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Förord
Denna rapport är en avrapportering av ett forskningsprojekt finansierat av Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, ”Multiorganisatoriskt samverkan vid ordinära kriser”. Projektet var treårigt och 
avslutades våren 2015. 
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i samhällsskyddets organisation”.

Robin Karlsson från Mittuniversitetets utbildningsprogram Risk och Krishanteringsprogrammet skrev 
sin C- och Magisteruppsats inom projektet. C-uppsatsen, som skrevs tillsammans med en studentkol-
lega, vann första pris i MSBs uppsatstävling, 2012, Magisteruppsatsen nominerades året därpå. Robin 
har bidragit med datainsamling, genomförande av experiment och på olika sätt varit delaktig i projek-
tet under hela projekttiden.

Olof Oscarsson från Mittuniversitetets utbildningsprogram Risk och Krishanteringsprogrammet skrev 
sin C- och Magisteruppsats inom projektet. C-uppsatsen som skrevs tillsammans med en studentkol-
lega vann första pris i MSBs uppsatstävling, 2012, Magisteruppsatsen nominerades året därpå. Olof har 
bidragit med datainsamling, genomförande av experiment och på olika sätt varit delaktig i projektet 
under hela projekttiden. Olof har fått en doktorandtjänst vid RCR och kommer i sin forskarutbildning 
att fortsätta arbeta med de frågor som projektet har lyft.

Karthika Boklund deltog i projektets inledning med insamling av bakgrundsdata kring de valda kom-
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Sammanfattning
Syftet med denna rapport har varit att studera den sektorsövergripande samverkan som sker mellan 
räddningsorganisationer och organisationer vars verksamhet är att ha omsorg om äldre eller barn, när 
dessa organisationer möts under en räddningsinsats. 

Resultatet visar att sektorsövergripande samverkan försvåras av att det i mötet mellan dessa organi-
sationer saknas kunskap om de rutiner som styr den plats där händelsen sker och förståelse för den 
uppkomna situationen. Vidare att ansvaret för räddningsinsatsen ofta helt lämnas över till räddnings-
organisationerna.

• Vid sektorsövergripande krishantering har de ingående organisationerna kunskap om olika faktorer 
under händelsen.  Organisationer utan krishanteringsvana kan ha svårt att förstå situationen när en 
kris drabbar deras organisation. Däremot har de kunskap om platsens förutsättningar. Räddnings-
organisationer har inte alltid kunskap om platsens förutsättningar när de kommer till en skadeplats, 
däremot kan situationen var känd och något de ofta möter.

• Uppgiften att avhjälpa själva krisen till exempel släcka en brand, har räddningsorganisationerna er-
farenhet av. Uppgifter relaterade till platsen, till exempel att möta de behov som barn och äldre har 
och de rationaliteter som gäller den här typen av arbete, har omsorgsorganisationerna kunskap om. 
Den organisationsknutna kunskapen delas dock inte över sektorerna.

• Omsorgsorganisationer och räddningsorganisationer utgår från olika logiker i sitt arbete. Omsorgs-
organisationer har sällan krishanteringsvana när det gäller ordinära kriser och de utgår i sitt arbete 
från en omsorgslogik med fokus på värnandet om elever eller äldre; räddningsorganisationer utgår i 
sitt arbete från kommunikativ eller incidentkontrollerande logik och ofta ser de krisen som en vardags-
kris. Detta gör att personalen vid de olika organisationerna förstår samma händelse på olika sätt.

• Vid en händelse är det inte ovanligt att de olika organisationerna inte samverkar under krisen utan 
att var och en gör sitt och anpassar sin verksamhet enbart till händelsen.
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1. Introduktion 
Utvärderingar efter händelser som förlisningen av Estonia, tsunamin i Thailand, samt stormarna Gud-
run och Per visade på stora brister i samverkan mellan ansvariga myndigheter och efter de stora kata-
stroferna som drabbat Sverige har det varit en stark önskan från regering och riksdag att få myndighe-
ter att samverka vid kriser (Prop. 2005/06:133). För att möta dessa brister har en större satsning pågått 
under åren 2013-2014 med att ta fram gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhälls-
störningar. Professionella inom både akademi och myndigheter med ett uttalat ansvar och intresse för 
krishantering har arbetat tillsammans under ledning av MSB i projektet Ledning och Samverkan (LoS). 
Det finns även en önskan om att det offentliga och näringslivet ska samverka, och ett antal samarbeten 
har växt fram över hela landet, där merparten innefattar energisektorn och den finansiella sektorn (San-
defelt 2005). Särskilt viktig har samverkan kring områden som är samhällsviktiga som energi och vatten 
ansetts vara, vilket resulterat i att de kommunala krishanteringsråden numera även omfattar privata ak-
törer inom dessa områden. Andra områden som är lämpliga för samverkan är vård av barn och äldre. I 
teorin finns flera potentiella vinster med samverkan mellan det privata och det offentliga, men balansen 
mellan myndigheters styrning och privata aktörers självbestämmande är inte lätt att klara (Sandebring, 
2006, Svedin, 2015). Då kommunerna har ett stort ansvar inom det svenska krishanteringssystemet är 
kommunerna viktiga att studera, något som gjorts av bland annat Deverell (2010) och Sparf (2014). 

Få studier har gjorts om samverkan vid kriser som går över sektorsgränser, särskilt vad gäller sekto-
rer som normalt inte ingår i krishanteringssystemet. Studier av förhållandet mellan privat-offentlig 
verksamhet har emellertid påvisat att samverkan över sektorsgränser före olyckor skapar mer ef-
fektiva insatser (Kapucu 2008, Ödlund, 2007) något som exemplifieras i Bathos et al. (1999) studie av 
bombningen av Manchester City. I Manchester City fanns ett väl fungerande samarbete mellan privata 
och offentliga aktörer före bombningen, vilket underlättade återuppbyggnaden efter den bomb som 
sprängdes i staden 1996. I denna studie påvisas behovet av samverkan i planeringsskedet, för att skapa 
relationer mellan och förståelse för andras arbete, vilket bidrar till att tillit uppstår som på sikt kan öka 
effektiviteten vid insatser. Genom gemensam planering kan tydlighet i ansvar och uppgifter, informella 
kontaktnät och engagemang hos aktörer skapas. 

Faktorer som ständigt återkommer som besvärande problem vid utvärderingar av övningar och i 
forskning kring samverkan är bland annat bristande kunskap om andras verksamhet, osäkerhet kring 
ekonomiskt ansvar, kulturkrockar, konkurrens, prestige, revirbevakande, felaktiga förväntningar och 
misstro inom gruppen för att exempelvis information läcker ut. (Bengtsson, 2008, Enander et al., 2004 a, 
b, om stormen Gudrun). 

1.1 Syfte
Syftet med detta projekt är att studera samverkan vid hantering av kriser mellan organisationer som 
befinner sig i olika sektorer. För att vidga kunskapen kring samverkan ställer vi oss frågor om vad som 
kan vara orsaken till att det är så svårt att åstadkomma samverkan. 

Projektet syftar därför till att utveckla praktisk och teoretisk kunskap om hur samverkan och beslutsfat-
tande vid multiorganisatorisk krishantering påverkas av 

(1) inblandade organisationers olika kulturer och arbetssätt (logiker)

(2) karaktäristiken på ett organisatoriskt krishanteringsfält

(3) graden av organisationernas krishanteringsvana, samt 

(4) organisationsmedlemmars meningsskapande av krissituationer. 



Sektorsövergripande samverkan vid kriser

7

Kunskapen om vad som påverkar oss när vi ska samverka och hur vi påverkas menar vi kan användas 
i vardagen för att öka effektiviteten vid räddningsinsatser men också i utbildningar internt inom egen 
organisation likväl som sektorsövergripande. 

1.1.1 DISPOSITION 

Rapportens bakgrundsavsnitt börjar med en problemformulering, därefter presenteras i metodavsnittet 
de metoder som använts för att samla in data, intervjuer, experiment och workshops. Varje datainsam-
lingsmetod har analyserats var för sig och tre teman har visat sig ha betydelse för samverkan, plats, roll 
och uppgift samt förståelse för situationen. Dessa teman har fått utgöra strukturen för resultatkapitlet.

Efter resultatet presenteras kort en struktur för ett kommande utbildningsmaterial byggt på det experi-
ment som genomfördes inom projektet. I en särskild bilaga presenteras utbildningsmaterialet.

Rapporten avslutas med en diskussion om resultatet relaterat till vårt syfte, samt mer generella slutsat-
ser i form av konklusioner som vi menar kan dras från resultatet.

1.1.2 BEGREPPEN SAMVERKAN OCH KRIS

Samverkan och kris är två begrepp som är centrala i texten. Nedan följer en kort definition av hur be-
greppen har använts i rapporten.

En kris kan för en organisation vara en vardaglig verksamhet medan för andra något akut och oväntat. 
Vad vi avser med kris är en situation som går utanför den drabbade organisationens verksamhet och 
som inte tillhör de vanliga vardagsstörningar som kan förekomma i verksamheten. Både äldreomsor-
gen och skolan kan mötas av ett otal kriser som är, om inte vanliga och hanterbara, något som ändå 
ingår i verksamheten. Det kan vara störningar bland de äldre vid äldreboende som hanteras på plats, 
mindre allvarliga bråk på en skola, eller ”akuta utryckningar” på grund av sjukdom eller annat. Det 
är inte dessa kriser vi har studerat utan händelser som är så omfattande att en räddningsorganisation 
larmas till platsen, till exempel allvarligare brottslighet, bränder eller onaturliga dödsfall. Dessa kriser 
kan dock vara vardagskriser för räddningsorganisationerna om än inte för äldreomsorgen, hemtjänsten 
eller skolan. 

I rapporten Samverkan under räddningsinsatser (Danielsson et al. 2013) gjordes en genomgång av begrep-
pet samverkan där författarna pekar på olika former av samverkan från separation till integration. Sam-
verkan handlar allmänt om att överskrida någon form av gräns, samt om någon form av gemensamt 
agerande. Det är på detta sätt begreppet kommer att användas även i denna rapport. Särskilt har den 
typ av samverkan som sker mellan de olika sektorerna stått i fokus, om de överhuvudtaget samverkar 
eller om det mer handlar om separation.

2. Bakgrund 
Det organisatoriska systemet i Sverige för hantering av samhällsstörningar bygger idag på att många 
aktörer av olika slag tar ett ansvar för hanteringen och samverkar. I princip har alla formella organisa-
tioner ett ansvar att vara delaktiga i hanteringen av störningar när så krävs. Ansvaret vilar mot de tre 
vägledande principerna om ansvar, närhet och likhet. Ansvarsprincipen säger att den som har ansvar 
för en verksamhet i normalfallet har samma ansvar även vid störningar. Ansvarsprincipen innebär även 
att aktörerna ska stödja varandra och samverka, dvs. den utökade ansvarsprincipen. Närhetsprincipen 
betyder att störningar ska hanteras så nära den drabbade eller påverkade verksamheten som möjligt. 
Likhetsprincipen handlar om att en verksamhet som påverkas av en störning ändå ska försöka fortsätta 
sin verksamhet så lika normalfallet som möjligt.
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Såväl offentliga organisationer som privata företag, frivilligorganisationer och enskilda individer utgör 
därför den samlade skaran av aktörer. Samverkan är det nyckelord som, om det verkställs effektivt och 
konsekvent, lyfts fram som lösningen för att uppnå ett säkert och tryggt samhälle. Utan överdrift kan 
samverkan numera sägas utgöra ett grundläggande påbud för hur samhället ska förbereda sig inför 
händelser, agera vid desamma samt fånga upp, lära och sprida erfarenheter efteråt. Framför allt är 
det MSB som nationell myndighet som förordar och stimulerar denna samverkan, exempelvis genom 
konferenser, seminarier, övningar, forskning och publikationer. Den faktiska samverkan sker dock på 
samtliga administrativa nivåer i samhället. 

Även om samverkan som grundläggande inriktning eller arbetsmodell på många sätt är fördelaktig 
bär den också på ett antal problem eller potentiella svårigheter i den praktiska omsättningen. Vi kom-
mer här att ta upp två problem inom mellanorganisatorisk samverkan som vi har arbetat med i denna 
studie. 

Det första problemet handlar om att olika organisationer dels har olika inställning till och förståelse av 
säkerhet generellt, dels har skilda intressen i och förmåga att hantera uppkomna störningar och situa-
tioner. 

När det gäller den generella säkerhetsfrågan påverkas ledningens och personalens attityd till säkerhet 
sannolikt av vilken verksamhet som organisationen bedriver och de risker som är förknippade med 
den. Huruvida organisationen ska sätta in säkerhetsåtgärder eller höja kompetensen inom säkerhet av-
görs därför vanligtvis genom kostnadsavvägningar. Men det är också troligt att säkerhetsfrågan påver-
kas av tidigare händelser och av de erfarenheter som personalen har från dessa. 

När det gäller hanteringen av uppkomna störningar och situationer påverkas de förstås av de fysiska 
förutsättningarna men även av vilka intressen och prioriteringar som personalen i varje involverad 
organisation har, vilken logik och yrkeskunskap som används, hur information och kompetens delas 
och liknande. 

Att sådana skillnader mellan organisationer existerar är inget problem i sig. Problem kan dock uppstå 
när de möts i hanteringen av en störning eller situation som omfattar osäkerheter och där förväntas 
samverka. 

Det andra problemet handlar om övningar för hantering av krishantering och osäkra situationer. Varje 
år genomförs minst ett femtiotal övningar i regi av kommuner, länsstyrelser och myndigheter där olika 
samhällsaktörer medverkar. Det övergripande syftet med övningarna är att träna ledning, samordning 
och beslutsfattande för att därigenom öka förmågan att i samverkan mellan aktörer lösa störningar. 
Problemet med dessa övningar är att de i stor utsträckning speglar en slags gammalmodig logik med 
väntade scenarier, givna aktörer som deltagare, fasta beslutsordningar, centraliserad kontroll, styr-
ning uppifrån, storskalighet och liknande. Även om denna logik har giltighet i vissa typer av händelser 
präglar den övningarnas genomförande och resultat på ett sätt som leder till en reproduktion av befint-
lig kunskap och av traditionell organisering, ledning och samverkan.

Övningarna ger därför inte nya insikter eller ny kunskap för att stärka aktörernas förmåga att samver-
ka. De speglar heller inte dagens system för samhällsskydd och beredskap med många aktörer av olika 
slag involverade och där nya former för ledning och samverkan behöver prövas.

Mot denna bakgrund har vi i studien dels undersökt på vilket sätt personer med olika yrken förstår 
händelser och vilken yrkeskunskap man då refererar till, dels tagit fram en övningsmetod som kan öka 
förståelsen av hur kunskap från olika yrken kan bidra till en lyckad hantering av olyckor och händelser. 
I nästa kapitel beskrivs de metoder som vi har använt för att genomföra detta.
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3. Metod 
Projektets empiriska material samlades in genom intervjuer, experiment och workshops. Intervjuer val-
des som metod för att fånga erfarenheter från verkliga händelser som omfattat samverkan mellan olika 
sektorer. Här är alltså materialinsamlingen retrospektiv. Experimentet och workshoparna valdes för att 
få en direktrespons på ett scenario, det vill säga där ingen efterhandskonstruktion är möjlig, men även 
för att fånga såväl individuella svar som kollektiva reflektioner. En fördel med experimentet är också 
möjligheten att isolera variabler. Det betyder att så mycket omgivningsinformation som möjligt redu-
ceras för att kunna dra slutsatser om vad som påverkar de svar som deltagaren ger. Ett alternativ hade 
varit att observera samverkansövningar och ställa frågor under tiden men då vet vi som observatörer 
egentligen inte om det är yrkestillhörigheten eller något annat som påverkar svaren. Det är lättare, om 
än inte fullständigt möjligt, att kontrollera i en experimentsituation.

I de typer av händelser som studeras här sker hanteringen huvudsakligen på lokal nivå, i kommuner. 
Kommunala verksamheter i olika sektorer blir också ofta delaktiga i hanteringen av händelserna, såväl 
i det akuta skedet som efteråt. Därför valde vi den kommunala nivån för de empiriska studierna. Valet 
av specifika kommuner baserades dels på att de skilde sig åt vad gäller organisering, geografi och 
demografi, dels att de hade aktuell erfarenhet från någon större händelse som hade krävt multiorgani-
satorisk samverkan. Dessa kriterier kombinerat med studiens omfattning gav tre kommuner: Göteborg, 
Karlstad och Gotland.

Urvalet av organisationer baserades på tre typer av krishanteringsvana: Manifesta krishanteringsorga-
nisationer är sådana som har krishantering som ordinarie verksamhet; Intermittenta krishanteringsor-
ganisationer har inte krishantering som ordinarie verksamhet men agerar vid behov samt har en viss 
förberedelse genom utbildning, träning och beredskap för att gå in i krishantering; Latenta krishante-
ringsorganisationer är sådana som inte alls har krishantering som ordinarie verksamhet. Alla tre typerna 
av organisationer ingår i studien.

3.1 Intervjuer
Intervjuerna syftade dels till att få fram erfarenheter från multiorganisatorisk samverkan i faktiska hän-
delser, dels få tre lokalorganisatoriska kontexter beskrivna. Intervjupersoner i respektive organisation 
var såväl chefer som operativ personal. I den mån olika utförare fanns försökte vi rekrytera personal 
från såväl kommunen som kooperativ och företag. Sammanlagt intervjuades 41 personer. En fullstän-
dig förteckning över deltagande organisationer finns i bilaga 1

Samtliga intervjuer var individuella förutom en som genomfördes i grupp (två intervjupersoner). Inter-
vjuerna genomfördes på respektive intervjupersons arbetsplats. De flesta intervjuerna varade runt en 
timme men det fanns intervjuer på alltifrån under en halvtimme till närmare två timmar. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades efteråt.

3.2 Experiment
Inom studien genomförde vi experiment vid Mittuniversitetets psykologilaboratorium med deltagande 
personal från räddningstjänst, polis och äldreomsorg, totalt 24 personer (se bilaga 1). Syftet med expe-
rimenten var att identifiera eventuella yrkesbaserade skillnader mellan olika yrkesgrupper i uppfatt-
ning av en och samma osäkerhetssituation. Den personal som deltog från de olika organisationerna var 
personer som i vardagen arbetar i operativ verksamhet. 

Experimentet består av att försökspersonen individuellt får se en film och besvara frågor under filmen. 
Hela filmen är cirka fem minuter lång. Filmen utspelas på ett äldreboende med individuella lägenheter 
och gemensamma lokaler. Hela filmen utspelas ur åskådarens perspektiv. 
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Under filmen ställs sex frågor som försökspersonen svarar på muntligt medan filmen pausas. Frågorna 
handlar om hur försökspersonerna uppfattar situationen, vad de kommer att göra i situationerna och 
vad de kommer att säga till sina kolleger och till personalen som de möter på äldreboendet. 

Efter att filmen är slut ställs uppföljande frågor till försökspersonen, exempelvis om försökspersonen 
vill lägga till eller ändra något. Hela proceduren för försökspersonen tar mellan 20 och 45 minuter be-
roende på längden av samtalet efter filmen. Det är de inspelade svaren under filmen och från intervjun 
efteråt som har använts i analysen.

Experimentet genomförs också i USA vid Disaster Research Center. De första resultaten visar att hur 
räddningstjänstpersonal i Sverige och USA avser att agera uppvisar stora likheter för denna personal-
grupp. Fortsatta analyser av materialet kommer att pågå under 2015. 

3.3 Workshops
Efter att samtliga experiment var genomförda genomförde vi workshops i Karlstad, i Östersund och på 
Gotland. Deltagare var huvudsakligen anställda inom olika kommunala verksamheter, alltifrån teknik 
och fastighet till skola och räddningstjänst, men även från andra organisationer såsom ambulans, polis, 
länsstyrelsen och MSB (se bilaga 1). Syftet var dels att bredda den experimentella datainsamlingen till 
andra yrkesgrupper samt att testa metoden från experimentet som utbildningstillfälle i workshopfor-
mat. 

Workshopen börjar med en introducerande presentation av deltagarna och projektet samt instruktio-
ner. Därefter visas samma film som användes i experimentet, men nu för alla deltagare samtidigt. Vid 
varje fråga stoppas filmen och deltagarna får först anteckna sina egna svar, därefter diskutera med de 
andra i den grupp som deltagarna är indelade i. När diskussionen börjar avta, efter 3-10 minuter, sätts 
filmen igång igen. 

Efter detta moment gick vi gemensamt igenom varje fråga och grupperna fick berätta vad som hade 
tagits upp. Anteckningar fördes på tavlor eller stora pappersark runt väggarna för överskådlighetens 
skull och workshopen avslutades med övergripande diskussion och reflektioner.

Utöver workshops i kommunerna har experimentet i formen av workshop också genomförts vid andra 
tillfällen. Under Mötesplats Samhällssäkerhet på Kistamässan 2013 testades workshopmodellen med 
experimentet för första gången. Därefter har experimentet genomförts vid Forum för naturkatastrofer 
Försvarshögskolan i Stockholm, vid Mittuniversitetet under en utvecklingsdag för lärare i Östersund 
och vid en forskarlunch för allmänheten i Östersunds bibliotek. Workshopen har också genomförts 
med en klass på en gymnasieskola. I samverkan med samma klass tog eleverna som ett projektarbete 
fram nya filmidéer. En engelsk version av experimentet genomfördes vid the 5th International Disaster 
and Risk Conference i Davos och the 4th International Conference on Building Resilience i Manchester.

4. Resultat
Resultatet visar att samverkan kan förstås utifrån olika perspektiv och att flera faktorer påverkar förut-
sättningarna för samverkan mellan organisationer från olika sektorer. En förutsättning är att kärnverk-
samheterna i de olika organisationerna kommer i kontakt med varandra. Ibland arbetar organisationer-
na vid en kris med sina ordinarie uppgifter oberoende av andra och då förekommer ingen samverkan 
att tala om (jfr Berlin & Carlström, 2009, Danielsson et al. 2011, Kvarnlöf & Johansson, 2014). De anpas-
sar då endast verksamheten och den egna uppgiften till den kris som uppstått och improvisera om det 
behövs för att lösa uppgiften, men utan egentlig inblandning från andra organisationer. Exempel på 
detta är vattenläckan i Karlstad där bland annat hemtjänstpersonalen berättade att de löste problemen 
som uppstod i och med bristen på vatten på olika sätt, utan inblandning från räddningsorganisatio-
nerna. Det var positivt att vatten kom till organisationen i form av vattendunkar, men när det gällde 
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brukarna som bodde i egna hem löstes problemen på andra sätt. Vi kommer inte att fördjupa oss i dessa 
förhållanden då vårt fokus är händelser där samverkan sker.

I föreliggande rapport fokuseras främst samverkan på en skadeplats som etablerats i en organisation 
som i vardagen inte arbetar med räddningsinsatser. Studien har utgått från händelser som drabbat 
äldreboenden och skolor och där räddningstjänst eller polis varit inblandade i räddningsinsatsen. Syftet 
har varit att beskriva hur personal i de olika organisationerna uppfattat samma kris, och hur de agerade 
eller avsåg att agera under krisen, samt hur de uppfattade den samverkan som skedde med andra orga-
nisationer under händelsen, med fokus på den samverkan som skedde över de olika sektorerna.  I ana-
lysen har vi särskilt fokuserat på hur informanternas organisationstillhörighet, profession och yrkesroll 
samt krishanteringsvana har påverkat deras meningsskapande. 

Något som visar sig ha betydelse för hur situationen uppfattas är hur känd respektive okänd en plats, 
en situation eller en uppgift är för personalen vid de inblandade organisationerna (figur 1). Modellen 
har växt fram under vår analys och har ökat vår förståelse för en del av de samverkansproblem som 
tagits upp av våra informanter.

De drabbade organisationer som ingår i denna studie är äldreomsorgen, hemtjänsten och grundskolan. 
Det som kännetecknar dessa organisationer är att de vid en kris ofta arbetar med sina vanliga uppgifter, 
dvs. ansvarar för vården och omsorgen om de äldre eller undervisningen för elever. De befinner sig i 
sin vanliga struktur, oftast på sin arbetsplats eller i den arbetsmiljö där de vanligen arbetar, men situa-
tionen har ändrats och har förlorat sin förutsägbarhet, vilket får konsekvenser för hur de förstår och 
kan utföra sina uppgifter (Danielsson et al., 2013). Redovisningen av resultatet kommer att följa denna 
modell (se figur 1). 

Känd plats Okänd plats

Känd uppgift Okänd uppgift Känd uppgift Okänd uppgift

Känd  
situation

Okänd 
situation

Figur 1: Modell över i hur känd respektive okänd en plats, en situation eller uppgift är för de inblandade organisationerna.

En aspekt som tidigare tagits upp i Danielsson et al. (2011, 2013) visar på betydelsen av tidsaspekten, att 
organisationer deltar i insatsen vid olika tidpunkter vilket även det påverkar möjligheterna till samver-
kan. Detta kommer bara att beröras marginellt i denna rapport.

4.1 Platsens betydelse vid samverkan
När en olycka inträffar i en organisation som exempelvis ett äldreboende eller en skola, uppstår en 
skadeplats (Danielsson et al, 2011). Polis och räddningstjänst anländer till platsen och påbörjar en rädd-
ningsinsats. För polis eller räddningstjänst är det, om det är en mindre olycka, en vardagshändelse, en 
situation de är vana vid och en uppgift som de är förberedda och utbildade för. Men platsen kan vara 
ny, och det kan vara första gången de befinner sig på denna plats och i den drabbade organisationen. 

Platsen, dvs. den drabbade organisationen, är däremot känd för personalen som arbetar där och för an-
dra som är knutna till platsen, exempelvis boende på ett äldreboende eller elever vid en skola. Det som 
fokuseras i detta kapitel är hur förståelse för platsen påverkar arbetet och samverkan mellan personal 
i den drabbade organisationen och personal från räddningsorganisationerna som kommer till platsen 
(andra intressenterna involveras inte i denna studie).
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Polis och räddningstjänst som anländer till en plats på ett larm försöker förstå situationen och vad som 
ska komma att bli deras uppgift. Frågor de vill ha svar på är till exempel var olyckan har skett, dvs. vä-
gen fram till skadeplatsen, vad det är som hänt, omfattningen av skadan, vad det är som ”gått sönder”, 
exempelvis hur mycket vatten som runnit ut eller hur många rum som är skadade. 

Forskning visar att räddningsorganisationer vid en utryckning går igenom den information de fått och 
försöker skapa förståelse för vad som har hänt innan de kommer fram till platsen där olyckan skett. 
De befinner sig i något som ofta benämns ”vad-är-detta-fasen” (Danielsson et al 2006, Fredholm 1995, 
2006). 

På väg ut ropar vi upp vår larmcentral och söker mer information den vägen. /…/ Då skapar vi oss en mental bild 
om vad vi kommer att stöta på. (Räddningstjänst)

Har händelsen uppstått i en organisation kan det vara första gången som räddningsorganisationen 
besöker denna organisation. Däremot kan de ha erfarenhet av räddningsinsatser i den här typen av 
organisationer sedan tidigare, även om inte just den aktuella. Det här visade sig vid en brand i ett kom-
munalt hyreshus där räddningstjänst inte hade kunskap om att det fanns ett särskilt boende i huset 
vilket blev ett problem vid räddningsarbetet.

Det visade sig att i två trappuppgångar hade kommunen någon form av boende /…/ boende med någon form av 
handikapp. Det hade vi ingen vetskap om /…/ det var ett problem vi ställdes inför. (Räddningstjänst)

Om informationen kommer till räddningstjänstens kännedom tidigt kan de redan från början ta med 
aspekterna kring platsen i sitt räddningsarbete. Det här visade sig vid en brand i en pumpstation där 
ägaren förklarade problemet med en bäck och bevattningsdamm som fanns i närheten.

Han hade stenkoll och förklarade om bäcken /…/ intill har vi en damm och får vi skit i dammen … då har ni för-
stört min bevattning i sommar. (Räddningstjänst)

Vi hade nog löst situationen ändå men det har troligtvis tagit längre tid och resultatet har kanske inte blivit lika 
bra. Hans roll i det hela var nog väldigt viktig för tidigt fick vi en inriktning på bäcken och hans lilla damm och 
var rädd om den. (Räddningstjänst)

Platsen kan som sagt vara okänd för räddningsorganisationerna och i intervjuerna framkommer att 
räddningstjänsten och polisen har behov av information om platsen där händelsen sker. Den informa-
tion som söks är framförallt kring den fysiska miljön och av teknisk karaktär, till exempel hur en bygg-
nad ser ut invändigt, rummens placering, vad som möter räddningspersonalen när de går in i byggna-
den, och om det finns farliga vätskor och andra föremål som kan utgöra fara vid exempelvis en brand.

Han [räddningsledaren] frågade nog om det fanns gaser [i byggnaden], men det mesta var redan utklarat. (Rek-
tor)

Det är egentligen kort information om vilka risker som finns /…/ om vi går in, är det något som kan gå sönder, 
explodera, rasa. (Räddningstjänst)

Den information som söks har betydelse för räddningsorganisationernas insats, att personalen inte ska-
das när de utför sin uppgift. Viktig information är också om det finns personer kvar i byggnaden och 
om det finns brandfarligt materiel.

4.1.1 SAMVERKAN PÅ PLATS – ATT HÅLLA SIG UNDAN

Räddningsorganisationernas legitimitet på skadeplatsen är självklar då det ofta är den drabbade orga-
nisationen som larmat in dem (Danielsson et al. 2011). Även om olika räddningsorganisationer är spe-
cialiserade på olika slags uppgifter så visar intervjuerna att personal vid både räddningstjänst och polis 
oftast har stark legitimitet bland den drabbade personalen när de kommer på plats. Exempelvis berättar 
personal vid både äldreomsorg och skola att man lämnar över till räddningstjänst när de anländer. 
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Vi såg till att inte stå i vägen. Sen om de frågade då svarade man men vi gjorde inte mycket. (Personal äldrebo-
ende)

Det kändes väldigt bra när de [räddningstjänst] kom och tog över. (Personal äldreboende) 

Sen är det förstås att de [räddningstjänst] fattar beslut /…/ Det kan jag inte lägga mig i. De fattade beslutet om att 
delar av skolan måste brinna ner. (Rektor)

När räddningsorganisationerna anländer till den drabbade organisationen etableras en skadeplats och 
gränser för var det är tillåtet att vistas dras upp. Det är från räddningstjänstens sida önskvärt att de får 
arbeta ostört och personalen vid den drabbade enheten kan bli tillsagd att hålla sig undan när rädd-
ningstjänsten kommer till skadeplatsen, så att räddningstjänstens personal får göra sitt. 

Dom säger nu tar vi över så håll er undan för att inte störa arbetet. (Personal äldreomsorgen) 

Han [bonden] kom med kort information och det är egentligen så jag vill ha det. (Räddningstjänst)

Även om personalen vid den drabbade organisationen är en legitim aktör i vardagen, så försvagas 
legitimiteten att vistas i den egna miljön när en olycka inträffar och räddningsorganisationerna kommer 
på plats (se även Danielsson et al. 2011, 2013). De som tidigare var legitim personal i verksamheten kan 
därmed hamna utanför den avspärrning som görs och att platsen därefter tas över av räddningsorgani-
sationerna, vilket uppskattas av räddningspersonalen. 

Han var ganska duktig på så sätt att han höll sig undan och lät oss jobba. (Räddningstjänst)

Personalen vid den drabbade organisationen samverkar genom att informera räddningsorganisatio-
nerna vad de uppfattar har skett, till exempel var det brinner eller ett hotfullt föremål är placerat, samt 
vad som hänt innan räddningsorganisationerna kom på plats. De visar också vägen till skadan. Men 
framförallt inväntar de instruktioner från räddningsorganisationerna vad de själva bör göra. 

Information som inte tas upp av den drabbade personalen och som inte efterfrågas av räddningsorga-
nisationerna är information om vilka rutiner som finns upparbetade i den drabbade organisationen, om 
det finns särskilda behov som är unika för just den här arbetsplatsen. Exempelvis frågan om särskilt bo-
ende i hyreshus som beskrevs ovan. Det var också få som under experimentet reflekterade över om det 
fanns särskilda rutiner för evakuering av de äldre på boendet. Inte hellre diskuteras detta i intervjuerna.

Även räddningspersonalen håller sig undan. Situationer som är påfrestande för räddningstjänsten är 
när drabbade eller allmänheten kommer fram till dem och påpekar att något borde göras vid en brand, 
eller göras på ett annat sätt. Detta har bland annat lett till att vissa räddningsstyrkor sitter kvar i bilen 
medan befälet går runt och ser vad som behöver göras. 

Vi jobbar mer och mer med att vi sitter kvar i bilen tills befälet har gått sitt första varv och sedan kommer order. 
Just för att vi ska slippa utsättas för denna situation. (Räddningstjänst) 

På det sättet tar befälet på sig mötet med drabbade och allmänheten och den övriga räddningspersona-
len slipper den stressen.

4.1.2 SAMVERKAN PÅ PLATS – ATT UTGÖRA ETT STÖD

När räddningsorganisationer intar en annan organisations arbetsplats anpassar båda organisationerna 
sin verksamhet till händelsen. Uppfattningen från räddningstjänstens personal är att folk gärna vill be-
rätta vad som hänt, men att räddningstjänsten är tämligen klar över vad de vill ha hjälp med. Samver-
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kan sker mer parallellt om den sker än synkront1 (Berlin & Carlström, 2009). Den drabbade personalen 
i våra studier lämnade ofta över ansvaret för insatsen till räddningsorganisationerna och höll sig sedan 
ur vägen samtidigt som de hjälpte till där de kunde. 

Stödet från den drabbade organisationen var framförallt att bidra med praktiskt arbete och resurser. 
Det handlade bland annat om uppgifter där den drabbade hade unika kunskaper om vissa funktioner 
på platsen.

Han [bonden som var drabbad] visade vad som skulle vara stängt och den [kranen] ska vara öppen. (Räddnings-
tjänst)

Däremot vill räddningstjänst att de drabbade, trots att de utgör ett stöd, ska befinna sig lite i bakgrun-
den, som en person sa, ”5-10 meter bakom och tipsa”. Det är bra om chefen eller ett skyddsombud kan 
vara i närheten så att räddningspersonalen kan söka mer information om det behövs, men personen ska 
inte lägga sig i. 

Räddningsorganisationerna har även behov av praktiskt stöd vid en insats. Personalen vid de drabbade 
organisationerna försökte på olika sätt att öka framkomligheten i lokalerna genom att till exempel rensa 
utrymningsvägar. 

Så såg vi till att trapporna var tomma och att de [räddningstjänst] fick springa och dra slangar som de behövde. 
(Personal äldreboende)

Annat stöd från den drabbade personalen är mer materiellt som när polisen skulle utreda försvinnan-
det av ett skolbarn och frågade om de kunde använda skolans lokaler.  

Under experimentet uppgav informanter från räddningstjänsten att de skulle ta äldreomsorgspersona-
len till hjälp med att evakuera boendet. Denna typ av stöd framkommer inte lika tydligt i intervjuerna. 
Det kan bero på att de händelser som beskrivs är olika. I intervjuerna beskrivs exempelvis en brand där 
det var behov av att utrymma byggnaden snabbt vilket krävde andra överväganden.

Vilka som är legitima aktörer under en räddningsinsats visar sig i vem som har rätt till stöd från de 
drabbade. Av intervjuerna framgår till exempel att Missing People inte fick tillgång till skolans lokaler 
när de deltog i sökandet efter det försvunna skolbarnet. De hänvisades istället till kyrkans lokaler. 

4.1.3 SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis är en plats så mycket mer än en fysisk geografisk position. Platsen har även 
inbyggda logiker som påverkar hanteringen av händelsen ”genom att avgöra vilken social interaktion 
som är möjlig, och hur de sociala relationerna etableras” (Danielsson et al. 2011). När en händelse in-
träffar i en befintlig organisation så kan händelsen i sig vara starkt förknippad med platsen och omfatta 
både maktaspekter, det vill säga vilka som anses ha legitimitet att agera, samt vilka som naturligt befin-
ner sig på platsen och vilka som kan tänkas ansluta, exempelvis föräldrar som kommer till sitt barns 
skola. För de olika grupperna är platsen och miljön mer eller mindre känd. Det som framkommer i in-
tervjuerna är att det som uppfattas som okänt för räddningspersonalen i huvudsak handlar om fysiska 
och tekniska detaljer, inte rutiner och normer för hantering av uppgifter i den drabbade verksamheten. 
Det är också den typen av information som räddningspersonalen efterfrågar.

4.2 Roll och uppgift
Situationen på skadeplatsen påverkar vem som betraktas som en legitim aktör, och har rätt och att 
utföra vissa uppgifter där (Danielsson et al. 2011, Kvarnlöf & Johansson, 2014). Då skadeplatsen är en 

1  Med parallell samverkan menas att aktörerna arbetar just parallellt med sina uppgifter, sida vid sida, men var och 
en gör sitt. Vid synkron samverkan agerar parterna prestigelöst och utbyter arbetsuppgifter med varandra. Parterna har 
fokus på hela insatsen och inte bara på sin del (Berlin & Carlström, 2009).
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drabbad organisation kan regler och normer mellan den drabbade organisationen och räddningsor-
ganisationerna kollidera och skapa konflikt snarare än en effektiv samverkan. Ett exempel där olika 
hanteringslogiker kan komma i konflikt är det sätt som försökspersonerna i experimentet beskriver eva-
kueringen av ett äldreboende på. Äldreomsorgspersonalen arbetar utifrån rutiner som utgår från om-
sorgen för de boende och de är vana vid och har rutiner för att förflytta de boende, ”man går och fikar”. 
Denna rutin skiljer sig från räddningsorganisationernas sätt att effektivt tömma en lokal när den behö-
ver utrymmas, dvs. att öppna alla dörrar och se till att alla som finns i lokalerna går ut. Har personerna 
som ska evakueras någon form av funktionsnedsättning kan detta skapa problem som personalen vid 
äldreboendet är vana att hantera, men som kan vara okänt för räddningspersonalen.

De uppgifter som utförs vid en kris är olika till sin karaktär, vissa är knutna till individens kompetens 
och profession medan andra är nya och ligger långt från de uppgifter som utförs i vardagen. Exempel-
vis utför både personal vid den drabbade organisationen och personal från räddningsorganisationerna 
uppgifter som de normalt utför, till exempel sköter om äldre, utbildar skolbarn, släcker bränder. När en 
kris inträffar är det i första hand personal som normalt arbetar med icke räddningsuppgifter som kan 
hamna i situationer där de utför uppgifter som de kanske inte är vana vid, eller kompetenta att utföra. 
Men även räddningsorganisationerna kan hamna i situationer där de inte riktigt kan hantera uppgiften 
på det sätt den kräver, till exempel om uppgiften kräver kompetens om den drabbade organisationen 
som räddningspersonalen inte har. Nedan beskrivs några av dessa situationer.

4.2.1 GAMLA UPPGIFTER I NYA SITUATIONER

De drabbade organisationerna som deltagit i vår studie har i vardagen inte till uppgift att hantera 
olycksförlopp som inte är relaterade till deras verksamhet. Dessa organisationer arbetar normalt inte 
med kriser som brand, översvämning, eller svårare stormar, det vill säga dessa händelser är inte var-
dagsrutin för dem på det sätt som det är för räddningstjänst.

Krisen medför dock att det ställs krav på denna personal att de ska vara mer flexibla och anpassa upp-
gifter och verksamhet till de nya förutsättningarna. Det kan handla om att göra sina uppgifter på ett lite 
annat sätt, på en annan plats eller med andra resurser för att kunna lösa de problem krisen ställer till 
med samt att hålla sig lugn för att lugna brukare och elever.

Det var våra elever som var nummer ett, och det var målet att skapa lugn och fortsätta vardagen för dem. (Rektor)

Klockan åtta nästa morgon skulle vi stå fräscha och ta emot barnen och genomföra en full skoldag. På en ny plats. 
(Lärare)

Personalen vid de drabbade organisationerna menade att det var deras ansvar att se till att verksamhe-
ten bedrevs så normalt som möjligt och under krisen fortsätter de fokusera på den uppgift de är ålagda 
att utföra till exempel se till att elever får sin utbildning, eller att de äldre får den omsorg de har rätt till 
som medicin i tid, mat och den hjälp de behöver. ”Man gör det man måste göra”, som en intervjuper-
son säger. De styrs under händelsen av omsorgen om dem de har ansvar för.

Våra kunder är väldigt gamla och oftast dementa och de kopplar inte riktigt. Man kan vänta sig allt som i vanliga 
fall inte händer. (Personal äldreomsorg)

Personalen beskriver vidare hur de försöker skapa nya arbetsrutiner men samtidigt behålla de som 
fungerar i så stor utsträckning som möjligt och arbeta med de resurser som de har.

[vi skulle] genomföra en full skoldag. På ny plats i något snabbt framtaget rum. Så visst tyckte vi att det var tufft. 
Man var ganska mör när man kom hem och funderade på hur jag skulle ta hand om barnen en hel dag. Åtta till 
två utan förberedelsetid. När man själv faktiskt mår väldigt dåligt. (Lärare)

Inget material hade vi och vi var utspridda. /.../ Vi fick blyertspennor och lite papper så det kändes tufft. /.../ 
(Lärare)
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Dom försökte ju rädda hårddisken. Men dom lyckades väl inte med det så alla resultat [betyg] och allting var 
borta. (Lärare)

Även äldreomsorgens personal är vana att anpassa sig till kriser och lösa de problem som uppstår. 
Deras kunder är gamla och ibland även dementa och har olika behov. Beroende på krisens art kan olika 
problem uppstå. Ett exempel är elavbrott som inom äldreomsorgen kan medföra att personal måste 
hantera elektriska portlås som hindrade dem att komma in till sina brukare, och trygghetslarm som 
slås ut. En vattenläcka kan leda till att medicin i form av brustabletter inte kan ges om man inte först får 
fram vatten. Men dessa händelser hanteras av personalen som måste vara flexibla och hitta lösningar 
som anpassas efter kundernas specifika behov. ”Man kan inte ta allt förgivet” säger en informant från 
äldreomsorgen, ”vi gör det bästa av situationen”.

För räddningsorganisationerna är inte krisen det som i huvudsak utgör vardagen, utan väntan på krisen. 
Men när en kris inträffar så framkommer i intervjuerna att räddningstjänstens roll under ordinära 
kriser framförallt handlar om att ta hand om räddningstjänstärenden som finns reglerat i Lagen om 
skydd mot olyckor (LSO) samt andra åtaganden som kan vara inskrivna i räddningstjänstens hand-
lingsprogram. Räddningspersonalen är under händelsen uppgiftsrelaterade och präglade av en teknisk 
rationalitet. Fokus är att återställa, avhjälpa och förhindra skada, och de är under händelsen styrda av 
en incidentkontrollerande logik (Danielsson et al. 2011).

Vi jobbar utifrån något som kallas standardrutin och då vet varje man vad de ska göra så fort de kliver ur bilen. 
Det är en väldig trygghet för oss. (Räddningstjänst ledning)

Kommunens förvaltning har under ordinära kriser ansvaret att leda och samverka med enheter inom 
sitt ansvarsområde. Den samordnande rollen kan exempelvis innehas av en säkerhetssamordnare inom 
en kommun som har till uppgift att samverka både med olika förvaltningar och med underordnade 
enheter. Säkerhetssamordnaren har kommunens resurser och kompetens att tillgå för att hantera kriser 
av olika slag. Säkerhetssamordnaren kan även förfoga över externa resurser genom avtal med privata 
aktörer som kompletterar kommunens behov av kompetenser. 

I intervjuer med kommunens krishanteringsfunktion framkommer att de ofta samverkar både före 
och under krisen med den kommunala räddningstjänsten och räddningstjänstförbunden, och att dessa 
organisationsenheter ofta är representerade i kommunens stab. Räddningstjänsten uppfattas ha en bred 
kompetens och mycket resurser som kommer väl till pass både i den lilla och stora krisen. I intervjuer-
na framkommer även att kommuner vänder sig till räddningstjänsten när det sker oväntade händelser 
oavsett om händelsen faller inom ramen för LSO eller deras andra åtaganden. Räddningstjänsten har 
förväntningarna på sig från både kommunen och den enskilde medborgaren att hantera händelser som 
översvämningar och vattenläckor.

Huruvida och hur mycket räddningstjänsten är inblandad utöver det som är renodlade räddnings-
tjänstuppdrag skiljer sig beroende på var i Sverige krisen inträffar. Det finns exempel på räddnings-
tjänster som valt att ta på sig stora delar av kommuners vardagliga säkerhetsarbete och till följd av 
detta inrättat säkerhetsavdelningar belägna inom räddningstjänstens domän, som en intervjuperson 
från räddningstjänst berättar.

I min värld och i min företrädares värld är det helt självklart att räddningstjänsten ska vara en självklar del i det 
breda säkerhetsarbetet i en kommun och vi ska vara med i ett tidigt stadium för att kunna stödja folk. (Rädd-
ningstjänst ledning)

Väl på plats vid en händelse finns institutionella rutiner för vad som ska göras och hur samarbetet mel-
lan olika organisationer upprättas. Exempelvis visar resultaten från experimentet med en bomb utanför 
ett äldreboende som genomfördes inom projektet, att räddningstjänst menar att bomben är ett polisä-
rende. De börjar agera med att spärra av en del av området, men inväntar sedan polisens instruktioner. 
Eventuellt kan de börja evakuera boendet med personalens hjälp. Polisen är helt på det klara med att 
det är ett polisärende och efter bara ett par minuter har de upprättat en insats för att hantera bomben. 
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Händelsen tas över av räddningsorganisationerna som har sina bestämda roller.  

Vid utryckningar enligt LSO uppstår i det första skedet av händelsen däremot inga naturliga samver-
kansformer med kommunens ledning. Det är i föreskedet (planeringsskedet) och först om händelsen är 
utsträckt över lång tiden som samverkan kan uppstå mellan organisationerna. Det förekommer dock att 
räddningstjänsten väljer att fortsätta vara behjälplig även efter att det inte är räddningstjänst längre.

4.2.2 NYA UPPGIFTER

När räddningstjänst kommer till den drabbade organisationen tar de ofta över räddningsarbetet, men 
kan också be personal vid den drabbade organisationen att hjälpa till. Det stöd som efterfrågas är så-
dant som underlättar för räddningspersonal eller polis i deras arbete exempelvis att rensa och förbereda 
utrymningsvägar, eller ta fram uppgifter till polisutredningar.

Alltså folk som hela tiden kom och pockade på uppmärksamhet då på nått vis. Så [jag tog på  mig att] vidarebe-
fordra och försöka hitta någon lösning. Så jag försökte vara lugn och ta emot det mesta. /…/ Det var att se till det 
praktiska. Att det skulle finnas fika till folk. Att det skulle finnas kaffe. Så att de stod på benen. De satt ju här på 
kvällarna, varje dag i stort sett. Så jag försökte att bara liksom stötta och hjälpa så gott jag kunde. Jag hade ju deras 
telefon i säkert två veckors tid. Så jag hade väldigt mycket ända tills presskonferensen (Skolpersonal)

Här var det en av skolans personal som tog på sig ett ansvar underlätta arbetet för andra aktörer så att 
det skulle fungera så bra som möjligt. Det här är något som sällan lyfts fram i studier av kriser, även 
om det ibland framkommer att till exempel personal som bemannar organisationers telefonväxel och 
vaktmästare varit viktiga under krishanteringen. Under till exempel hanteringen av tsunamin visade 
Alvinius et al. (2010) studie behovet av just personal i växeln samt behov av personal att serva med mat 
och andra praktiska göromål. Insats av andra än räddningspersonalen kan ibland vara avgörande i 
händelser vilket Disaster Reserach Centers fallstudier har visat (till exempel studier från 9/11, Kendra & 
Wachtendorf, 2006).

För kommunens krisledning, exempelvis säkerhetssamordnare, medför en kris att de får en central 
roll i organisationen. I vardagen förbereder personal i dessa funktioner organisationen för olika kris-
händelser som skulle kunna inträffa. När en mer omfattande kris väl inträffar kan det ligga på den 
kommunala ledningen att upprätta någon form av forum för samverkan med aktörer utanför den egna 
organisationen. Detta gäller framförallt för händelser som har ett långtgående tidsperspektiv eller berör 
en större geografisk yta, exempelvis att krisen berör flera kommuner och involverar länsstyrelsen. Både 
kommunen och länsstyrelsen kan initiera en stab och bjuda in externa aktörer för samhällsviktig verk-
samhet, exempelvis elkraftbolag eller vattenregleringsföretag.2 Beroende på krisens art kan uppgifter 
skifta. Även om personal vid dessa organisationers säkerhetsfunktioner inte kan förutse allt är de ofta 
insatta i krishanteringsarbetet och har ett etablerat samarbeta med räddningstjänst.

Räddningstjänsten har sin roll under en kris, men kan efteråt informellt ge stöd till de drabbade att 
bearbeta det som inträffat genom att informera och svara på frågor om själva olycksförloppet. Några 
exempel i vårt material är räddningstjänstens stöd efter en brand på skola och på ett äldreboende där 
informationsbehovet hos den drabbade personalen var stort efter händelsen. Vid båda dessa händelser 
samlade räddningstjänsten berörda och informerade om förloppet. En respondent vid räddningstjäns-
ten säger.

Man vill inte lämna någon i sticket. Det skulle jag kunna göra juridiskt sett men det fungerar inte så och bör inte 
fungera så. (Räddningstjänst) 

Även om personal befinner sig inom samma organisation kan problem uppstå till exempel att hamna i 
ett läge där ens kompetens inte räcker för uppgiften. Ett exempel som tas upp är när en sektorchef i en 
kommun åkte ut till ett drabbat äldreboende för att stödja personalen, men väl där inte kunde hjälpa 

2  LOS – samverkan och Ledning, MSB-projekt
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till i verksamheten eftersom det inte fanns behov av den typ av hjälp som sektorchefen kunde erbjuda. 
Uppfattningen hos intervjupersoner på äldreboendet var att sektorchefen inte visste vad som behövde 
göras och att de inte förstod varför sektorchefen kom, då det inte fanns något som hen kunde göra. Just 
kritiken uppåt mot förvaltningsledningen återkommer i flera av intervjuerna och på alla platser. 

Förvaltningen tycker jag inte att jag fick stöd från över huvud taget. I förvaltningen kändes det mer som att man 
ville hitta syndabockar.  (Skolpersonal)

Däremot polis och räddningstjänst lyftes fram som ett positivt och relevant stöd.

4.2.3 SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis finns redan i vardagen en del upparbetade rutiner som fortsätter att gälla vid en 
kris, men också att nya rutiner skapas av stödjande personal. Dessa rutiner är mer eller mindre uppen-
bara och efterfrågade vid en kris. Det är självklart att räddningsorganisationernas kompetenser är efter-
frågade och behövda, men det saknas kunskap om andra organisationers kompetens och hur den skulle 
kunna användas vid en händelse. Hur olika organisationers kompetens nyttjas på en skadeplats (som är 
den egna organisationen) har inte synliggjorts i tidigare studier. Detta osynliggörande får konsekvenser 
vilket vi återkommer till nedan.  

4.3 Förståelse för situationen
Tidigare forskning visar att räddningsorganisationer, när de möts av en okänd större händelse kan ha 
svårt att inledningsvis förstå situationen. Det är något som också gäller för de drabbade organisationer-
na i denna studie. Situationen på skadeplatsen är ny och okänd, även om de drabbade befinner sig i sin 
ordinarie organisation. Men situationen omges av en mängd nya regler, normer och föreställningar som 
påverkar den drabbade personalens arbete och blir styrande för deras handlande. Deras normala före-
ställningar och förståelse sätts ur spel. Den nya situationen anger exempelvis vem som har rätt att vistas 
på skadeplatsen och utföra uppgifter där, detta oaktat att det är den drabbade organisationens personal 
och deras arbetsplats det handlar om. Det vi studerar här är händelser som för en drabbad organisation 
uppfattas som en krishändelse, även om räddningstjänst eller polis skulle kalla det vardagshändelser, 
dvs. situationer som de känner igen från sin vardag. 

Något som inte brukar tas upp i tidigare studier men som har betydelse för förståelsen för situationen 
är att de aktörer som omfattas av händelsen arbetar i olika tidsspann (Danielsson et al., 2011, 2013). För 
vissa organisationer är insatsen kortvarig och de är snart ute på en ny insats, vilket till exempel gäller 
ambulansen. För andra kan händelsen bli långdragen och pågå i veckor till exempel vid skolbranden 
där en temporär skolmiljö byggdes upp för att ge skolbarnen den undervisning de hade rätt till. Detta 
pågick under ett år.

Räddningstjänstpersonal vi intervjuat skapar sig snabbt en uppfattning om situationen och menar att 
man inom de första 10 sekunderna bildar sig en uppfattning både om vilken information som man 
eventuellt kan få från de första på plats, ”om de har information att ge eller om de bara ska stå vid 
trädet”. I flera av intervjuerna framkommer uppfattningen att den personal som finns i de drabbade 
organisationerna kan skapa tumult eller vara hysteriska. 

Man får snabbt en bild av om de har information att ge, är någon person kvar inne, är det på jobbet eller är de 
bara hysteriska. (Räddningstjänst) 

Studier sedan lång tid tillbaka visar dock att allmänheten inte hamnar i panik eller blir hysteriska utan 
agerar tämligen rationellt vid kriser. I intervjuerna berättar personal i de drabbade organisationerna 
att de vid en kris börjar anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna, exempelvis att prioritera 
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verksamhet som är livsavgörande och ”strunta” i det som kan skjuta fram. De beskriver sällan hyste-
riska beteenden, utan beskriver framförallt hur de försöker skapa en förståelse över det som hänt. När 
räddningsorganisationerna sen kommer till platsen lämnar personalen ofta över ansvaret till rädd-
ningstjänsten att åtgärda själva incidenten. 

Det finns med andra ord en vana att arbeta med kriser och improvisera för att lösa problem. Men när en 
kris uppstår som går utöver det organisationen själv kan hantera blir situationen en annan. Både expe-
rimentet och intervjuerna visar att när en situation uppstår som inte är känd och som inte går att lösas 
inom egen organisationen uppstår svårigheter för den drabbade organisationen. I dessa lägen uppger 
intervjupersoner inom äldreomsorgen och skolan att de överlämnar ansvaret för hanteringen av själva 
händelsen till räddningsorganisationerna, samtidigt som de fortsätter med sina ordinarie uppgifter så 
långt det går. Även om det är tufft så upplever de att de inte kan backa från det ansvar de har för andra.

Sen hade vi säkert kunna ringa till dom [räddningstjänst och polis] när vi ville så hade dom säkert kommit ut. 
Men jag tror inte att vi gjorde det. Sen gick vi in i vårt jobb. Hade fullt upp med att få dagarna att hänga ihop. 
(Skolpersonal)

Äldreomsorgs- och skolpersonalen beskriver både i intervjuer och i experimentet att deras fokus vid en 
kris är på den ordinarie kända uppgiften. Situationen kan däremot vara svår att ta in och förstå. Under 
experimentet uppgav personal från äldreboenden flera gånger att man skulle hämta sina kolleger för att 
med deras hjälp försöka förstå situationen med bomben utanför entrén. I intervjuerna berättar personal 
vid både ett äldreboende och en skola att de sökte information från räddningstjänst när de ville veta 
mer om situationen och hur den skulle kunna förstås.  Det framkom även behov av stöd efter branden 
för att förstå händelsen och personalen från de drabbade organisationerna uppgav att de önskade stöd 
från räddningsorganisationerna. Eftersom händelsen inte var en normal händelse för den drabbade 
organisationen hade de inte kunskap som gjorde att de kunde förstå hur den kunde hända. 

Det var nog räddningstjänsten som fick styra upp. Vi förstod inte riktigt vad som hände. Det blev för mycket. Så 
det var brandchefen som talade om; så gör ni, så gör ni och då fungerade det. När man aldrig har varit med om 
något sånt så blir det ju svårt. (Personal äldreomsorg)

Det stöd som efterfrågas från de drabbade är framförallt psykosocialt stöd och debriefing samt informa-
tion om händelsen, exempelvis omständigheter vid en brand.

När vi analyser räddningsorganisationernas agerande så ser vi att de snabbt skapar en förståelse för 
situationen och kring den uppgift de ska utföra. Vi ser inte att de reflekterar i någon större utsträckning 
kring platsens särdrag i de studerade fallen (dvs. skadeplats i någon annan organisations domän). Ett 
exempel var evakueringen av ett äldreboende där framförallt polisen har en plan för hur detta kan gå 
till, vilket är att systematiskt genomsöka byggnaden och se till att alla utrymmen är tomma. När det 
gäller personal inom räddningstjänsten skulle de kunna tänka sig att aktivera brandlarmet för att väcka 
uppmärksamhet att det är något farligt på gång. En reflektion här är att om platsen är ett äldreboende 
där det bor äldre dementa som har särskilda behov, är den strategin inte något som rekommenderas av 
personalen vid äldreboenden. Medan polisen och till viss del även räddningstjänst systematiskt går ige-
nom lokalen för att tömma den och eventuellt aktiverar brandlarmet, hoppas personalen vid äldreboen-
de att inte polis eller räddningstjänstpersonal går in till deras äldre ”för då blir det kaos”, som de säger. 
Personalen vid äldreboendet tar istället hjälp av sina vardagsrutiner och löser situation på följande sätt:

Jag skulle ta ett kakfat och säga till de boende, kom så går vi till grannkorridoren och fikar.

Detta sätt att förflytta äldre är väl känt inom äldreomsorgen. Exemplet har kommit upp vid workshopar 
och även vid en presentation för lärare, där en tidigare anställd inom äldreomsorgen deltog och gav 
samma lösning på problemet. Det här verkar vara det snabbaste och enklaste sättet att förflytta äldre 
som lider av demens.
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Exempel från intervjuerna och experimentet visar att de drabbade organisationerna har kompetenser 
som skulle gå att nyttja vid en kris, men att dessa kompetenser inte alltid efterfrågas. 

4.3.1 NY ELLER OKÄND SITUATION

Entreprenörer är en annan typ av aktörer som kan involveras i en händelse. Ett exempel är den entre-
prenör som kom med sin maskin och grävde en brandgång genom en skolbyggnad för att förhindra 
brandens spridning. Om vi utgår från den modell som beskrevs ovan (figur 1) utför aktörer med en 
känd uppgift som de normalt utför i vardagen, men situationen är okänd. I denna situation var även 
platsen till del okänd eftersom det inte är en plats där entreprenören normalt arbetar. Platsen var dock 
känd på en mer generell nivå på så sätt att entreprenören kände till skolan. Den här typen av organise-
ring kan liknas vid Dynes (1970) ”utsträckta organisationer” och kännetecknas av att man arbetar med 
sin ordinarie uppgift men där situationen och dess krav är nya. 

Ett annat exempel är en vårdpersonal som befann sig i en situation som hon kände till och var utbildad 
att hantera genom en tidigare genomförd katastrofmedicinsk utbildning, men där situationen samtidigt 
var ny eftersom hon inte hade uppgiften eller ansvaret att hantera händelsen. 

Andra exempel där situationen kan vara okänd även om uppgift och plats är kända är cryptosporidiu-
mutbrottet och Östersund Vattens verksamhet under utbrottet. Personalen satt på sina ordinarie arbets-
platser och arbetade med uppgifter som låg inom deras ansvarsområde men situationen var ny, något 
de tidigare inte upplevt. 

För länsstyrelsen var situationen densamma. Deras uppgift var att utöva tillsyn, vilket de även gjorde 
under utbrottet. Men de anpassade tillsynen till den rådande situationen. Att situationen var ny visade 
sig både hos Östersund Vatten och hos länsstyrelsen i att uppgiften i den nya situationen tog mycket tid 
och att de övriga ordinarie uppgifterna blev liggande. ”Dem hann vi inte med”. 

Ytterligare ett exempel som togs upp i intervjuer med räddningstjänstpersonal är om en brand skulle 
inträffa på deras brandstation. De är vana att släcka bränder så uppgiften är känd. De befinner sig i sin 
egen organisation, men situationen är inte normal. Det ska inte brinna på en brandstation. 

4.3.2 SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis har de inblandade organisationerna olika förståelse för situationen beroende på 
vad som är känt respektive okänt för dem under händelsen. För räddningsorganisationerna är platsen 
okänd och de efterfrågar information som göra platsen mer känd, information som är av teknisk art, 
exempelvis hur byggnaden ser ut inuti, om det finns brandfarliga ämnen i lokalen, om det finns perso-
ner i byggnaden som kan komma till skada, eller annan information som kan bidra till ökad förståelse 
och insatsarbetet. Däremot ställs inga frågor om arbetsrutiner eller frågor som kan skapa en djupare 
förståelse för platsens logik. 

Personalen vid de drabbade organisationerna är mer intresserade av att få information om incidenten 
och hur den kunde ske. Den här typen av händelser är ofta okända för dem och de har svårt att förstå 
situationen. På olika sätt söker de information som kan ge klarhet i vad som hänt, information som de 
främst söker från räddningsorganisationerna. Överlag verkar de drabbade ställa fler frågor och söka 
mer information än räddningsorganisationerna vid händelsen. 

En förklaring kan vara att de exempel som vi lyft fram i intervjuer och experiment är vardagshändelser 
för räddningsorganisationerna, och för dem är situationen känd och en händelse som de normalt han-
terar i sin verksamhet, vilket händelsen inte är för personalen vid den drabbade organisationen. Men vi 
menar att det finns information som är relevant också för räddningsorganisationerna att reflektera över.  
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4.4 Sektorsövergripande samverkan – slutsatser
Inom forskningsprojektet har sektorsövergripande samverkan under räddningsinsatser stått i fokus. De 
olyckor som studeras är olyckor som sker i en organisation som normalt inte arbetar med räddnings-
uppdrag. Framförallt är det mötet mellan organisationer från olika sektorer som står i fokus.

När räddningsorganisationerna ska hantera olyckor i en annan organisation får de ofta ta över ansvaret 
för räddningsarbetet från de drabbade på plats. Det görs genom att den drabbade personalen lämnar 
över uppgiften men också att räddningspersonalen själva tar över den. Det innebär att organisationen 
där olyckan sker både är en del i räddningsinsatsen samtidigt som det är en drabbad arbetsplats. Det 
organisatoriska och institutionella sammanhanget förändras i och med incidenten och räddningsorga-
nisationerna är nu med och bestämmer spelreglerna i organisationen. 

De som utgjort underlag för denna studie är personal inom äldreomsorg, hemtjänst och grundskolor; 
säkerhetssamordnare; personal inom räddningstjänst samt polisen. Studien har fokuserat på hur denna 
personal möter och hantera olika problem och vilka kunskapsbrister som kan visa sig vid en kris. 
Resultatet av studien visar att kunskapsbristerna inte är uppenbara för de inblandade genom att de till 
exempel inte hade kunskaper om de andra aktörernas rutiner. Vi menar att denna brist skulle kunnat 
ha minskat effektiviteten vid en liknande insats. 

Om vi utgår från vår tidigare presenterade modell och lägger in våra organisationer i modellen menar 
vi att de drabbade organisationerna i denna studie (skola, hemtjänst och äldreomsorg) återfinns under 
kategorin C, de är på en känd plats, har en känd uppgift men situationen är okänd (figur 2 nedan). 

Räddningsorganisationerna hamnar under kategori E, då platsen är okänd, men både uppgift och situa-
tion ligger inom deras verksamhetsområde och är delvis känd.

Exempel på andra kategorier är allmänheten under Västmanlandbranden, där allmänheten från plat-
sen skulle kunna hamna under kategori D, medan turister eller besökanden på den plats där krisen 
inträffar hamnar under H, de befinner sig på ”bortaplan”. Exempel på händelser där den här kategorin 
framträder är till exempel de frivilliga turister som engagerade sig på plats i Thailand under tsunamin. 

Känd plats Okänd plats

Känd uppgift Okänd uppgift Känd uppgift Okänd uppgift

Känd  
situation

A
Ordinarie verksamhet

B
Säkerhetsansvariga  
vid kommunen i en 
situation där de har en 
relevant kompetens 
men uppgiften att 
åtgärda händelsen på 
plats ligger utanför  
deras kompetens-
område

E
Räddningstjänst och 
polis vid incidenter av 
vardagskaraktär

F
Personal med  
relevant utbildning för 
en situation men där 
de inte har till uppgift 
att agera

Okänd  
situation

C
Drabbade organisatio-
ner vid kriser i egen 
organisation

D 
Den lokala allmänhe-
ten som hjälper till vid 
en kris

G
Entreprenörer som till 
exempel hjälper till vid 
en brand

H 
Spontanfrivilliga 
turister

Figur 2: Exempel på hur aktörer kan karaktäriseras vid en kris.

Vad som är okänt för de inblandade organisationerna påverkar hur de tolkar händelsen och hur de sät-
ter in den i ett sammanhang. I till exempelvis experimentet menar både personalen vid äldreomsorgen 
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och räddningstjänstpersonalen att situationen är hotfull, ett diffust uttryck som enbart ger en allmän för-
ståelse för situationen. Polisen däremot sätter in händelsen i ett för dem känt sammanhang när de säger 
att någon vill göra något ont. Här lyfter de fram en gärningsman, något som ligger inom deras profession 
att hantera. När det i stället gäller evakueringen så har polisen ett systematiskt arbetssätt när det gäller 
att utrymma en byggnad som att öppna alla dörrar och försäkra sig om att det är tomt. Men på den här 
platsen är det äldreomsorgspersonalen som bättre förstår sammanhanget och kan ge ett exempel på hur 
man förflyttar äldre dementa personer. Polisen har här en bristande förståelse för den logik som råder 
på platsen.

4.4.1 OM OLIKA GRUNDLÄGGANDE LOGIKER

Både polis och räddningstjänst har en uppgift vid en kris men verksamheten kan som sagt också känne-
tecknas av i väntan på krisen. Skola och äldreomsorg är hela tiden mitt i sin kärnverksamhet. Personalen 
inom alla de berörda organisationerna är professionella i sina respektive verksamheter.

Skola och äldreomsorgens verksamhet karaktäriseras av en omsorgslogik, där det handlar om att ha om-
sorg om barn eller äldre, exempelvis försäkra sig om att eleverna får den utbildning de har rätt till och 
att de äldre får sina behov tillgodosedda. I intervjuerna är det tydligt att omsorgen om dem de har att 
värna är deras fokus som de fortsätter fokusera trots krisen. 

Det fanns inte tid, barnen kommer först. (Förskollärare)

De kan inte lägga sig själva, inte ta sin kvällsmat så det är klart att de arbetsuppgifterna var vi tvungna att genom-
föra. /…/ Det rullar på som vanligt för det måste göra så i denna typ av verksamhet. (Enhetschef äldreboende)

Sättet att arbeta har också sin specifika karaktär. Inom särskilt äldreomsorgen är det viktigt att alla del-
tar i beslut och man vill gärna att hela gruppen är delaktig. 

Men hela gruppen har erfarenhet av detta så vi bestämde tillsammans att vi ska sitta där. (Personal äldreomsorg)

Vi sitter tillsammans och går igenom det vi gjort (Personal äldreomsorg)

Det här sättet att arbeta framkom även i experimentet där personalen angav att de skulle gå in i byg-
ganden för att hämta sina kolleger för att tillsammans definiera föremålet (bomben).

Polisens verksamhet, som det visade sig i en tidigare studie (Danielsson et al. 2011) och som framkom-
mer även i denna, handlar om utredning och kommunikation och karaktäriseras av en kommunikativ 
logik. Det här framkommer tydligt i polisens önskan att åskådare stannar kvar på en skadeplats som 
vittnen (Kvarnlöf & Johansson, 2014). Räddningstjänsten har fokus på räddning och att komma tillrätta 
med händelsen vilket kan karaktäriseras som en incidentkontrollerande logik (Johansson, 2009), där upp-
giften att exempelvis släcka en brand står i fokus. 

Något som framkommer i flera av delstudierna är behovet av att lära känna gränserna för var de olika 
verksamheterna möts vid en incident och få klart sig vart man har tillträde. Det finns också behov av att 
lära känna de olika verksamheternas logiker så att man inte ”klampar in” och gör mer skada än nytta, som 
en intervjuperson sade.

Under workshoparna framkom tydligt hur organisationernas olika arbetssätt och tänkande gav upphov 
till lärande och Aha-upplevelser bland deltagarna. 

Jag hade inte en aning om att de [personal vid äldreomsorgen] uppfattade händelsen på detta sätt. (Sagt av en 
chef inom polisen)

Jag trodde aldrig att polisen tog så allvarligt på den här händelsen, då måste vi också göra det. (Sagt av personal 
från äldreomsorgen)
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De som deltog i workshoparna med bombfilmen kom från olika verksamheter och från olika organi-
satoriska nivåer. Kännetecknande för samtliga workshopar var de Aha-upplevelser som deltagarna 
gav uttryck för när de förstod hur andra uppfattade samma situation. De kunde känna igen sig och 
den egna verksamheten i berättelserna, men att höra andra berätta hur de förstod samma situation var 
något nytt.

4.4.2 INVOLVERING I FÖRBEREDELSER

När vi startade projektet utgick vi bland annat från ett analysverktyg som innefattade gemensam plane-
ring och målformuleringar, informationsutbyte och gemensamt agerande. Detta är processer som kan använ-
das för att involvera människor i hanteringen av kriser.

Resultatet visar att det förekommer en gemensam planering och gemensamma målformuleringar på 
kommunnivå, mellan säkerhetssamordnare och räddningstjänstorganisationerna. Däremot förekommer 
det mer sällan att operativ personal från organisationer som skola och äldreomsorg ingår i förarbeten 
och krisplanering. När de ingår är det främst chefen som deltar i möten på högre ledningsnivå, inte 
den operativa personalen. Den operativa personal inom den kommunala verksamheten ingår inte alls i 
planeringen som vi kan se, ibland inte ens i egen organisation. Vid direkta frågor om detta är svaret ofta 
att det är svårt att nå ut till personalen på grund av ny personal och vikarier som kommer in på kort-
tidsanställningar, och att det därför är svårt att nå alla med information, särskilt information som inte 
direkt är vardagsjobbrelaterad. 

När det gäller informationsutbyte mellan räddningsorganisationerna och den drabbade organisatio-
nens personal under krisen är det främst arbetsledningen och eventuella vaktmästare som tillfrågas. 
Den information som byts kan från räddningsorganisationernas håll sammanfattas med information 
om platsens specifika egenskaper som har betydelse för räddningsarbetet. Från den drabbade organisa-
tionens håll handlar information mer om stöd och råd i hanteringen av känslor. När det gäller profes-
sionsfrågor så kan de handla om hur media bör hanteras. 

Studien visar få om ens några gemensamma ageranden vid insatser. Organisationerna arbetar i huvud-
sak med sina egna uppgifter och agerandet sker i huvudsak parallellt eller seriellt (Berlin & Carlström, 
2009). De olika organisationerna har inte samma typ av uppgifter och till exempel personalen vid de 
drabbade organisationerna improviserar för att gå runt de aktuella problem som har orsakats av hän-
delsen. Det gör att de inte alltid kommer i kontakt med andra organisationer.

Vi ser inte så mycket av motstånd, konkurrens eller konflikter mellan räddningsorganisationen och de 
övriga organisationerna. Här finns snarare en önskan om att få stöd och hjälp, och personalen vid den 
drabbade organisationen håller sig gärna ur vägen när räddningsorganisationerna kommer. Däremot 
finns det en del tillitsproblem mellan personalen vid de drabbade organisationerna och kommunled-
ningen (sektors- och förvaltningschefer), där de drabbade uttrycker misstro om högre lednings kunska-
per och deras vilja att bistå dem.

De prioriteringar och beslut som tas upp av personalen i studien utgår från de enskilda organisationer-
nas verksamhet.

• Vad som är känt respektive okänt för de olika organisationerna

• Vilken typ av stöd de olika organisationerna bidrar med

• Hur de olika organisationerna anpassar sin verksamhet och i relation till vad 

4.4.3 EFFEKTER AV AGERANDEN

I denna rapport har vi beskrivit olika aktörers meningsskapande (Weick, 1988, 1995) och samverkan 
i samband med sektorsöverskridande samverkan vid räddningsinsatser. Vi har inte bara studerat de 
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traditionella räddningsorganisationerna som verkar i och samverkar kring en händelse, utan också 
samverkan med organisationer som i vardagen inte arbetar med krishantering i termer av räddnings-
insatser. Samverkan kretsar därför inte bara kring de operativa räddningsorganisationerna utan även 
kring mötet med organisationer som äldreomsorg, hemtjänst och skola.  

Som även denna rapport visar (jfr Danielsson et al 2011) är det inte alla möten som kan liknas vid 
samverkan, i vissa fall kan det tvärtom vara så att många möten karaktäriseras av avståndstagande och 
uteslutande. Vi har i rapporten visat på hur svårigheter till samverkan kan förstås, det vill säga olika 
förutsättningar som gynnar respektive försvårar samverkan mellan organisationer från olika sektorer. 

• Inblandade organisationers olika kulturer och arbetssätt (logiker). Vi har sett att organisationernas arbets-
sätt påverkar hur de agerar i en kris. Vi har sett att både skol-, äldreomsorg- och hemtjänstpersonal 
utgår från en omsorgslogik och fokuserar elevernas och de äldres behov och rätt till stöd. Eftersom 
en krissituation har sin egen logik med i förväg etablerade regler och normer för vad som är ett ac-
ceptabelt beteende kan personal med bristande erfarenhet av att uttrycka sig på ett vedertaget sätt 
leda till exkludering och osynliggörande. Deras kompetenser efterfrågas inte. 

• Karaktäristiken på ett organisatoriskt krishanteringsfält. De organisationer som har vana att arbeta 
tillsammans eller arbeta inom samma ”bransch” kan sägas arbeta på samma organisatoriska fält. I 
vår studie handlar det om organisationer på krishanteringsfältet, det vill säga i huvudsak ”blåljus-
myndigheter”. Dessa organisationer har tolkningsföreträde vid en kris när det gäller vad som utgör 
krisen och hur den bör hanteras. De är självklara aktörer när de kommer ut på en skadeplats, till 
skillnad mot exempelvis Missing People. Vi har också sett att personal i drabbade organisationer inte 
självklart involveras i krishanteringsfältet utan snarare utesluts. 

• Graden av organisationernas krishanteringsvana. Att erfarenhet har betydelse vid krishantering visar en 
stor del av forskningen och så även här. Bland annat visade det sig att en person inom äldreomsor-
gen med erfarenhet från en kriskatastrofutbildning mer tydligt kunde förklara vad hon såg och 
motivera sitt agerande i jämförelse med personal utan denna erfarenhet. Ett annat exempel är när 
äldreomsorgspersonal som saknar vana och lämnar över räddningsarbetet till räddningsorganisatio-
nerna utan att lägga sig i: Ni går in och vi går ut.  

• Organisationsmedlemmars meningsskapande av krissituationer. Bland annat experimentet visade att de 
olika professionerna skapade olika mening kring fenomenet med en bomb utanför ett äldreboende. 
Polisen med vana från bombhot hade en mer elaborerad förståelse än personalen på äldreboende. 
Däremot hade personalen vid äldreboende en mer elaborerad kunskap om hur en evakuering av de 
äldre borde gå till. 

• Konflikter. När det gäller konflikter ser vi dem i huvudsak mellan förvaltning/kommunala sektorer 
och den operativa verksamheten (till exempel äldreomsorg och skola). Där personalen ute i verk-
samheten som har bristande förtroende för närmast högre chef. Däremot har vi inte sett några ut-
talade konflikter mellan organisationer från olika sektorer.  

• Efter en händelse sker ofta en utvärdering och reflektion av hur arbetet förlöpte, om det uppstod 
några problem och hur dessa löstes. Mycket av den information som kommer fram i intervjuerna 
handlar om tekniska problem, till exempel byggnadssätt och problem relaterade till miljöaspekter. 
Få reflektioner görs kring de drabbades rutiner och arbetssätt och hur brist på kunskap kring dessa 
frågor eventuellt kan ha påverkat utgången av insatsen. 

5. Utbildningsmaterial 
Redan i projektets ansökan formulerade vi idéer om att utveckla ett utbildningsmaterial för att möta de 
eventuella problem kring samverkan som uppdagas i studien. Under studiens gång blev det tydligt att 
kunskap om och förståelse av andra yrkesgruppers logiker är avgörande för en effektiv samverkan vid 
krishantering. Konkret handlar det om att förstå prioriteringar inom yrket baserat på värden och kun-
skap om plats och uppgift. Detta har därför legat till grund för utvecklingen av utbildningsmaterialet.
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Ett utbildningsmaterial är framtaget som består av filmer med frågor på samma sätt som i experimen-
ten och workshoparna (bilaga 2). Materialet kommer att publiceras publikt på MSB:s hemsida och är 
tänkt att användas av i princip vilka yrkesgrupper som helst antingen individuellt eller i workshop-
form. Den sistnämnda kan genomföras på liknande sätt som vi gjorde i studien. 

Den individuella formen utgörs av en interaktiv webbsida där användaren skriver in sina svar på 
frågorna i filmen. Svaren lagras och bygger på så sätt upp en databas med svar. Återkopplingen består 
av att användaren kan se vad andra yrkeskategorier har svarat, både inom studien och på utbildnings-
sidan.

6. Diskussion 
Syftet med denna studie var att besvara hur följande faktorer påverkar sektorsövergripande samverkan 
vid kriser:

• inblandade organisationers olika kulturer och arbetssätt (logiker) 

• karaktäristiken på ett organisatoriskt krishanteringsfält 

• graden av organisationernas krishanteringsvana

• organisationsmedlemmars meningsskapande av krissituationer

Resultatet visar att de tre första faktorerna inverkar på den fjärde. Vi har i de olika studierna sett att or-
ganisationernas olika arbetssätt och den bakomliggande logiken påverkar deras sätt att agera och förstå 
en situation. Omsorgslogiken är det som främst kännetecknar skolan, hemtjänsten och äldreomsorgen 
i denna studie. Omsorgslogiken fortsätter att vara framträdande även under krisen. Räddningstjänst 
fokuserar sin incidentrelaterade logik under räddningsinsatsen och polisen utgår från en kommunika-
tiv logik. Efter insatsen kan rollerna ändras något och de drabbade organisationerna tar emot stöd från 
räddningstjänst vars logik nu skulle kunna karaktäriseras som en stödjandelogik. 

Vi har också sett att utbildning och kunskap om krishantering, även om den är gammal, har betydelse 
vid hanteringen av en kris i den egna organisationen. Har personalen någon form av krishanteringsut-
bildning så påverkar det deras uppfattning om och hur de agerar i en presumtiv kris. 

Vanan att hantera kriser har både positiva och negativa effekter på samverkan. Räddningstjänst och 
polis som har stor vana att agera i kriser kommer till en känd uppgift och situation, men de är inte lika 
klar över sin bristande kunskap om platsens logik. De frågor som ställs om platsen inriktas på tekniska 
detaljer som byggnadens konstruktion och farliga ämnen, däremot efterfrågas inte information kring 
platsens mer djupgående karaktär och arbetsrutiner. Det visade sig i studien att detta får konsekvenser 
för situationsförståelsen som kom att skilja sig mellan de inblandade organisationerna och minska ef-
fektiviteten vid hanteringen av krisen.  

Vi har kommit fram till en modell som kan utgöra ett stöd vid samverkan över sektorsgränser, där per-
sonal från olika organisationer ges en möjlighet att öka förståelsen för varandra och hur andra organi-
sationer tolkar, tänker sig agera och skapar mening kring en och samma situation. Övningsmaterialet 
förväntas bidra till ökad vana att hantera nya kriser för både blåljusorganisationer, säkerhetssamord-
nare och förvaltningspersonal, samt personal ute i verksamheten. 

Utanför denna studie, men av betydelse för de inblandade organisationerna är ageranden från all-
mänheten på den plats där krisen inträffar.  Allmänheten kan börja engagera sig i någon hjälpgrupp i 
närområdet eller samla in materiel. Vid branden i Västmanland 2014 uppstod exempelvis en facebook-
grupp som stöd för djurägare som behövde flytta sina djur. Gruppens uppgifter utvecklades och växte 
dem till slut över huvudet. I vår studie förekom detta framförallt under skolbranden då lokalsamhället 
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på olika sätt engagerade sig i elevernas och skolans situation genom att komma med material som kan-
ske kunde behövas då det mesta hade brunnit upp. Ett annat exempel är stödet från anhöriga som kom 
med vatten till sina anhöriga när ett äldreboende var utan vatten. Att hantera dessa frivilliga grupper 
och det stöd de bidrar med kan på olika sätt skapa nya uppgifter för de officiella räddningsorganisatio-
nerna, kommun och länsstyrelse, och för den drabbade organisationen, på gott och ont. 

6.1 En ouppmärksammad resurs
Bilder av krishantering handlar ofta om hanteringen av den akuta krisen; branden, översvämningen, 
bilolyckan. Mer sällan uppmärksammas den krishantering som utförs av de som arbetar inom andra 
samhällsfunktioner. Enligt MSB handlar till exempel resiliens om att få vardagen att fungera, om vår 
förmåga att stå emot och klara av en förändring, och att återhämta oss och vidareutvecklas efter en kris. 
I våra studier har vi sett hur detta tar sig uttryck i berättelser från till exempel skolpersonal när de berät-
tar om hur de normaliserade och återupprättade vardagen för skoleleverna och genomförde undervis-
ning efter en skolbrand. 

Det framkommer även vid en vattenläcka där hemtjänstpersonal ordnade med vatten till sina äldre för 
bland annat intagande av medicin, matlagning och hygien. Vid ett elavbrott löste personal inom hem-
tjänsten problemen med övervakning av äldre vars larm inte fungerade. De fann också på lösningar för 
att komma in till äldre vars portar hade elektriska portlås. 

Andra exempel på liknande krishantering är den administrativa personalens insats under ett eftersök 
av försvunnet barn vid en skola. Genom att improvisera och vara flexibla löste de problem med lokaler 
och att få fram någon form av förtäring till räddningspersonalen. Men de hanterade också mediakon-
takter och utgjorde ett stöd i kommunikationen med anhöriga, vänner och allmänheten som ringde och 
var oroliga. 

Även tidigare studier har visat på vikten av administrativt stöd, till exempel att bemanna organisatio-
nens växel vid större samhällskriser för att ta emot och hantera inkommande samtal och att informera 
och ge råd till allmänheten (Danielsson et al., 2007). 

Vi har valt att kalla detta för den ouppmärksammade krishanteringen eftersom den sällan lyfts fram eller 
studeras vid kriser. Idag har frågan om frivilligas insatser vid kriser börjat diskuteras och den resurs 
som det civila samhället utgör. Den grupp vi lyfter fram här är de latenta krishanteringsorganisationer-
nas personal som resurs vid hanteringen av större kriser. De är redan organiserade och det visar sig i 
denna studie att de har förmåga att flexibelt och improviserat hantera okända situationer i den lokala 
miljön.  

7. Konklusion 
• Kunskap om andra organisationers logik och bevekelsegrunder vid krishantering är positivt för 

sektorsövergripande samverkan då den kunskapen skapar förståelse för andra organisationers age-
rande och kan bidra till att effektivisera hanteringen av krisen. 

• Att involvera den drabbade organisationens arbetsrutiner vid en kris kan bidra till en effektivare 
krishantering. 

• Strävan efter en gemensam situationsförståelse försvåras då organisationerna inte har samma ut-
gångspunkt i skapande av lägesbild och förståelse för händelsen. Snarare handlar det om en samlad 
lägesbild, men också den kan vara svår att nå då organisationerna kommer in i insatsen med olika 
okända kunskapsgap.

• Sektorsövergripande samverkan mellan organisationers ledningsfunktioner skapas i vardagen vilket 
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skapar ökad förståelse för andra organisationers agerande vid kriser, vilket framkommer i intervju-
erna med de intermittenta aktörerna (till exempel säkerhetssamordnare på kommunerna). Däremot 
ingår sällan de latenta aktörerna i vardagens ledningsarbete vilket vi menar försvårar samverkan 
med aktörerna ute i de kommunala verksamheterna som skola och äldreomsorg. 

• De latenta organisationerna är sällan uppmärksammad som resurser vid krishantering. De uppfat-
tas både av sig själva och av andra oftare som ”de drabbade”. Denna studie visar dock att krisarbete 
även är vanligt förekommande bland denna personal.  

• Drabbade organisationers operativa personal har tillit till att räddningsorganisationerna ska kunna 
hantera en krissituation som de drabbade själva inte kan hantera. Denna tillit är institutionell till sin 
karaktär och drabbad personal förväntar sig att räddningsorganisationerna tar över räddningsinsat-
sen. 

• Den drabbade personalens behov av stöd från räddningsorganisationernas personal uppstår också 
efter krisen, då behovet är att skapa förståelse för det som hänt och få emotionellt stöd att hantera 
händelsen kan vara stort. 

• Olika typer av krisutbildning är positivt för samverkan med andra organisationer då den ger ökad 
förståelse för krishantering i stort.
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BILAGA 1: DELTAGARE I INTERVJUER, EXPERIMENT OCH 
WORKSHOPS

TABELL 1 – INTERVJUPERSONER 

Organisationskategori Organisation Yrke/position

Manifest Räddningstjänst Insatsledare (4 st.)
Brandmästare/insatsledare (2 st.)
Brandman 
Räddningschef i beredskap (4 st.)
Informationschef
Förbundsdirektör

Intermittent Kommunernas enheter:
Räddningstjänsten 
Kommunikationsavdelning
Teknik- och fastighetsförvaltning
Vård- och omsorgsförvaltning

Säkerhetskoordinator
Säkerhetssamordnare
Strateg kris och beredskap
Beredskapschef 
Kommunikationschef
Enhetschef
Avdelningschef
Förvaltningsdirektör
Verksamhetschef
Chef rörnätsdrift
Ansvarig dricksvattenrörnätet
Ställföreträdande trafikdirektör/ekonomichef
För- och grundskolechef

Latent Äldreboende (Kommunal) Undersköterska (2 st.)
Enhetschef

Förskola (Kooperativ) Undersköterska (2 st.)
Enhetschef

Hemtjänst (Privat) Undersköterska (2 st.)
Enhetschef

Skolor (kommunal) Rektor (årskurs 4-6)
Rektor (förskola-årskurs 3)
Rektor (grundskola)
Lärare, grundskola (2 st.)
Receptionist

TABELL 2 – EXPERIMENTDELTAGARE. SAMTLIGA I OPERATIV TJÄNST UTAN SÄRSKILD  
ANSVARSPOSITION.

Organisationskategori Organisation Antal

Manifest Räddningstjänst 6

Polisen 8

Latent Äldreboende (Kommunal) 10
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TABELL 3 – WORKSHOPSDELTAGARE

Organisationskategori Organisation Yrke/position

Manifest Räddningstjänsten
Räddningstjänstförbund 
Polismyndigheten
Ambulans

Förbundsdirektör Rtj
Räddningschef
Områdeschef Rtj
Stf Räddningschef
Brandmästare/insatsledare
Brandförman
Enhetschef Polis
Informationschef
Polis Chef Verksamhetsskydd
Polis Bitr. Operativ chef
Polis Chef Ordningssektionen 
Polis Bitr. Chef ordningssektionen 
Polis (5 st.)
Ambulanschef
Överläkare

Intermittent Kommunens enheter:
Socialförvaltningen
Barn och utbildning
Teknik och fastighetsförvaltn.
El- och stadsnät
Kommunikationsenhet
Räddningstjänst/Säkerhetsavd.

Länsstyrelsen
Region Gotland

Avdelningschef (4 st.)
Beredskapschef
Kris och beredskapshandläggare
Säkerhetschef
Säkerhetssamordnare (2 st.)
Säkerhetssamordnare Barn och utbildning 
Säkerhetssamordnare vård och omsorg
Projektledare 
Enhetschef
Kommunikations och kundservicechef
Informatör/kommunikatör (5 st.)
Kommunikationsdirektör

Latent Vårdboende 
Skola
Socialförvalting

Enhetschef (5 st.)
Vårdpersonal/undersköterska (2 st.)
Avdelningschef hemsjukvård och särskilt boende
Enhetschef på Äldreboende
Rektor (3 st.)
Specialpedagog
Lärare
Operativ personal vård och omsorg (3 st.)

Övriga MSB Projektuppföljare

Universitet Forskare
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BILAGA 2: INTRODUKTION UTBILDNINGSPLATTFORM

Som en del i forskningsprojektet Multiorganisatorisk samverkan under ordinära kriser har vi utvecklat ett 
utbildningsmaterial för att bemöta den problematik kring samverkan som uppdagats genom projektet. 
Under projektets gång har det uppmärksammats att kunskap om och förståelse av andra yrkesgruppers 
logiker och arbetssätt är av stor betydelse för effektiv samverkan i krishantering. Mer specifikt kan det 
handla om att förstå prioriteringar inom yrket baserat på värderingar och kunskap om plats och upp-
gift. Denna typ av mellanorganisatorisk eller mellanprofessionell kunskap är idag outvecklad och har 
därför föranlett utvecklandet av utbildningsmaterialet.

I nuläget finns det ett behov av övningar av kriser som är lämpliga för aktörer från olika yrkeskatego-
rier med varierande grad av krishanteringsvana. Detta gäller allt från aktörer som har krishantering 
som en vardaglig del av verksamheten till aktörer som inte alls är tränade inom krishantering eller har 
det som en del av den ordinarie verksamheten. Till den förstnämnda gruppen tillhör de så kallade ”blå-
ljusmyndigheterna”, en grupp som tidigare haft stort fokus inom krisövningar och inte minst vad det 
gäller skadeplatsövningar. Den senare gruppen kan vara i princip vilken organisation som helst utan 
någon specifik krishanteringsvana.

Med utbildningsmaterialet har målbilden varit att skapa ett övningsupplägg som lämpar sig för de allra 
flesta yrkesgrupper. Materialet är speciellt framtaget för att bemöta den problematik som kan uppstå 
vid sektorsövergripande samverkan. Den största skillnaden från traditionella krisövningar är att öv-
ningarna i utbildningsverktyget inte visar en utvecklad kris, utan snarare bygger på osäkerhet om vad 
som kommer att ske. Osäkerhetsmomentet är ändå tillräckligt allvarligt för att skillnader i yrkesgrup-
pers arbetssätt vid kriser ska synliggöras. Vid mer krisinriktade övningar finns det ofta förutbestämda 
scenarier där befintliga förmågor används för att lösa något som redan har hänt, och litet fokus läggs på 
att hantera osäkerhetsmoment utanför organisationens befintliga förmågor. 

Slutresultatet är att utbildningsmaterialet ska publiceras öppet på Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps (MSB) hemsida och ska kunna genomföras enskilt eller i grupp, exempelvis i form av 
workshop. 

Syfte
Det övergripande syftet med utbildningsmaterialet är att utveckla ett upplägg för övningar av kriser 
som undersöker betydelsen av profession vid tolkning av en osäker händelse. Mer specifikt avses 
utbildningsmaterialet bestå av en webbaserad utbildningsplattform och har som fokus att användaren, 
utifrån olika situationer präglade av osäkerhet, ska reflektera kring dels sin egen och andras uppfatt-
ning, dels sitt eget och andra organisationers handlande. 

Bakgrund

Kunskapsöversikt: Övningsverksamhet
I en nyligen genomförd kunskapsöversikt över befintlig samhällsvetenskaplig och informationstek-
nologisk forskning kring krisövningar framkommer behov inom flera utvecklingsområden (Kvarnlöf, 
Magnusson och Öberg, 2014). Det framgår bland annat behov av att göra krishanteringsövningar mer 
sektorsövergripande och inkludera aktörer som inte hör till de traditionella krishanteringsaktörerna, 
och därmed få en bredare vidd av organisations- och sektorstillhörighet. Vidare belyses problematik 
med sektorsöverskridande övningar, som exempelvis skillnader i organisatoriska logiker, ansvarsområ-
den och meningsskapande (ibid). Ser vi till deras resultat bör övningar därmed inkludera organisatio-
ner både från de traditionella krishanteringsaktörerna, som räddningstjänst och polis, till aktörer som 
inte har krishantering som en normal del av verksamheten, exempelvis omsorgs- och skolverksamhet. 
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Till följd av ovanstående kritik mot bristen på sektorsövergripande och inkluderande krisövningar, 
menar vi att det finns behov av skapa scenarier i krisövningar som inkluderar en eller flera aktörer. Mer 
specifikt bör scenarier utformas för att inte endast inkludera traditionella krishanteringsaktörer, vilket i 
praktiken innebär att händelser bör övas från ordinär till extraordinär karaktär (Kvarnlöf et al., 2014).

Utifrån forskning inom området har det även framgått kritik mot övningar som är alltför detaljstyrda 
och som har förutbestämda händelseförlopp (Kvarnlöf et al., 2014). En av orsakerna till kritiken är att 
övningar tenderar att undersöka användningen av redan befintliga förmågor och hur man kan använda 
sig av dessa, vilket utelämnar stora delar av den osäkerhet många kriser för med sig samt förmågan att 
öva improvisation (ibid.). Kvarnlöf et al. (2014) menar att osäkerhetsmomentet i krishanteringsövningar 
är viktigt ur lärosynpunkt, där alltför bestämda och färdigplanerade scenarier genererar erfarenheter 
som är länkade till ett begränsat händelseutlopp med en given tidsföljd. Osäkerheten i krishanterings-
övningen blir i detta fall ett moment som framhäver reflektion och lärande.

Vid utvecklandet av utbildningsmaterialet har vi bemött flera av de förbättringssynpunkter som fram-
gått av kunskapsöversikten. Bland annat målsättningen att framställa ett övningsupplägg som riktar sig 
till de allra flesta yrkeskategorier och att övningarna inte har givna händelseförlopp om hur man bör 
agera, utan innehåller en grad av osäkerhet. 

Övningsplan av MSB
MSB har utvecklat en Nationell övningsplan – En strategi för tvärsektoriella övningar inom området samhälls-
skydd och beredskap (MSB 2012). Strategin är utvecklad för samverkan på regional och nationell nivå, 
men betonar behovet av tvärsektoriella övningar mellan aktörer på lokal nivå. Av strategin framgår 
flera områden som bör ingå i övningar för samverkan. Bland annat betydelsen av tvärsektoriell samver-
kan och betydelsen av aktörers kunskap kring andras ansvarsområden, processer, nätverk, och funk-
tioner för sektorsövergripande informationsutbyte. Innebörden av det geografiska områdesansvaret 
framhävs även som ett viktigt område att öva, med avseende på relationen mellan olika nivåer och att 
utveckla kunskap om ansvar, roller och mandat hos olika aktörer under kriser. Av övningsplanen fram-
går således betydelsen av att ha kunskap och förståelse av andra yrkesgruppers arbetssätt, för att främja 
samverkan över sektorsgränser, vilket överensstämmer med övningsmaterialets syfte. 

Metod
Grunden till utbildningsmaterialet baseras på den experimentsstudie som genomfördes som en del av 
empirinsamlingen i forskningsprojektet (Se avsnitt 3.2 i huvuddokumentet). Experimentet bestod av 
att försökspersonen får se en film med en osäkerhetssituation, där de under filmen får besvara ett antal 
frågor. Experimentet var ämnat till att identifiera eventuella yrkesbaserade skillnader mellan olika yr-
kesgrupper i deras uppfattning av en och samma situation. Kunskapen från experimentstudien kan ses 
som förkunskap som till stor del ligger som grund för utvecklingen av utbildningsmaterialet.

För att utveckla utbildningsmaterialet har vi inom forskningsprojektet involverat flera externa partners. 
Dels har vi involverat ett produktionsbolag för att spela in filmer, dels har vi involverat elever som stu-
derar på utbildningsprogrammet Informatik med inriktning systemutveckling på Mittuniversitetet.

Produktionsbolag
För utrustning samt kunskap om inspelning och redigering av filmer har vi inom projektet tagit hjälp 
av produktionsbolaget FärgTeve. Arbetsuppgifterna bestod av att filma och redigera inspelat material, 
samt allt som vid sidan om krävs för att genomföra inspelning, som att anordna platser att filma på, 
utrustning och engagera statister till roller i filmerna. Produktionsbolaget var även involverade i detalj-
planeringen av scenarierna. 
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Systemutveckling
För att utveckla den webbaserade plattformen har vi involverat två studenter på utbildningsprogram-
met informatik med inriktning systemutveckling på Mittuniversitetet. Studenterna involverades inom 
kursen Tillämpat systemutvecklingsarbete (15 hp) som pågick i 10 veckor. Arbetsuppgifterna var att enligt 
instruktioner skapa ett webbaserat system för utbildningsmaterialet. Systemet skulle vara dynamiskt 
och användarvänligt utan att kräva några förkunskaper inom systemutveckling. Den demo som skapa-
des har vi tyvärr inte tillgång till längre.

Resultat
Resultatet av utbildningsmaterialet blev en webbaserad utbildningsplattform bestående av fyra filmer 
(beskrivna nedan) som var för sig har ett osäkerhetsmoment. Samtliga filmer är avsedda att skapa en 
känsla av osäkerhet kring situationen som gestaltas. Vidare ska osäkerheten frambringa en känsla hos 
användaren av att behöva agera. Vårt mål har hela tiden varit att användaren ska känna att hen har en 
roll i situationen baserad på den profession man har.

Ytterligare ett inslag som är genomgående i filmerna är att det finns ett inslag av interaktion med 
personal och allmänhet i händelsen som användaren befinner sig i. Detta är dels ett sätt att underlätta 
för användaren att sätta sig in i situationen och kunna uttrycka sig, dels för att vi i efterhand ska kunna 
använda svaren genom att göra jämförelser mellan olika yrkesroller och olika situationer. 

Filmerna är totalt 3-4 minuter långa och innehåller 6-7 frågor som användaren besvarar skriftligt i ett 
frågeformulär under filmen. Varje fråga visas efter ett nytt moment i filmen som innebär nya förutsätt-
ningar för användaren. Frågor som är vanligt förekommande i filmerna kan vara hur personen upp-
fattar det den ser, vad de kommer att göra i situationen och vad de kommer att säga till personal och 
allmänhet som de möter på platsen. När användaren fyllt i sitt svar på en fråga klickar personen sig 
vidare i övningen. Användaren kan därefter inte gå tillbaka och ändra några svar, utan frågorna besva-
ras utifrån den informationen användare har fått tills att frågan har ställts. 

Användaren ställs även inför situationer där hen måste välja mellan olika alternativ för hur de vill gå 
vidare i scenariot som filmen utspelar. Det kan exempelvis handla om huruvida personen vill gå in i 
en byggnad eller stanna kvar utanför. Baserat på alternativet som användaren väljer styrs övningens 
händelseförlopp. 

Övningarna kan genomföras både individuellt eller i grupp, exempelvis genom att samordna en work-
shop. Den individuella formen utgörs av en interaktiv webbsida där användaren skriver in sina svar i 
svarsrutor som visas i filmerna. Alla svar och val som användaren gör lagras i en databas.

Efter att användaren genomfört övningen kan personen ta del av hur andra personer har besvarat frå-
gorna och även se resultat från experimentstudien inom forskningsprojektet. Andra personers resultat 
presenteras utifrån olika organisationstillhörigheter varav användaren kan jämföra svar från olika 
organisationstillhörigheter.

Filmer
Nedan beskrivs alla de fyra övningarnas händelseförloppet i filmerna. Alla filmer visas utifrån använ-
darens perspektiv. Personen i filmerna benämns därför nedan ”användare”.
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BOMB UTANFÖR MATBUTIK

Filmen utspelar sig i och utanför en matbutik. Inledningsvis anländer användaren till matbutiken och 
finner ett undangömt bombliknande föremål med en digital display på. Användaren väljer därefter om 
den vill gå in i butiken eller stanna kvar utanför. Om användaren går in i butiken kommer den träffa 
personal som arbetar i butiken. Därefter kommer användaren gå ut ur butiken. Utanför hörs sirener 
som kommer allt närmare.  Om användaren väljer att inte gå in i butiken kommer liknande scenario att 
utspelas fast utanför butiken, där användaren träffar allmänhet och personal.

BRAND I ÄLDREBOENDE

Användaren går utanför ett äldreboende när den upptäcker rök komma från ett öppet fönster på 
byggnaden. Användaren undersöker röken närmare och får därefter välja om hen ska försöka ta sig in i 
äldreboendet eller stanna kvar utanför. Om personen väljer att gå in kommer användaren träffa perso-
nal inne i äldreboendet. Därefter kommer användaren gå ut ur äldreboendet. Utanför hörs sirener som 
kommer allt närmare.  Om användaren väljer att inte gå in i äldreboendet kommer liknande scenario att 
utspelas fast utanför, där användaren träffar allmänhet och personal.

MISSTÄNKT SKOLSKJUTNING

Filmen inleds med att användaren får syn på en ungdom som skymtas med ett handeldvapen utanför 
en gymnasieskola. Ungdomen går därefter in i byggnaden och användaren får alternativen om hen vill 
gå in i skolan eller stanna kvar utanför. Om personen väljer att gå in kommer användaren gå in och se 
sig om i skolans korridorer tills att användaren träffar personal på skolan. Därefter kommer använda-
ren att gå ut ur skolan och en polisbil anländer strax därefter till platsen. Om användaren väljer att inte 
gå in i skolan kommer liknande scenario att utspelas fast utanför byggnaden, där användaren träffar 
elever och personal.

BRAND I FÖRSKOLA

Användaren går utanför en förskola där barn och vuxna befinner sig utanför byggnaden. Användaren 
upptäcker därefter rök som kommer från en del av byggnaden. Strax därefter upptäcker användaren 
en personer som springer från platsen där röken kommer ifrån. Användaren får därefter två alternativ, 
om hen vill gå in eller stå kvar utanför byggnaden. Om användaren väljer att gå in i byggnaden kom-
mer den närma sig byggnaden och träffa personal som arbetar på förskolan. Därefter kommer personen 
vänta kvar utanför. Utanför hörs sirener som kommer allt närmare.  Om användaren väljer att inte gå in 
i förskolan kommer liknande scenario att utspelas fast utanför förskolan, där användaren träffar all-
mänhet och personal.

Referenser
MSB (2012) Nationell övningsplan – En strategi för tvärsektoriella övningar inom området samhällsskydd och 
beredskap. Publikationsnummer MSB417.

Kvarnlöf, L., Magnusson, M. och Öberg, L.M. (2015) Kunskapsöversikt: Övningsverksamhet. Karlstad: 
MSB.
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BILAGA 3: STORYBOARD

Baserat på Bilaga 2: Introduktion Utbildningsplattform presenteras här hur en webbaserad utbildnings-
plattform kan se ut i form av en storyboard. Tanken är att tydliggöra händelseförloppet i filmerna och 
hur utbildningsplattformen kan vara utformad utifrån ett användarperspektiv.  

Under rubriken Hem (bilden ovan) får användaren allmän information om utbildningsplattformen, hur 
övningarna går till, samt lite råd och tips om vad som finns under de olika rubrikerna. Under Om finns 
information om vilka som involverats i utvecklingen av utbildningsmaterialet och under kontakt finns 
kontaktuppgifter till ansvariga för utbildningsplattformen. Under rubriken Workshop finns informa-
tion om hur man kan använda sig av utbildningsplattformen i grupp. Antingen tillsammans i en grupp 
eller bestående av flera mindre grupper. 

Fortsättningsvis kommer endast förfarandet av övningar att behandlas, genom att steg för steg gå ige-
nom en övning som visar en händelse som utspelar sig på en gymnasieskola.

Välkommen till MOSAIK Utbildningsplattform. 

Här kan ni öva olika situationer som innefattar olika typer av allvarliga händelser. 
Övningarna riktar sig mot de allra flesta yrkesgrupperna i samhället. 

I övningarna kan ni reflektera självständigt eller i grupp kring dels hur ni 
uppfattar och hur ni skulle handlat i situationen, dels hur ni tror att andra 
organisationer hade gjort i samma situation. Syftet med övningarna är att öka 
kunskapen om hantering av allvarliga händelser.  

Under Övningar kan ni välja vilken typ av händelse ni vill öva. I menyn kan ni även 
välja Workshop om ni har för avsikt att genomföra övningar i grupp. Där finner ni 
tips och råd för genomförandet. 

 

HEM ÖVNINGAR WORKSHOP OM KONTAKT 

 
MOSAIK 
Utbildningsplattform 
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När användaren har påbörjat en övning ges inledningsvis instruktioner om hur övningen kommer att 
gå till. Användaren får bland annat veta att övningarna består av att reflektera kring korta filmsekven-
ser, i vilken miljö filmerna utspelas och att användaren under filmen kommer få besvara frågor under 
övningens genomförande.

Därefter får användaren välja vilken organisationstillhörighet den tillhör och även dess yrkesroll. An-
vändaren informeras om att det är nödvändigt för att användarna efter genomförd övning ska kunna 
jämföra sina svar med andra yrkesgrupper och även för att svaren ska kunna användas i forsknings-
syfte. 

Instruktioner 

Övningen består av att ni får se en film som utspelar sig vid en gymnasieskola. Under 
filmen kommer en oväntad händelse att inträffa med ett osäkerhetsmoment. Du råkar vara 
där i ett officiellt ärende, alternativt på väg till jobbet. När du ser filmen, tänk dig att ”du 
är kameran”. Det vill säga att det som kameran filmar är det du ser. 
Filmen är inte hemsk och det kommer inte att förekomma några plötsliga händelser. Filmen 
har ett förutbestämt händelseförlopp. Ta därför varje ny sekvens för vad den är, även om 
det inte stämmer med vad du har tänkt dig eller följer de rutiner som du vanligtvis 
arbetar utifrån. 
Under filmen kommer ni att vid några tillfällen få en eller två frågor. Frågorna handlar 
om hur ni uppfattar situation och hur ni skulle agerat utifrån situationen. När ni under 
filmen får frågorna, försök att sätta dig in i hur ni skulle ha gjort i en verklig situation. Hur 
skulle ni ha reagerat och agerat?  
Efter filmen kan ni ta del av hur andra personer har besvarat frågorna och även resultat 
från forskning inom området.  
 Jag godkänner att mina svarsalternativ kan visas för andra utövare av övningen, samt 
kan komma att användas vidare i forskning   Ja  Nej 

Fortsätt 

Instruktioner 

Fortsätt 

Val av organisationstillhörighet 

Räddningstjänst 

Polismyndighet 

Ambulansverksamhet 

Övrig räddningsorganisation 

Länsstyrelse 

Landsting 

Kommunal  

Privat företag 

Kooperativ verksamhet 

Annan organisation 

 Innan ni startar övningen vill vi att ni anger er organisationstillhörighet och yrke. Detta har 
betydelse för att användare av övningsplattformen ska kunna jämföra sina svar mellan olika 
yrkesroller. 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Yrke:_________________________ 
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En av övningarna utspelar sig på en gymnasieskola, vilket framgick i instruktionerna innan övningen 
startade. Användaren får nu se en ung man som närmar sig ingången på skolan.

Innan personen går in i byggnaden skymtar användaren att personen tar upp en pistol ur jackfickan 
och lägger den i innerfickan på sin jacka. Användaren av övningen får därefter en fråga om hur använ-
daren uppfattar det den ser. För att gå vidare i filmen trycker användaren på fortsätt.

Övning - Skola 

Hur uppfattar du det du ser? 
Svarsfält………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Fortsätt 

Övning - Skola 
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Sektorsövergripande samverkan vid kriser – Bilaga 3

Användaren får därefter besvara frågan vad den kommer att göra nu. Efter att användaren har besvarat 
de två frågorna får användaren välja mellan två alternativ, om personen vill gå in i byggnaden eller 
stanna kvar utanför byggnaden. Beroende av vilket alternativ användaren väljer kommer det att på-
verka händelseförloppet i filmen. I detta exempel väljer användaren att gå in i byggnaden. 

Vad kommer du att göra nu? 
Svarsfält………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Fortsätt 

Övning - Skola 

Välj ett av följande alternativ och tryck på fortsätt 
 
 
 

Fortsätt 

Övning - Skola 

Stanna kvar utanför 
byggnaden Gå in i byggnaden 
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När användaren går mot skolan kommer en ung kvinna cyklandes på en cykel. Kvinnan stannar utan-
för skolan och användaren får därefter frågan om vad den kommer att säga till personen.

 

Användaren går därefter in i skolan och ser sig om i lokalerna. En man kommer gåendes i korridoren 
och ser ut att kunna vara någon som arbetar på skolan. Användaren får därefter frågan om vad den 
kommer att säga till personen.

Vad kommer du att säga till den här personen? 
Svarsfält………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Fortsätt 

Övning - Skola 

Vad kommer du att säga till den här personen? 
Svarsfält………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Fortsätt 

Övning - Skola 
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Sektorsövergripande samverkan vid kriser – Bilaga 3

Därefter går användaren ut ur byggnaden och ser då en polisbil närma sig skolan i hög hastighet. Efter 
att polisbilen stannat framför användaren får den frågor om hur den uppfatta situationen och vad an-
vändaren kommer att göra nu.

Efter att användaren har besvarat frågorna trycker den på Avsluta för att komma vidare. Filmen är nu 
slut och det kommer inga fler frågor.

Övning - Skola 

Vad kommer du att göra nu? 
Svarsfält………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Avsluta 

Övning - Skola 
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Efter övningen har användaren möjlighet att ta del av hur andra användare av utbildningsplattformen 
har besvarat frågorna under den specifika övningen. Detta presenteras i form av ett ordmoln (se nedan). 
Användaren kan då välja utifrån vilken organisationstillhörighet ordmolnet ska baseras på.

Därtill kan användaren även ta del av resultat som framkommit från forskningen inom MOSAIK.

Resultat från andra deltagare 

Nedanför presenteras resultat från hur andra deltagare har besvarat frågorna i 
övningen. I menyraden kan ni även välja om ni vill se resultat från en specifik 
organisationstyp.  

Val av organisationstillhörighet Resultatet visar att olika organisationer 
har olika prioriteringar och därmed 
fattar olika typer av beslut om vad som 
är ett relevant agerande utifrån 
situationens förutsättningar. Personens 
yrkesroll, utbildning och erfarenheter 
skapar organisationsspecifika rutiner och 
prioriteringar som påverkar hur personen 
väljer att agera under kriser, vilket inte 
alltid överensstämmer med andra 
yrkesroller. 

Tack för ditt deltagande 

 Här kan du jämföra dina svar med hur andra personer med olika yrkesroller 
har besvarat frågorna. 

Se resultat från andra deltagare 

Tillbaka till huvudmenyn 
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