studie utifrån ett annat sociologiskt perspektiv. Vi tror 

exempelvis symbolisk interaktionism och snarlika teorier kan bidra till en djupare förståelse 

för språkets betydelse under en insats som denna. Men att också studera denna 

samverkansaktivitet utifrån ett kulturellt perspektiv genom att genomföra studien utifrån flera 

olika aktörers perspektiv och erfarenheter. Både utifrån ett mer organisatoriskt perspektiv och 

utifrån ett mer aktörsperspektiv kan kunskap erhållas som vi tror kan utveckla samverkan 

under kriser. 

 

Enligt oss är den valda metoden för studien mest lämplig utifrån det syfte som studien har, 

samt med hänsyn till antalet deltagande militära insatschefer. Hade det deltagit fler militära 

insatschefer eller om vi hade haft ett bredare fokus kring Försvarsmaktens befäl, tror vi även 

att fokusgruppsintervjuer hade kunnat vara lämpligt. Men att grupperna i så fall skulle utgöras 

av ett mindre antal personer för att kunna ge mer uppmärksamhet och mer utrymme åt de 

enskilda personernas uttalanden.  

 

Vi anser att denna studies empiri skulle ha kunnat vara mer i omfång, då vi inte upplever en 

tillräckligt god mättnad i våra intervjusvar. Dock kan detta bero på att intervjupersonerna 

hade olika upplevelser på grund av brandförloppets förändring, i och med att de deltog under 

olika tidpunkter. Det är vår mening att studiens empiri hade gynnats av exempelvis 

kompletterande intervjuer med andra befäl inom Försvarsmakten som deltog i 

samverkansaktiviteterna på ledningsnivå. Dessa personer skulle exempelvis kunna vara de 

 58 



samverkansbefälen som deltog, den omnämnda stabscoachen ifrån Försvarsmakten och 

representanter ifrån Militärregion mitt som också närvarande under branden. 

 

Det vore intressant enligt oss att studera andra mindre civila samverkansaktiviteter där 

Försvarsmakten ingår, för klargöra om de upplevelser som framkommit i denna studie även 

uppstår vid mindre samverkansaktiviteter. Detta skulle kunna bidra med kunskap om hur 

insatsers storlek och omfattning påverkar upplevelsen av samverkansaktiviteter mellan 

Försvarsmakten och civila organisationer.  

 

Vi tror också att det vore intressant att göra en jämförande intervjustudie mellan de militära 

insatscheferna och motsvarande befäl inom räddningstjänsten gällande stabsarbete, 

ledningsstrukturer och säkerhetsrutiner. För att belysa olika upplevelser och uppfattningar 

kring en och samma insats, vilket skapar en större förståelse mellan de berörda 

organisationerna. Detta skulle dessutom generera ökad kunskap i hur olika kulturella, 

strukturella och metodmässiga aspekter påverkar de berörda/involverade organisationers 

upplevelse av samarbete under framtida kriser. 
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Bilaga 

Talarmanus 
Talarmanus för det informerande samtycket och information om studien 
 
Jag/Vi ska ta reda på hur Hemvärnets frivilliga upplevde samverkan med andra frivilliga 
organisationer och den interna krisstaben som pågick under den så kallade Salabranden i 
Västmanlands län sommaren 2014. 
 
Anledning till att den här intervjun, är att Jag/Vi har i uppgift att genomföra en examinerande 
individuell studie, som kan kopplas till risk- och krishanteringsområdet. Den här studien är en 
C-uppsats, vilket innebär att den examinerar Mig/Oss inför vår kandidatexamen. Jag/Vi ska 
genomföra en så kallad kvalitativ studie som bygger på intervjuer med personer.   
 
Den här intervjun kommer att spelas in för att underlätta när det som sagts ska föras över till 
text. De personer som kommer att ta del av intervjun är i normalfallet bara vi två (i 
undantagsfall kan andra ta del av intervjumaterialet vid djupare efterforskningar kring våra 
resultat och liknande exempelvis handledare och opponenter). Innehållet i hela din intervju 
kommer inte att spridas utanför kursen, däremot kommer delar och citat att kunna figurera i 
studiens slutformat.  
 
Studien kommer även att vara offentlig i Portalen DIVA, vilken är en internetbaseradportal 
där examinerande uppsatser, avhandlingar och liknande publiceras. Ditt namn kommer inte att 
framgå i undersökningen, men din roll under Salabranden och din rang inom Hemvärnet 
kommer att framgå i studien.  
 
Under intervjun har Du när som helst möjlighet bryta intervjun eller möjlighet att avstå ifrån 
att svara på en fråga. 
 
Känns det här OK för dig? 
 
Har du några frågor? 
 
Skulle du vilja ta del av det skriftliga materialet av intervjun när det är klart? 
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Intervjuguide 
 
Allmänna frågor: 

Fråga 1) Hur gammal är Du? 
Fråga 2) Vad har du för yrkesroll i det utanför Hemvärnet? 
Fråga 3) Hur länge har Du varit en aktiv frivillig medlem inom Hemvärnet? 
Fråga 4) Kan Du berätta lite om dina uppgifter inom Hemvärnet?  

o Hur stor del av dina uppgifter består av brandverksamhet, övning med 
andra organisationer och samverkansaktiviteter? 
 

Fråga 5) Hur uppfattar Du din roll inom Hemvärnet?  
o Skiljer den sig mycket ifrån dina privata roller såsom arbetstagare eller 

familjemedlem? 
 
 
Samarbete inom krisorganisationen: 
 

Fråga 1) Vill Du beskriva förloppet hur och när Hemvärnet blev kontaktade 
för att delta under insatsen mot branden i Västmanland 2014? 
 

Fråga 2) Vilka specifika uppgifter blev Ni inom Hemvärnet tilldelade under 
insatsen?  

o Utveckla. Förändrats det över tid?  
o Upplevdes dessa uppgifter meningsfulla och att Ni fick utnyttja Er fulla 

kompetens?  
 

Fråga 3) Hur upplevde Ni inom Hemvärnet de krav som ställdes på Er 
under insatsen?  

o Utveckla? 
 

Fråga 4) Upplever Du att det är viktigt att vara flexibel under en insats?  
o (motivering: för att tillmötesgå de kraven som ställdes under insatsen)  
o Varför är det så tror du? 

 
Fråga 5) Vilka andra aktörer var viktiga för er att samarbeta med under 

insatsen? Varför var dessa viktiga, vilka fördelar såg du med det samarbetet? Vad 
samarbetade ni om? 

 
Fråga 6) Fanns det några aktörer som Hemvärnet inte samarbetade med, 

varför var det så? Vad samarbetade ni inte om, varför var det så? 
 

Fråga 7) Fanns det vissa skeenden under insatsen när samarbetet var mer 
viktigt? 

 
Fråga 8) Förklara för Oss hur Du upplevde samarbetet med de andra 

medverkande aktörerna?  
o Utveckla, gällde detta både räddningsledningsstaben och andra frivilliga 

aktörer. Var detta övergående eller bestående? 
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Intern kriskommunikation: 
Fråga 1) Förklara hur Du som militär insatschef upplevde 

kommunikationen mellan Dig och din överordnade gällande de tilldelade 
uppgifterna?  

o Förklara och utveckla?  
o Var informationen tydlig nog för att förstå uppgiftens syfte och 

tillvägagångsättet?  
o Var budskapen konsekventa och lätta att följa/efterleva? 

 
Fråga 2) Berätta hur Du upplevde kommunikationen allmänt ute i den 

operativa verksamheten?  
o Vill du berätta vilka tekniska hjälpmedel och metoder som användes? 

 
Fråga 3) Hur upplevde Du att kommunikationen fungerade mellan Er och 

andra operativa aktörer?  
o Var det vissa aktörer som Du upplevde som svårare eller lättare att 

kommunicera med? 
 

Fråga 4) Var den kommunikationen som Du deltog i med andra aktörer och 
räddningsledningsstaben tillräcklig informativ för att föra vidare i 
informationskedjan neråt i leden?  
 

o Vill du utveckla detta?  
o Förstod Din operativa hemvärnsgrupp dina budskap?  
o Styrkor och svagheter? 

 
Rollsuppfattning: 

Fråga 1) Hur uppfattade Du din roll som militär insatschef under 
Salabranden?  

o Vill du förklara närmare varför du kände dig så under den insatsen? 
o Upplevde Du att din roll var betydelsefull och viktig för insatsens 

framgång?  
o Vilka påfrestningar upplevde Du som svårast att hantera?  
o Upplevde Du att Din roll som ledare ändrades med tiden under insatsen? 

 
Fråga 2) Hur uppfattade Du din roll som militär insatschef under 

Salabranden i relation till krisledningsstaben?  
o (Hur upplevdes detta?) 
o Hur tror Du att Du som militär insatschef upplevdes av andra under 

insatsen? (motivering: tillit, kommunikationsmeddelanderespondenter) 
 
 
 
 
Har du något mer som du skulle vilja tillägga kring det vi har pratat om?  
 
Tack så mycket för att du tog dig tid att hjälpa oss med den här studien. 
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