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Abstrakt: 

Syftet med studien var att granska krishanteraring i kommunen gällande flyktingkrisen. Det 

pågår en flyktingkris i världen och Sverige är en av dem som har haft den generösaste 

flyktingpolitiken. Sverige har tagit emot ca 160 000 asylsökande, vilket har utmanat 

kommunernas organisering och resurser. Frågeställningarna som vi har utgått ifrån har varit: 

Hur värderar man situationen? Hur agerar kommunen under flyktingkrisen? Studien är 

genomförd med en kvalitativ metod. Intervjuguiden utformades efter de utvalda teorierna; 

krisers aktivitetsfaser och A Best Practice Model och frågeställningarna besvarades genom 

semistrukturerade intervjuer. Studiens syfte och frågeställningar har behandlats genom 

innehållsanalys med en hermeneutisk ansats och problematiserades med hjälp av 

referensramen mänskliga rättigheter som kopplades till socialt arbete. Resultatet som 

framkom visar att kommunen hanterar flyktingkrisen genom att skapa snabba beslutsvägar 

och prioritera krisen i första hand.  
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Förord 
 

Vi vill först och främst tacka de intervjupersoner som ställde upp med så kort varsel. Genom 

att tacka ja innebar det att denna studie var möjlig att genomföra. Studien har gett oss 

värdefull kunskap om komplexiteten i flyktingkrisen och kommunal krishantering. Slutligen 

vill vi tacka vår handledare Jorge Calbucura som har bidragit med inspiration och 

handledning till studien. 
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1. Inledning 
	  

I detta avsnitt introduceras problematiken kring krishantering och risker. Därefter följer en 

bakgrundsbeskrivning och problemformulering för att ge läsaren en förståelse av den kontext 

vi ämnar belysa. Utifrån syfte och frågeställningar kommer vi ytterligare att konkretisera 

varför vi vill studera det utvalda forskningsområdet. Avsnittet avslutas med redovisning av 

relevant forskning i ämnet krishantering. 

 
1.1 Bakgrund 

Beck menar att kriser och naturkatastrofer är ett naturligt inslag som är framtvingat av det 

moderna samhället. Hoten har förändrats i dagens globaliserade” risksamhälle” där alla är lika 

utsatta för risker (Beck, 1998). I modern tid har vi bevittnat bl.a. stormen Katrina, 

terrorhandlingen i Oslo, tsunamikatastrofen i Sydostasien, syrienkriget, terrorattackerna i Paris 

och stormen Gudrun i Sverige. Detta är några av de exceptionella kriser i modern tid, som visar 

att hot och risker finns inom och utanför de nationella gränserna. 

Vid en inträffad kris som hotar de grundläggande värdena i samhället och sätter betydelsefulla 

samhällsfunktioner ur spel har staten ett särskilt ansvar att skydda och hjälpa de drabbade. Det 

ingår i förtroendeuppdraget och det är något som medborgarna har en förväntning på att de ska 

kunna hantera, men kriser eller katastrofer kan vara så omfattande att statens resurser inte 

räcker till. I sådana lägen så är det viktigt att staten har en fungerande krisorganisation som kan 

samordna hjälpinsatserna. Tsunamikatastrofen i Sydostasien är en katastrof som drabbat ett 

flertal länder däribland Sverige. Katastrofen inträffade 2004 den 26 december och drabbade 

cirka 250 000 människor (Statens offentliga utredning[SOU], 2005:104) Katastrofen utmanade 

den svenska statens krishantering och organisation. Krisberedskap har inte alltid varit ett 

prioriterat område på den svenska politiska agendan. Vid tiden för den inträffade katastrofen 

fanns det ingen myndighet som ansvarade för krishantering och organisation, utan ansvaret låg 

på politikerna och de förtroendevalda som skulle hantera organisation och analys vid inträffade 

krissituationer. De ansvariga fick svidande kritik för att ledarskapet inte fungerade, det var en 

långsamhet i organiseringen och analysen samt att rätt insatser inte sattes in i tid (Ibid).  Det är 

den statliga myndigheten som ansvarar för att hantera och organisera uppkomna kriser och 

katastrofer i samhället och göra omvärldsbevakningar (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap [MSB], 2015) men fortfarande är kriser svåra att förutse och förstå omfattningen av. 
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Det visar inte minst den flyktingkris som Sverige befinner sig i idag. Krisen sker delvis utanför 

statens kontroll och det utmanar samhällets organisering och resurser. 

 

1.2  Problemformulering 
Det pågår en flyktingkris i världen idag. Uppskattningsvis är 60 miljoner människor på flykt 

(United Nations High Commissioner for Refugees, 2015). Siffrorna visar att de allra flesta 

flyktingarna är internflyktingar inom sitt eget lands gränser (UNHCR, 2014).  De människor 

som lyckas fly till Europa och Sverige är en liten del av det totala antalet människor på flykt i 

världen. Statistik visar att det kommit cirka 160 000 asylsökande till Sverige och år 2014 var 

antalet asylsökande 80 000 (Migrationsverket, 2015). Av de asylsökande som kommit till 

Sverige var det år 2015 ungefär 35 000 ensamkommande barn som sökte asyl och 2014 var 

antalet cirka 7000 ensamkommande barn (Ibid). 

Den ökade globaliseringen och nyliberalismen är en av det mest betydelsefulla orsakerna 

bakom ökande migration. Vidare belyser forskarna att globaliseringen har lett till fler etniska 

konflikter, krig och miljö kriser. Kamali & Jönsson 2012). Dominelli (2010) belyser 

ytterligare konsekvenser av globaliseringen som hon menar har främjat den kapitalistiska 

tillväxten och skapat miljö, finans demografiska och politiska kriser som drabbat de människor 

som är fattigast. 

Den flyktingkris vi upplever idag har fått ett stort utrymme i de nationella 

nyhetsrapporteringarna. Där har det senaste media flödet har handlat om det ansträngda läget 

gällande flyktingmottagandet i EU och Sverige.  Diskurserna som pågår menar att EU har 

misslyckats med att framkalla en gemensam politik för att möta flyktingkrisen. Vidare belyser 

Penninx (2007)   att det är de europeiska ländernas osäkra inställning till invandring som har 

gjort integrationspolitiken problematisk. Dessutom finns det en stor ojämlikhet i 

flyktingmottagandet inom EU. Det visar inte minst Sverige och Tyskland som har tagit emot 

flest flyktingar i Europa (Furusjö & Larsson 2015). Vissa länder har stängt gränserna, skärpt 

gränskontrollerna och infört nya lagar som drabbar flyktingarna (Ibid.). Kommunerna har 

under en tid haft svårigheter att praktiskt hantera den mängd asylsökande som blir anvisade till 

kommunen. Ett flertal kommuner har idag har ett ojämnt mottagande av asylflyktingar och 

många kommuner anser att de varken har beredskap eller resurser för att ta emot fler 

asylflyktingar (Riksrevisionen 2014). Det handlar också om svårigheter som kommunerna har 

att rekrytera personal och vissa kommuner signalerar att det kritiska läget riskerar 
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rättssäkerheten (Berglund, 2015). Enligt SKL har ett 60- tal kommuner anmält sig själva enligt 

lex Sarah då rättssäkerheten gällande mottagandet av ensamkommande barn är bristfällig 

(Personlig kommunikation, Karin. Falck Webbmöte 2016-01-28). Det finns ett flertal områden 

som behöver ses över för att flyktingkrisen ska vara hanterbar för kommunerna. Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) ser således ett omgående behov av regelförändringar inom 

områdena skola, utbildning, boende etc. och menar att undantag måste göras på grund av den 

uppkomna flyktingsituationen (SKL 2015).  Den ovannämnda beskrivningen av 

flyktingsituationen gör oss motiverade att belysa kommunens krishantering.  

 

1.3  Syfte och Frågeställning 
Studiens syfte är att granska hur kommunen hanterar flyktingkrisen. Således kommer vi att 

utgå ifrån följande frågeställningar: 

– Hur värderar man situationen? 

– Hur agerar kommunen under flyktingkrisen? 

–  

1.4  Avgränsning 
Flyktingmottagning berör stat, kommun och landsting och andra verksamhetsområden. Tanken 

från början var att studera två kommuner, men på grund av svårigheter med att få tag i 

informanter under rådande omständigheter och tidsbrist var detta inte möjligt. hade varit 

önskvärt att studera en förvaltning som arbetar med flyktingar för att avgränsa området 

ytterligare, men det gick inte att genomföra. Eftersom kommunen har huvudansvaret för 

ensamkommande barn så kommer vi främst att granska kommunens krishantering utifrån 

dessa omständigheter. Även om kommunen inte har huvudansvaret för asylsökande så berörs 

de ändå av flyktingkrisen. 

 

1.5  Begreppsförklaring 
Vi kommer att utgå ifrån svensk lagstiftning gällande definitionen av en kris: “Definition 4 § 

Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, 

innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 

samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.” (Lag 

2006:544). 
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Nedan kommer vi att förtydliga begreppen, asylsökande och flykting: Asylsökande innebär att 

en utländsk medborgare ansöker om skydd i Sverige. Ansökan är ännu inte prövad av 

migrationsverket eller migrationsdomstolen (Migrationsverket, 2015). Flykting: 

flyktingstatusen finns reglerad i FN´s flyktingkonvention, svensk lag och EU rätt. 

Skyddsbehovet bedöms utifrån om hen har en välgrundad rädsla för förföljelse på grund av: 

ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, sexuell läggning kön eller tillhörighet i viss 

samhällsgrupp. Det finns två andra kategorier att få skyddsbehovet prövat och det återfinns 

i utlänningslagen och inbegriper alternativt skyddsbehövande, övriga skyddsbehövande och 

synnerligen ömmande omständigheter i undantagsfall (Migrationsverket, 2016). 

	  

1.6  Relevans till socialt arbete 
Flyktingkrisen är pågående vilket innebär ökade krav på att svenska myndigheter ser till att 

verksamheterna fungerar utifrån gällande lagstiftning. Myndigheternas förmåga att hantera 

kriser har en betydande roll för hur det fungerar i verksamheterna.  Det innebär att hantering 

av krisen har betydelse för de människor som flyr och deras levnadsvillkor i det svenska 

samhället. Hanteringen av flyktingkrisen har inte varit tillräcklig därför är det av vikt att 

socialarbetarna arbetar för att upprätthålla social rättvisa. Denna studie ämnar till att granska 

krishantering i en kommunal kontext som har betydelse för de människor som är på flykt. 

	  

1.7  Tidigare Forskning 
Ulrich Beck är en sociolog som är känd för sina samhällsteorier och begreppet 

“Risksamhället” som är särskilt debatterat och recenserat. Hans resonemang kan förstås ur det 

moderna samhällets framväxt som han menar har skapat riskerna utifrån ekonomi politik och 

det får konsekvenser på miljön och det sociala livet. Vidare så kan “risksamhället” förstås 

utifrån ett “bristsamhälle” där en ojämlik fördelning av samhälleliga rikedomar är en del i 

medskapandet av “risksamhället”(Beck, 1998). 

Krishantering om flyktingmottagande är ett område som är föga belyst av förståeliga skäl då vi 

befinner oss mitt i en flyktingkris som är mer omfattande än den flyktingsituation som rådde i 

Sverige under kriget i forna Jugoslavien som skedde på 90-talet. Således har det inte 

producerats någon forskning. Det finns ett flertal fallstudier som beskriver specifika 

nationsbundna kriser och katastrofer som haft betydande effekter på de demokratiska värdena 

och viktiga samhällsfunktioner. Statens hantering av terrorhandlingen i Norge 2011, stormen 

Katrina i New Orleans 2005, tsunamikatastrofen i Thailand 2004, är några av de katastrofer 
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som resulterat i forskningsrapporter som funnit brister i statens agerande (Christensen et al 

2013, Germain 2010, Comfort 2007,Farazmand 2007 & SOU (2005:104). När det gäller den 

Svenska statens krishantering så fann den granskande kommissionen ett flertal allvarliga 

brister som fick betydande konsekvenser för de drabbade. De brister som konstaterades i 

utredningen handlar sammanfattningsvis om bristande ledarskap. Ledningen var för långsam i 

organisering och analys vilket är betydande för att rätt insatser ska kunna sättas in. 

Informationsinhämtningen var undermålig och kommissionen konstaterade att regeringen 

skulle ha sökt andra tillförlitliga källor som exempelvis polisen för att få fram viktig 

information. Även informationsöverföring hanterades bristfälligt och det begicks misstag av 

enskilda. Det konstaterades att informationsöverföringen var långsam och att det dröjde innan 

informationen nådde dåvarande utrikesministern Laila Freivalds. När väl informationen nådde 

den ansvarige så hade informationen tunnats ut. Kommissionen konstaterar att den existerande 

kommunikationen på departementet berodde på både formella rutiner, brist på flexibilitet, stel 

hierarkisk delgivningsordning, sparsam kontakt med överordnade etc. 

Sammanfattningsvis konstaterade kommissionen att inga lärdomar hade dragits av 

Estoniakatastrofen och att det finns en brist på kännedom om den nya globala 

samhällsordningen och staten står inför nya utmaningar (SOU 2005:104).  Enligt SOU 

2005:104 så var Tyskland och Italien bättre rustade för att hantera tsunamikatastrofen på grund 

av att de hade en befintlig krisorganisation. Kommissionen konstaterade att länderna var 

snabba på att reagera på krisen och länderna hanterade informationsinhämtning och analysen 

av situationen bättre än Sverige. Vidare så konstaterade experterna att det inte bara var Sverige 

som hade en bristande krishantering vid tsunamikatastrofen utan de övriga nordiska länderna 

hade också betydande brister i krishanteringen.  

Terroristattacken i Norge 2011 resulterade i en granskning av regeringen och polisen. 

Hanteringen av attacken fick svidande kritik av den norska kommissionen. De brister som 

framkom i rapporten handlar om misstag som polis och politiker begick under krisen. 

Kommissionen konstaterade också att det fanns bristande ledarskap och en långsamhet i att 

sätta in adekvata insatser och koordinera dessa, kommunikationsproblem mellan olika aktörer, 

otränade inför katastrof och krishantering etc. Även det befintliga säkerhetsarbetet kritiserades 

där man ansåg att det fanns en brist på säkerhetskultur (Christensen et.al, 2013). 

En annan krishantering som har fått stor uppmärksamhet i världen är hanteringen av stormen 

Katrina. Den extraordinära händelsen inträffade i New Orleans år 2005. Kritik har riktats mot 
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New Orleans, staten och mot den Amerikanska regeringen. De misslyckades med 

förberedelse, varningssystem och ledarskap i hanteringen av krisen. De slutsatser man drog av 

krishanteringen för framtida kriser är följande: Istället för att uppgradera infrastrukturskydd, 

sparade man pengar vilket orsakade stora ekonomiska förluster och framförallt människoliv. 

Snabba och beslutsamma åtgärder under den pågående dynamiken i en krissituation är en 

viktig egenskap för effektivt krisledarskap, vilket saknades. Men även att man reagerar på 

krisen snabbt, för att det inte ska få konsekvenser för medborgarna staten och demokratin. 

Konsekvenserna av den sena reaktionen var att det producerades mer kaos och ytterligare 

överraskningar Man behöver också förbereda med mer avancerade system samt utbilda och 

utvecklas för alla sorts scenarion.(Farazmand, 2007). Han belyser den katastrofala 

krishanteringen och menar att den globala bekämpningen av terrorism var mer viktig för den 

politiska eliten. Det innebar att människor som var bosatta i marginaliserade områden inte var 

prioriterade och drabbades hårt av stormen Katrina. 

Sundelius, Bynander & Stern. (1997) lyfter både problematik och möjligheter med den 

problematik som finns inom den nationella krishanteringen. Där gör man djupgående analyser 

om tre kriser som drabbat Sverige under olika tidpunkter. Det handlar om den Sovjetiska 

ubåten som går på grund år 1981, kärnkraftsolyckan i Tjernobyl år 1986 och valutakrisen år 

1992.  Trots att kriserna var av olika art och påverkar samhället på olika sätt så har författarna 

dragit några gemensamma faktorer om hur kriserna hanterades.  Några av de analytiska 

mönster som författarna fann, handlade om vikten av små beslutsenheter som präglades av att 

man jobbat ihop under en längre tid och kände varandra i kombination med befintlig 

sakkunskap och tillgänglighet. När väl krisen inträffade så fanns en god gemensam kunskap 

och krishanteringsagerandet kunde ske utan inbördes konflikter (Sundelius et.al, 1997). Andra 

aspekter handlade om probleminramning där de sammanfattande slutsatserna som författarna 

drar visar att improvisation är nödvändig i krishantering och fastställda planer kan inte alltid 

lösa de komplexa problem som uppstår i krissituationer. Det handlar också om att ha en 

flexibilitet i beslutsfattandet, men det negativa är att det kan leda till oöverlagda beslut med 

information som är framtagen i all hast (Sundelius et al). Avslutningsvis så konstaterar 

författarna att hanteringen av dessa kriser visar på att de politiskt ansvariga kan dra vissa 

lärdomar av krishanteringen och inför framtiden se till att öka resurser för planering, 

informationsinhämtning, analys och politisk styrning (Sundelius et al, 1997). 
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2. Lagstiftning 
	  

I detta avsnitt kommer vi att presentera de lagar som myndigheterna ska följa när det gäller 

flyktingmottagande och de skyldigheter som stat och kommunen har att uppfylla när det gäller 

säkerhet för dem som vistas i Sverige. 

 

 2.1 Myndigheternas uppgifter 
Det är staten som har ett ansvar att ta emot människor som söker asyl. Människor som flyr har 

enligt folkrättslig praxis den rättigheten och den kan inte avtalas bort. Rätten att söka asyl 

finns inskrivet i internationella konventioner och utöver det finns asylrätten reglerat i EU rätt 

och nationell lagstiftning (Migrationsinfo.se, 2015). Lag (1994:137) om mottagande av 

asylsökande m.fl. finns det bestämmelser för vad staten och kommunen har för ansvar 

gällande flyktingmottagandet. Det finns sedan år 1985 en överenskommelse mellan stat och 

mottagarkommuner om hur flyktingmottagandet ska organiseras och hur ansvaret är fördelat 

(Kadhim, 2000). Uppgörelsen innebär att staten har det övergripande ekonomiska ansvaret, 

medan kommunerna ska genomföra det konkreta gällande flyktingmottagandet (Kadhim, 

2000). Det innebär att kommunerna får ekonomisk ersättning av staten för 

flyktingmottagandet. 

Det är Migrationsverket som har det huvudsakliga ansvaret att pröva människors asylansökan. 

De skall också se till att de asylsökande erbjuds boende, sysselsättning, bistånd. När det gäller 

ensamkommande asylsökande barn så innebär det att Migrationsverket anvisar till en kommun 

som utifrån Socialtjänstlagen ansvarar för det asylsökande barnets boende och omsorg. 

Skolplikt gäller inte för asylsökande barn, men de har rätt att gå i skola från det år barnet fyller 

6 år (Migrationsverket, 2015). Länsstyrelsen ansvarar för att teckna överenskommelser med 

kommunen gällande boende och mottagande. Länsstyrelsens uppdrag påbörjas då den enskilde 

har svårighet att ordna boende själv. Överenskommelse mellan stat och kommun utgår ifrån 

det kommunala självstyret och det innebär rent konkret att kommunerna får själva avgöra om 

de kan ta emot asylsökande. 
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2.2 Riskhantering 
Det är staten som har det övergripande ansvaret gällande medborgarnas säkerhet. Gällande 

förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap skall statliga myndigheter göra 

risk- och sårbarhetsanalyser. Det är myndigheten för samhällsskydd och beredskap som har 

det uppdraget. Detta sker i samverkan med kommuner, landsting och andra organisationer 

(MSB, 2015). MSB har även till uppgift att göra omvärldsbevakningar för att upptäcka och 

förebygga olyckor och kriser samt att utveckla samhällets förmåga att hantera extraordinära 

händelser. De görs kontinuerliga uppföljningar om krisarbetet för att upprätthålla en kvalité i 

det nationella säkerhetsarbetet (MSB, 2016). 

Utifrån lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap har kommuner och landsting en skyldighet att 

behandla krissituationer under fredstid. Vilket innebär att kommuner och landsting ska vara 

förberedda inför extra ordinära händelser som kan inträffa och hur det påverkar verksamheten 

och de ska även ställa samman risk- och sårbarhetsanalyser. Det innebär att man ska analysera, 

planera samt ta fram sårbarheter och åtgärder till risker som kan utgöra fara för viktiga 

verksamheter för samhället. Syftet med risk- och sårbarhetsanalysarbetet är att höja 

medvetandet samt kunskapen hos beslutsfattare och verksamhet ansvarig om risker hot och 

sårbarheter i det egna verksamhetsområdet och att forma en grund för den egna planeringen 

(MSB, 2011). 

 

2.3 Krishantering 
Stat, kommun och landstings konkreta ansvar utgår ifrån det svenska krishanteringssystemet 

som är till för att ha beredskap och minska risker och kriser samt beskriver hur ansvaret är 

fördelat (Säkerhetspolitik.se, 2015) Inom krishanteringssystemet finns det tre grundprinciper, 

ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen (Krisinformation.se, 2015). 

Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för verksamheten under normala tider ska 

även ta på sig ansvaret under en krissituation.  Med likhetsprincipen menas att verksamheten 

ska fungera som vid normala förhållanden även under en kris. Om det är möjligt ska de även 

hanteras på samma plats som under normala förhållanden. Närhetsprincipen innebär att krisen 

i första hand ska hanteras inom den drabbade kommunen och landstinget, om de lokala 

resurserna inte räcker till ska man vända sig till regionala och statliga insatser (Ibid). 
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I krisberedskapsarbete har kommuner och landsting enligt SFS (2006:544) ansvar för att 

anställd personal ska få den utbildning och övning som krävs vid krissituationer.  Kommuner 

ska i fredstid verka för att olika verksamheter i kommunen samverkar med varandra och att de 

krishanteringsåtgärder som tas till ska sammanställas inom sitt geografiska område. De skall 

även under sådana förhållanden informera allmänheten. Det ska finnas en krisledningsnämnd i 

kommuner och landsting som vid särskilda händelser ska verkställa åtaganden. 

Krisledningsnämnden har befogenhet till att ta över hela eller delar av verksamheter i den 

omfattning det är nödvändigt (Ibid).	  
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3. Presentation av kommunen 
	  

Kommunen som vi har undersökt har ca 60 000 invånare, och det finns totalt 26 småorter i 

kommunen. Det finns ungefär 6000 st anställda i kommunen.  Kommunen har tre roller, och 

dessa tre är att vara samhällsbyggare, arbetsgivare och leverantör av kommunal service. De 

fem informanterna som vi intervjuat jobbar inom kommunledningen, 

kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen samt barn- och utvecklingsförvaltningen. 

Kommunledningsförvaltningen (KLF) fungerar som kommunstyrelsens förlängda arm och 

leds av kommundirektören. Socialförvaltningen är direkt berörd av flyktingkrisen och har 

omkring 215 medarbetare som jobbar inom verksamheter som ger stöd för människor i behov 

av hjälp. De ansvarar även för de ensamkommande barnen inom kommunen  

Kommunen har tagit emot ca 500 flyktingar under 2015 varav 230 st som är anvisade och 

resten är egenbosatta. Av de flyktingar som man tagit emot år 2015 är 194 st ensamkommande 

barn varav 34 av dem är externt placerade utanför kommunen. 
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4. Teori  
	  

Vi kommer att använda oss av Fills modell Organizational crises matrix och Ian Mitroffs A 

Best Practical Model som beskriver vilka komponenter som har betydelse före under och efter 

en kris samt hur en kris påverkar organisationen i de olika händelseförloppen scanning, pre-

impact och redadjustment phases. De utvalda teorierna är Fills beskrivning av kontext och 

händelseförlopp och Ian Mitroffs A Best Practical Model. 

 

4.1  Organizational crises matrix 
För att få en förståelse över krishantering så är det av vikt att veta vilken typ av kris det 

handlar om. Vi har valt att utgå ifrån Fill´s (1995) modell Organizational crises matrix för att 

den på ett enkelt sätt beskriver vilken typ av kris som påverkar organisationen i en viss 

kontext. Modellen utgår ifrån två nyckelbegrepp. Det första nyckelbegreppet visas på den 

horisontella axeln och handlar om vilken grad av kontrollerbarhet organisationen/ledning har 

på den inträffade krisen.  Det andra nyckelbegreppet visas på den vertikala axeln och handlar 

om vilken inverkan krisen kan få på organisationen.    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wide impact 

                                                        

 

 

 

 

 

 

Figur 1: An Organisational crisis matrix (Fill, 1995) 
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Hur kontrollerbar en kris är beror på typ av kris.  Utifrån modellen Organizational crises 

matrix så visar den att en jordbävning innebär att kontrollen hamnar utanför ledningens 

möjlighet att kontrollera den medan dåliga försäljningsresultat är mer möjlig att kontrollera. 

Vissa kriser orsakar mindre skada genom att den begränsas till ett visst geografiskt område 

medan andra kriser kan vara så omfattande att de orsakar betydande skador för en organisation 

(Fill, 1995) 

 

4.2 Krisfaser   
Fill (1995) beskriver en modell för krishantering som utgår ifrån krisers händelseförlopp.  De 

indelas i olika aktivitetsfaser; scanning, pre-impact, impact, och readjustment phases. Då 

flyktingkrisen är pågående så har vi valt att inte granska Readjustment phases, men vi kommer 

att ha med beskrivningen av fasen för att tydliggöra en helhetsbild av krisförloppen. Således 

har vår frågeställning utgått ifrån Hur värderar man situationen? Nedan följer en beskrivning 

av de olika faserna. 

Scanning phase: Denna fas innebär att organisationen scannar av omgivningen regelbundet för 

att på så sätt upptäcka signaler på förändringar. Gör man det menar Fill (1995) att 

organisationen är bättre förberedd på en kris än dem som inte gör det. De som misslyckas med 

att scanna av signaler blir överraskade och det leder till att det finns mindre tid att hantera 

krisen. Många av signalerna i den här fasen kan vara stora för att senare avstanna (Fill, 1995). 

Pre-impact phase: I denna fas handlar det om en ökad aktivitet och förberedelse av krisen. Det 

innebär också att utröna vilken sorts kris det är.  Mycket av aktiviteten handlar om att utbilda 

och förbereda kristeam. Författaren menar att det inte handlar om att förhindra krisen utan att 

oskadliggöra krisens verkningar och ge information till berörda parter och hantera 

krisprocessen (Fill, 1995). 

Impact phase: I denna fas har krisen brutit ut och ledningen testas maximalt. Har en plan 

utvecklats så används den med syfte att lindra den åverkan som orsakas av krisen. En metod 

som används för att minska påverkan är att lokalisera krisen. Detta genom att neutralisera och 

begränsa händelser hindras den från att påverka andra delar av en organisation eller 

intressenter. Ledningens attityd till händelsen visas i ett krisläge. Stämmer ledningens attityder 

överens med de förväntningar som intressenterna har (Fill, 1995).  
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Readjustment phase: Sker efter krisen och handlar om återhämtning för organisationen till den 

nya miljön. När den djupaste delen av krisen har passerat så är den viktigaste uppgiften att 

tillförsäkra och möta behoven av viktiga intressenter. Under den här fasen är det vanligt med 

demonstrationer, utredningar, polisutredningar, rättsfall, mediabevakning. Beroende på hur 

ledningen/organisationen hanterar krisen kommer det ha betydelse på hur intressenter 

uppfattar organisationen (Fill 1995). 

 

4.3 A Best Practice Model 
Modellen A best Practice Model utgår ifrån fem viktiga komponenter vid kriser. Mitroff 

(2001) har beskrivit modellen “ A Best Practical Model” som han menar kan användas som en 

ram för krishantering. Organisationer och händelser är komplexa och därför ska denna teori 

ses som en modell som kan integreras med andra typer av viktiga program som organisationer 

använder sig av menar författaren.   

Modellen utgår ifrån fem viktiga komponenter vid kriser. Dessa är risker, mekanismer, 

system, intressenter och händelser. Vi har exkluderat mänskliga faktorer och teknologi som 

ingår i lökmodellen. Detta eftersom vi ansåg att mänskliga faktorer skulle vara svårt att få svar 

på samt att vår avsikt inte var att fördjupa oss i teknologin.  Frågeställningen har således utgått 

ifrån: Hur agerar kommunen under flyktinkrisen?  Nedan följer en beskrivning av de olika 

komponenterna. 
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Figur 2: The Best Practice Model (Mitroff, 2001)  

4.4 Risker 
Följande kategorisering av risker är: ekonomiska informativa fysiska (förluster av materiella 

och växtligheter), mänskliga resurser, anseende, psykopatiska handlingar, naturkatastrofer Här 

belyses vikten av att ha en plan för att åtminstone en kris ska inträffa i varje grupp. Genom att 

ha en planering minskar risken att organisationen blir paralyserad när en oförberedd kris väl 

inträffar (Mitroff, 2001). 

 

4.5 Mekanismer 
De olika mekanismerna som han belyser för krishantering är att förutse, reagera, lära av, och 

omforma organisatoriska rutiner för att hantera större kriser .Mitroff (2001) förklarar att det 

handlar inte bara om att agera när en kris väl uppstått utan han belyser vikten av att planera 

och agera före under och efter uppkomsten av kriser. Det finns många aspekter som har 

betydelse för hur en kris hanteras av en organisation och organisationens kapacitet är 

avgörande för planering av krishantering (Mitroff, 2001). 
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4.6 System  
För att få en förståelse över komplexa organisationers “inre värld” och beteende beskriver 

Mitroff (2001) organisationen utifrån en “lökmodell”, där de olika skikten representerar olika 

beteenden i organisationen nämligen teknologi, mänskliga faktorer, organisationsstruktur, 

organisationskultur och högsta ledningens psykologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1:  The “Onion model” (Mitroff, 2001)  

Mitroff (2001) beskriver att teknologin är den mest synliga delen av en organisation. 

Teknologin existerar inte i ett vakuum utan styrs av mänskliga faktorer såsom stress, trötthet 

etc. och detta menar Mitroff (2001) leder till att misstag begås. 

För att komma åt de underliggande lagren av en organisation, och att förstå hur de olika 

subsystemen interagerar är det av vikt att vara medveten om hur organisationen fungerar 

inifrån. Den djupaste tal delen i organisationen vilar på kulturen och den högsta ledningens 

psykologi (Mitroff, 2001). 
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Det finns ett flertal perspektiv på hur begreppet kultur definieras. Bang (1999) utgår från fyra 

kärnelement nämligen: 1) värderingar, 2) normer, 3) grundläggande antaganden och 4) 

verklighetsuppfattningar. Han beskriver värderingar som är personligt eller socialt integrerat 

där man har tro på ett särskilt handlingssätt.  Det finns enligt Bang (1999) både omedvetna och 

medvetna normer bland gruppmedlemmarna i organisationen. Normer är också något som kan 

växa fram genom interaktion i gruppen. Han förklarar att normer består av beteenden som är 

accepterade och förväntade av gruppen. Samtidigt som han förklarar att normer bland 

gruppmedlemmar inte är helt förenad då människor tolkar och bryter mot normer (Ibid). När 

det gäller grundläggande antaganden så innebär det att gruppmedlemmarna har ett inlärt svar 

eller lösning på den problematik som gruppen måste hantera. Med tiden formas integrerade 

antaganden för hur man löser gruppens problem. Verklighetsuppfattningen skapas genom att 

gruppmedlemmarna tolkar interaktionen, beteenden och handlingar som sker i gruppen och 

utifrån det utvecklas en uppfattning om verkligheten. Detta kan exemplifieras med följande 

citat “ Alla hos oss vet att anledningen till att vi lyckas så dåligt är att vår toppledning är usel” 

(Bang, 1999 s.60). För att återknyta till Mitroffs (2001) resonemang gällande kulturen och 

högsta ledningen i organisationen menar han att dessa lager är svårast att få åtkomst till 

samtidigt som dessa komponenter har stor betydelse för organisationens krishantering. 

4.7  Intressenter 
Mitroff (2001) beskriver vikten av samarbete både internt och externt för att underlätta 

hanteringen av den uppkomna krisen. Det innebär helt enkelt att alla tillgängliga resurser som 

kan tänkas finnas inom och utanför ett lands gränser ska tas tillvara och användas. Det kan 

handla om samarbeten med välgörenhetsorganisationer, men likaså kan samarbeten initieras 

med andra berörda myndigheter. Mitroff (2001) betonar särskilt vikten av att samarbetet ska 

pågått tillbaka i tiden för att det ska fungera i en stor kris. 

	  

4.8  Scenarion 
Här beskrivs vikten av att ha en bra krishantering där man har en medveten scenariostrategi 

och är förberedd på ett scenario med utgång från ett bästa fall och ett värsta tänkbara 

krisscenario. Det innebär att man får vara beredd på att våra system som vi tar för givet kan 

kollapsa. Där kriser kan uppstå helt oväntat och under den sämsta möjliga tidpunkt exempelvis 

under en helg Mitroff (2001). 
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5. Metod 
	  

I detta avsnitt presenteras det tillvägagångsätt som vi använt oss av för att få fram information 

som ligger till grund för uppsatsen. 

 

5.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
Inom vetenskapen finns det två vetenskapliga huvudriktningar, positivism och 

hermeneutik(Thurén, 2007). I det positivistiska synsättet utgår man från att skapa en så säker 

kunskap som möjligt (Ibid). En positivist menar att det är bättre med en liten kärna av säker 

kunskap än mängder med spekulationer. I det hermeneutiska synsättet är tolkning och 

förståelse av individers beteende och sociala verklighet centralt (Bryman, 2011). 

Hermeneutiken fokuserar på förståelse av individers upplevelser och känslor (Kvale, 1997). 

Studiens syfte är att granska hur kommunen hanterar flyktingkrisen. Vi anser att det 

positivistiska synsättet inte är relevant för vår studie då vi vill undersöka informanternas 

upplevelser och erfarenheter, därmed har vi valt att utgå från det hermeneutiska synsättet. 

Hermeneutiken gör det möjligt att tolka och förstå informanternas utsagor, därför är det 

hermeneutiska synsättet relevant som utgångspunkt för denna uppsats. 

5.2 Målinriktad Urvalsteknik 
Vår urvalsmetod är målinriktad vilket är vanligt i kvalitativa studier. Det innebär att vi har valt 

ut informanter som är relevanta och har anknytning till utvalt forskningsområde (Bryman, 

2011). Urvalsstrategin utgår även ifrån ett snöbollsurval vilket innebär att kontakt tagits med 

några få enskilda personer som har anknytning till temat och därefter använt dessa personers 

kontaktnät för att komma i kontakt med möjliga informanter (Bryman, 2011).  Genom dessa 

urval har vi hittat informanter som var relevanta för vårt forskningsområde. 

Urval har gjorts utifrån följande inklusionskriterier: 

1.   Erfarenhet inom krishantering och säkerhet i kommunen 

2.   Erfarenhet av att jobba med flyktingar i kommunen   

3.   Ha arbetat under flyktingkrisen 
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Urvalet bestod av fem informanter som jobbade inom kommunen. Intervjupersonerna jobbar 

inom kommunledningen, kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen samt barn- och 

utvecklingsförvaltningen. För att få en ökad förståelse för krishanteringen kontaktades 

kommunens säkerhetschef och utvecklingsstrateg. Då socialförvaltningen är direkt berörd av 

flyktingkrisen så intervjuades områdeschefen inom integration. En intervju genomfördes också 

med en vägledare som jobbade med ensamkommande barn för att få en djupare förståelse över 

vårt forskningsområde. Vi valde även att intervjua en lärare i förberedelseklass för nyanlända 

barn som ger ytterligare perspektiv på valt forskningsområde. Urvalet gjordes utifrån att 

informanterna ska ha arbetat under flyktingkrisen vilket samtliga informanter uppfyllde. 

 

 5.3 Forskningsansats 
Det finns tre olika sätt att dra slutsatser av en studie och de begrepp som används är induktion, 

deduktion och abduktion. Den induktiva ansatsen innebär att studier genomförs på en stor 

mängd enskilda fall och det samband som man kan observera anses som generellt giltiga 

(Alvesson & Sköldberg, 2010). Den deduktiva ansatsen tecknar en generell bild av 

samhällslivet för att sedan undersöka en specifik aspekt av det och testa styrkan i våra teorier 

(May, 2011 ). Abduktion innebär att forskningsansatsen är både induktiv och deduktiv. 

(Alvesson & Sköldberg, 2010). 

Denna uppsats är deduktiv eftersom den utgår ifrån en redan befintlig teori. Detta innebär 

således att teorin har fått bestämma insamlad empiri, tolkning och analys av resultat (Davidson 

& Patel, 2011). Den teoretiska referensramen gjorde det möjligt att utifrån samlad empiri, 

belysa kommunens förutsättningar för att hantera flyktingkrisen. 

 

5.4 Fallstudie 
Studiedesignen är en fallstudie eftersom det möjliggör djupgående analyser som gör att man 

kan hitta värdefull information. Ett annat tillvägagångssätt hade inte genererat samma empiri 

som vid en fallstudie. En annan fördel med fallstudier är att de inte bara förklarar vilka 

resultaten är, utan även tydliggör även varför vissa resultat uppkommer (Denscombe, 2005). 

Nackdelen med fallstudier är att det är svårt att göra generaliseringar och det ställs särskilda 

krav på att redovisa resultaten för att garantera trovärdighet i studien (Ibid). 
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5.5 Informationsinsamling 
Författarna samlade in information utifrån ämnesområdet, vilket innefattar krishantering, 

riskhantering, tidigare inträffade kriser samt information om den senaste rapporteringen om 

flyktingkrisen. Vi hämtade vår empiri från tidningsartiklar, litteratur inom krishantering, 

metodlitteratur, Internetkällor samt databaser. Genom att skapa ett antal olika sökord och 

sökblock fick vi tillräckliga och relevanta forskningsartiklar, sedan valde vi det sökblock som 

gav flest träffar.  De vetenskapliga artiklarna hittades genom att kombinera detta sökblock 

med olika katastrofer: (((SU. EXACT("Leadership") OR SU. EXACT("Organization 

Theory")) OR ab(leadership OR organisation OR organization)) AND (SU. EXACT ("Crisis 

Intervention") OR ab ("Crises management" OR "crisis analys*" OR "crisis intervent*"))) 

AND peer (yes). Eftersom krisen är pågående hade vi svårigheter med att hitta information om 

flyktingkrisen samtidigt som vi kan konstatera att man tidigare i historien inte definierat 

omfattande flyktingströmmar som en flyktingkris. Vi valde således ut den senaste 

rapporteringen om flyktingkrisen eftersom det ständigt sker nya förändringar.  

 

5.6  Kvalitativ intervjumetod 
Innan intervjuerna har respektive informant fått ett informationsbrev där de blivit informerade 

om studiens syfte och konfidentialitet. Vår ambition var att få till fler intervjupersoner, men på 

grund av tidsbrist i de olika verksamheterna var det fem kommuner som tackade nej till 

medverkan. När vi fick kontakt med en kommun var det svårt att få tillgång till det antal 

informanter som vi hade önskat. Således blev urvalet av intervjupersoner både tjänstemän och 

informanter som jobbade i verksamheter för ensamkommande barn. 

Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå ämnen utifrån vardagsvärlden från 

intervjupersonens perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). I denna studie har fem 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomförts. Informanterna hade olika tjänsteposition 

och jobbade inom olika förvaltningar. Vi utformade fyra olika intervjuguider då informanterna 

hade olika befattningar. Intervjumetoden ger utrymme till att ställa följdfrågor samt låta 

intervjupersonerna att berätta om sina erfarenheter fritt. Författaren menar att man under 

intervjun kan ställa frågor som inte ingår i intervjuguiden, om man på något vis anknyter det 

till något som intervjupersonen sagt under intervjun. Det har gett oss möjlighet att ställa 

följdfrågor som har inneburit att informanterna tydliggjort sina resonemang (Bryman, 2011). 
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För att intervjun ska vara effektiv ska den inte vara längre än 20-25 minuter, då informanterna 

ska ha utrymme att beskriva sina tankar med sina egna ord (Bryman, 2002). Vi använde oss av 

en diktafon för att spela in intervjuerna. Efter det har materialet transkriberats för att det 

möjliggör noggranna analyser av empirin.  Samtidigt som man kan återgå till 

intervjupersonens svar upprepade gånger (Bryman, 2011).  Detta har medfört att vi har fått en 

djupare förståelse över de resonemang som informanterna delgivit oss. För att tydliggöra 

empirin har en innehållsanalys genomförts. 

 

5.7 Kvalitativ innehållsanalys 
En kvalitativ innehållsanalys ger utrymme att analysera och tyda materialets innehåll 

(Bryman, 2011).  Forskaren kodar texten i termer av olika teman och ämnesområden vid en 

innehållsanalys. Han eller hon strävar efter en kategorisering av de händelser som är av 

intresse. Vid en innehållsanalys är kodning ett väldigt betydande steg (Bryman, 2011). 

Förmånerna med kodning är uppenbara. Att göra en noggrann kodning av materialet innebär 

att forskaren drivs till att bekanta sig med varenda relevant detalj i materialet, och framför allt 

för stora mängder data ger det en översikt som kan vara till nytta (Kvale, 2014 ). Ett antal 

forskare påpekat att inte binda sin tilltro till kodningen då tolkningen kan bli för snäv (Ibid). 

Efter intervjuerna började vi att transkribera, sedan granskade vi texten för att hitta 

betydelsefulla citat.  Vi valde ut de meningsbärande enheter som är viktiga för studiens syfte, 

vi fortsatta sedan med att kondensera de meningsbärande enheterna som resulterade i en kod. 

Då vi valt en deduktiv metod så har tematiseringen utgått ifrån teorierna.   

 

5.8 Presentation av informanter  
De informanter som vi har intervjuat jobbar inom kommunen men har olika befattningar. 

Nedanför kommer en kort presentation av de fem informanter som vi har intervjuat: 

Säkerhetschef: har jobbat i kommunen i snart tretton år. Hen har ansvaret för att samordna 

kommunens krishantering, hen jobbar med försäkringar, försäkringsskydd, hantering av 

skadeståndsfrågor, trygghetsfrågor gentemot kommun och polis samt med internt 

skadeståndsarbete förebyggande arbete, larmutbildningar och allt som ingår i kommunens 

krisberedskaps område säkerhetsskyddsfrågor.  
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Områdeschef: har jobbat i kommunen i ungefär ett år. Hens ansvarsområde är det 

övergripande ansvaret över de ensamkommande barnen men även och också över 

integrationsservice för nyanlända svenskar, det vill säga de som har blivit kommunplacerade. 

Hen är även områdeschef över teamcheferna.  

Utvecklingsstrategen: har haft sin tjänst i nästan ett år. Hen jobbar med det övergripande och 

långsiktiga men även med att kunna hantera kortsiktiga utmaningar.  Utvecklingsstrategen 

jobbar även med samordning och omvärldsbevakning. 

Vägledaren: har en pågående högskoleutbildning och har jobbat extra på ett boende i sex 

månader ungefär. Hens ansvarsområde är att arbeta med att handleda de ensamkommande 

ungdomarna på boendet. 

Läraren: i förberedelseklassen hade jobbat som lärare i trettio år och varav tre år i 

förberedelseklass. Hen har en lärarexamen och en kompletterande utbildning i svenska som 

andraspråk.  

 

5.9 Trovärdighet 
Validitet och reliabilitet är begrepp som främst används inom kvantitativ forskning för att 

bedöma kvalitén i en studie. När det gäller den kvalitativa forskningen så menar vissa forskare 

att kvalitativa studier ska bedömas utifrån andra kriterier än dem som kvantitativa forskare 

använder. Bryman (2002.) Man föreslog två grundläggande kriterier för granskning av en 

kvalitativ undersökning (1) trovärdighet och (2) äkthet. Trovärdigheten utgår ifrån fyra olika 

kriterier, dvs. trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, en möjlighet att styrka och bekräfta. Vi 

har intervjuat personer från olika förvaltningar med olika ansvarsområden.  Det innebär att vi 

har gjort beskrivningar från olika sociala verkligheter. Vi anser därmed att överförbarheten till 

en annan kommun inte kan styrkas eftersom det är en fallstudie. Äktheten innefattar att 

undersökningen ger en rättvis bild av de åsikter som framförs. 

Validiteten är hög då vi anser att studien mäter det den avsett mäta. Det innebär att vi har 

beskrivit tillvägagångsättet under hela forskningsproceduren. Kvale (2009) beskriver vikten av 

att validiteten ska finnas med under hela forskningsprocessen. Det innebär att 

intervjuprocessen och intervjuresultatet är väldokumenterad. Det förutsätter att de som blir 

intervjuade ger täta beskrivningar på de frågor som ställs. Att göra provintervjuer stärker 

validiteten, men på grund av tidsbrist så fanns ingen möjlighet att utföra provintervjuer. 
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Objektiviteten är inte entydig utan påverkas av personliga hörförståelser och fördomar (Kvale, 

2014). Enligt Davidson & Patel (2011) är fördelen med att utgå ifrån en deduktiv ansats är att 

objektiviten i forskningen kan stärkas eftersom man utgår ifrån en befintlig teori. Genom dessa 

utgångspunkter har vi försökt att vara så objektiva som möjligt genom hela 

forskningsprocessen. 

 

5.10 Etiska överväganden 
Det finns fyra allmänna huvudkrav inom samhällsvetenskaplig forskning som kommer att 

användas i denna studie. Kraven är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Deltagarna kommer att 

informeras om att deras deltagande är frivilliga, de kommer alltså att tillfrågas om de kan delta 

i undersökningen. De kommer även att få information om studiens syfte, samt att de kan hoppa 

av om de så önskar. Även informationskravet ska uppfyllas, deltagarna har rätt till att ta del av 

studiens resultat vid studiens slutförande. Konfidentialitetsprincipen ska också uppnås, då det 

råder tystnadsplikt om den informationen som vi får ta del av under intervjuerna. Den 

informationen som vi får ta del av kommer endast att användas för forskningsändamål, efter 

användning kommer all inspelning och information att raderas (Vetenskapsrådet, u.å.). 
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6. Resultatredovisning & Analys 
	  

I detta avsnitt beskrivs det resultat som har framkommit utifrån A Best Practice Model och 

Organizational crisis matrix. Dessa teorier förklarar krisers händelseförlopp och de 

komponenter som är betydelsefulla vid krishantering. Vi har exkluderat mänskliga faktorer 

och teknologi som ingår i A Best Practice Model och Readjustment phases som återfinns 

Organizational crisis matrix. 

Utifrån Fills (1995) modell “an organizational crisis matrix” så kan vi konstatera att 

flyktingkrisen kan kopplas till kategorin för terrorism, naturkatastrof och kidnappning. Det 

som är signifikant för dessa kristyper är att de är mindre kontrollerbara för ledningen och 

innebär en större utmaning än om det handlat om en annan typ av kris (Ibid). Vidare så har 

flyktingkrisen en omfattande påverkan på hela EU som får konsekvenser på nationell och lokal 

nivå. 

6.1 Hur värderar man situationen?   
Scanning av omgivningen menar Fill (1995) innebär att det finns mer tid för organisationen att 

hantera krisen. När det gäller flyktingkrisen så var den svår att förutse trots att man var 

medveten om den. Alla förvaltningar gör sina risk- och sårbarhetsanalyser. Inom kommunen 

finns det sakkunniga inom omvärldsbevakning som genomför riskanalyser. De årliga risk- och 

sårbarhetsanalyserna som görs, innebär att kommunen utvärderat sin befintliga situation 

och det innebär en möjlighet för kommunen till utvärdering och analyser. Det är 

kommundirektören som har det övergripande ansvaret för säkerhetshanteingen. Samtliga 

informanter beskriver att flyktingkrisen var svårt att förutse, trots att man var medveten om 

den. Dessa citat återspeglar svårigheterna med att kunna förutse flyktingkrisens omfattning. 

...Vi kunde ju identifiera att det skulle bli ett pressat läge men inte så pressat 

som det har blivit…(Områdeschef) 

... vi har ju vetat att de här människorna är på flykt. Det är lite fascinerande att 

sånt kan hända att det går från att vara normal vardag till att det blir en 

kris…(Säkerhetschef) 

 

Fill (1995) beskriver att denna fas präglas av en ökad aktivitet i organisationen och det 

redovisas nedan.Här tas det beslut om att krisledningsgruppen ska aktiveras. Man aktiverar 
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krisledningsgruppen för att det ska gå snabbare och lättare att hantera de frågor som 

uppkommer utifrån flyktingkrisen.  Man gör prognoser för att hantera flyktingkrisen 

långsiktigt. 

          … Vi gick ju in i en krisledningsgrupp i mitten av oktober det var ju ändå för att 

det skulle gå snabbare och lättare att hantera frågeställningar som blir utifrån 

en sådan här särskild händelse…( Säkerhetschef) 

Detta citat återspeglar att organisationen strävar efter att arbeta effektivt utifrån den rådande 

situationen för att frågeställningarna ska kunna hanteras snabbt. Det har medfört kortare 

beslutsvägar i samverkan med andra aktörer och återkopplingen tar kortare tid. Den 

förvaltning som är berörd av flyktingkrisen gick upp i krisberedskap, där man arbetade för att 

hantera de utmaningar som krisen medförde. Till en början hade man möten dagligen, detta 

förändrades sedan till två gånger i veckan och till en gång i veckan. Den samverkan som man 

hade med tidigare intressenter intensifierades under denna fas. 

Utifrån Fills (1995) teorier innebär denna fas att organisationen lokaliserar och neutralisera 

krisen inledningsvis. Nedan följer en beskrivning hur kommunen rent konkret arbetade med att 

neutralisera krisens utveckling. Det resulterade i att man hade möten dagligen för att kunna 

göra snabba återkopplingar och arbeta effektivt. Kommunens förutsättningar för att hantera en 

kris upplevs som god och tidigare kriser har utvecklat krishanteringsplanen. Då organisationen 

har varit tvungen att prioritera det mest akuta, har det inneburit att senarelägga viss utbildning 

och det långsiktiga arbetet har omstrukturerats.  

För att kunna säkerställa vård, omsorg och utbildning av ensamkommande barn så sänkte man 

kraven för utbildning på vägledare och inom förberedelseklasserna fick man inte tag i personal 

med rätt kompetens. Denna situation har inneburit att berörda förvaltningar har ökat sin 

samverkan och att de även söker även en samverkan med civilsamhället.  

 

         ...Vi har också skolsyster och skolkurator men det har vi ju inte så det räcker till 

tid alltså för dem behov vi har nu när trycket är enormt på BUP (Barn och 

ungdomspsykiatrin)...(Lärare i förberedelseklass) 
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Citatet beskriver hur den ansträngda situationen på BUP påverkar lärarnas arbetssituation. Det 

finns heller inte resurser på skolan för att hantera elevernas behov och det innebär att lärarna 

får ta ett större ansvar. Vidare beskriver även säkerhetschefen att det krävs stora insatser och 

resurser i skolan som situationen ser ut idag. Andra utmaningar hen beskriver handlar om 

bostadsbristen som medfört medför att flyktingarna får stanna längre än nödvändigt på 

asylboendena. Även HVB hemmen är berörda av det ansträngda läget. Det beskriver 

vägledaren i detta citat:  

… Det är stor personalbrist ibland och då anställs personer som inte har 

högskolutbildning som vägledare…( Vägledare) 

Vidare beskriver vägledaren att det är personalbrist inom den berörda verksamheten. Samtliga 

informanter beskriver att det är personalbrist inom verksamheterna, som leder till att man 

måste anställa personal som inte har den kompetensen som man tidigare planerat för. 

Områdeschefen beskriver att de har anställt många nya på kort tid, vilket har inneburit att man 

tappat lite grand av kvaliteten. Citatet speglar hur arbetssituationen hanteras i det ansträngda 

läget.   

         ... vi sitter alla vid samma bord vi lär oss att samarbeta alla förstår nu hur pass 

ansträngt det faktiskt är och alla är faktiskt beredda på att kavla upp ärmarna 

och göra en insats…(Områdeschef) 

För att hantera den uppkomna situationen beskriver områdeschefen vikten av att alla är 

delaktiga och bidrar till att få verksamheten att fungera optimalt. Vidare beskrivs 

engagemanget inom socialförvaltningen och man anser att flyktingsituationen är mer 

hanterbar. Detta återspeglar detta citat. 

...Men utmaningen är stor så vi måste fortfarande arbeta hårt, även om vi nu har 

gått ur krisberedskapen. Man menar att vi nu är i ett normalläge och att detta är 

det nya normala…( Områdeschef) 

 

Då krisen fortfarande pågår har man inte dragit direkta slutsatser om lärdomar. 

Krisledningsgruppen är nu avaktiverad, även socialförvaltningen har gått ur krisberedskapen. 

Mötena har minskats till 1 gång i veckan.  



26	  
	  

 

6.2 Hur agerar kommunen under flyktingkrisen?  
Mitroff (2001) konstaterar att det är av vikt med att ha en planering för olika typer av 

kriser.   Kommunen har generella krishanteringsplaner som är till för att kunna hantera alla 

typer av kriser. När det gäller andra verksamheter t.ex. skolan och socialtjänsten, har de 

utvecklat olika rutiner för olika typer av kriser som är mer detaljerade. 

Kommunledningsgruppen har en mer övergripande plan för extraordinära händelser. Där det 

handlar om att komma igång och leda arbetet. I den pågående flyktingkrisen är det framförallt 

socialtjänsten och teknikförvaltningen som är direkt berörda av krisen. 

En konsekvens av de svårigheter som uppstår innebär att kommunen får anpassa verksamheten 

utifrån yttre påverkan.  Flyktingkrisen påverkar organisationen genom normer och attityder i 

samhället som skapar en riskbild. Det framkom att det fanns generella krishanteringsplaner 

både befintliga planer och planer i inledningsfasen för att hantera både fysiska katastrofer och 

psykopatiska handlingar inom berörda förvaltningar. 

         ...Men däremot är jag oroad för utvecklingen i samhället och bränderna som 

riktas mot HVB hemmen och på det viset påverkas vi. För att dem här bränderna 

som har varit nu i södra Sverige det har ju gjort att vi måste skärpa vår 

bevakning av HVB hemmen så på det sättet påverkas ju organisationen…( 

Områdeschef) 

Citatet speglar den information som vi fått av att oron i samhället har lett till att man varit 

tvungen att skärpa bevakningen och man menar att det har påverkat organisationen och skapat 

en riskbild. 

Det som Mitroff(2001) belyser som viktigt vid krishantering handlar om att organisationen ska 

kunna agera före under och efter kriser. Utifrån detta så kan vi konstatera att Trots den 

omvärldsbevakning och medvetenhet som fanns om den rådande flyktingsituationen var den 

svår att förutse och planera för. Då hela situationen innebär en osäkerhet blir det svårt för 

kommuner att göra prognoser eftersom läget snabbt kan förändras. Så snart man fått signaler 

om att det blivit en markant ökning av asylsökande i Sverige och man får incitament om att det 

kommer fortsätta öka har man aktiverat krisledningsgruppen. Svårigheter som beskrivs av 

utvecklingsstategen är att arbetet med de långsiktiga frågorna. Det har inneburit att man har 

delegerat ansvaret till ledningen. 
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De organisatoriska rutiner som man genomfört för att hantera krisen innebär att de olika 

förvaltningarna har effektiviserat sitt arbete genom att skapa kortare beslutsvägar. Man belyser 

även att det finns en välövad och utbildad kompetens inom krisorganisationen och de övriga 

versakmheterna samtidigt som omsättning av personal innebär utmaningar för organisationen. 

Inom andra förvaltningar beskriver man nyanställningar och inskolningar i verksamheten. 

Den existerande organisationsstrukturen utgår ifrån en bestämd struktur där alla har specifika 

uppgifter och består av en organisationskultur och ledning.  Då vi har intervjuat personer från 

olika förvaltningar så är det svårt att redovisa en enhetlig bild av organisationskulturen i 

kommunen. Utifrån våra frågeställningar så framkom följande information om värderingar, 

etik och normer. 

...Nu ska man ju inte se flyktingar som problem och kostnader det är ju en 

investering som finns här också de kommer ju in med mycket 

nytt…(Säkerhetschef) 

Informanten belyser att flyktingarna är en tillgång för det svenska samhället, samt att det är 

viktigt att inte se dem som en belastning. Informanter belyser att det är viktigt att man nyanser 

bilden av flyktingar och även ser möjligheten med ett mångkulturellt samhälle och inte 

betraktar dessa människor som ett samhällsproblem.  

Samtliga informanter beskriver det engagemang som finns på arbetsplatsen. Vägledaren 

uttrycker att det är en bra arbetsplats och att chefen är ambitiös. Vidare beskriver läraren i 

förberedelseklass sitt engagemang för eleverna och att arbetet med dem ger mycket tillbaka 

trots att det slitsamt och rörigt under rådande omständigheter. Säkerhetschefen belyser även att 

det finns en välövad och utbildad kompetens inom krisorganisationen samtidigt som 

omsättning av personal innebär nya utmaningar för organisationen. 

          ...Men däremot är jag oroad för utvecklingen i samhället det här med 

bränderna mot ett antal HVB-hem...(Säkerhetschef) 

 

Organisationen påverkas också av yttre faktorer i form av existerande normer och attityder i 

samhället som skapar en riskbild. En konsekvens av de normer som finns innebär att 

kommunen får anpassa verksamheten utifrån yttre påverkan. Samtliga informanter beskriver 

att bränderna mot HVB- hemmen i södra Sverige har lett till att man har varit tvungen att 

skärpa bevakningen och att det har påverkat hela organisationen. De normer i samhället som 
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lärare i förberedelseklass beskrev, handlar om föräldrar som anser att det finns för många 

invandrare i sitt barns klass och att det försämrar undervisningen för deras barn. 

Vidare beskrev utvecklinsstrategen den problematiska diskursen om flyktingar framförallt i 

media och hur dessa normer och värderingar också påverkar de tankar som de kommunala 

anställda berörs av.  Den diskurs som finns om flyktingar i samhället försvårar det kreativa 

arbetet i organisationen Det problematiska för flyktingarna är att de blir ett objekt för 

mottagningen och flyktingpolitiken. 

        ...Värderingar för mig är egentligen betydelselösa om man inte praktiserar dem 

så det vi har gjort i praktiken reflekterar också hur vi värderar saker och ting, 

men att vi har någon slags grundvärdering i kommunen eller 

organisationen…(Utvecklingsstrateg) 

Vidare förklarar utvecklingsstrategen vikten av att praktisera det som värderingarna i 

organisationen står för. Hen anser att värderingar som inte tillämpas är betydelselösa. Mitroff 

(2001) menar att de mindre synliga skikten är organisationskultur och högsta ledningen. 

Författaren beskriver att dessa skikt är de svåraste att komma åt samtidigt som han menar att 

just dessa system har den största inverkan på en organisations utförande gällande 

krishantering. 

...Sen vi fick en ny kommundirektör och en ny ledning så har vi faktiskt sagt till 

att vi har en väldigt god beredskap på såna här situationer även i 

framtiden…(Utvecklingsststrateg) 

Utvecklingsstrategen uttrycker att det fungerar bra i ledningen och att det inom organisationen 

har en god beredskap för att hantera extraordinära händelser. Organisatoriskt har det skapat 

möjligheter för de berörda förvaltningarna att samverka med varandra där alla måste ta sitt 

ansvar. Det innebär också att alla måste samverka för att det ska fungera. I samband med 

flyktingkrisen så har de tidigare intressenterna ökat sin samverkan. Det har inneburit att man 

har kunnat återkoppla på ett snabbare sätt. Man har också ökat sin samverkan med tidigare 

samverkanspartners. Detta citat visar att flyktingkrisen har lett till att man ökat sin samverkan 

med både interna och externa aktörer:  
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 ...Framför allt så har samverkan med alla förvaltningar ökat enormt mycket 

och det har verkligen förändrats av just den här 

situationen…(Utvecklingsstrateg) 

Man har en generell krishanteringsplan som är till för att kunna hantera olika sorts kriser, 

samtidigt som man har övningar av värsta tänkbara händelser. Det pågår också uppdatering av 

de befintliga krishanteringsplanerna i skolan för att kunna hantera extraordinära händelser. 

       ...Vidareutbildning av personal av krisgruppen för ja men med detta här med 

skolskjutningen. i Trollhättan…( Lärare i föreberedelseklass) 

 

Informanten menar att man är mer vaksam och beredd på ett krisscenario av detta slag kan 

inträffa. Detta har medfört att personal fått vidareutbildning och man har uppdaterat befintlig 

krishanteringsplan.  

 

...Vi hade en inplanerad övning i hela länet som skulle ha ägt rum under 4 veckor. 

Det handlade om dammbrott. Övningen blev inställd på grund av att det här 

inträffade…(Säkerhetschef) 

 

Andra krisscenarioutbildningar och övningar som beskrivs av säkerhetschefen handlar om 

huruvida krisledningsgruppen skulle agera om ett dammbrott inträffade. Övningen ställdes in 

på grund av att man var tvungen att hantera flyktingkrisen i första hand.  
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7. Diskussion 
	  

I detta avsnitt ämnar vi diskutera det resultat som framkommit i analysen och göra kopplingar 

till relevant forskning. Studiens slutsatser kommer att presenteras och diskuteras utifrån syfte 

och frågeställningar, samt utifrån studiens teoretiska perspektiv. 

Vår studie är en fallstudie som beskriver krishantering i en kommunal kontext i Sverige och 

kan således inte generaliseras till andra kommuner. Den kvalitativa metoden har haft både för- 

och nackdelar i studien. Fördelarna är att vi har gjort en djupgående analys av många 

verksamhetsområden. Det har gett oss en ökad förståelse av flyktingkrisen komplexitet. 

Nackdelarna har varit att få de kommuner och informanter som vi helst hade önskat att 

studera. Genom att utföra denna studie under flyktingkrisen var den svår att genomföra. De 

teorier som vi har utgått ifrån har varit svåra och den deduktiva ansatsen har begränsat 

kreativiteten. 

 

Utifrån det som framkommit i studien kan vi konstatera att kommunens krishantering i en 

global kontext är mångfascetterad och komplex. För att få en förståelse över den pågående 

flyktingkrisen är det av vikt att titta på grundorsaken till krisens uppkomst och varför 

människor flyr.  Det kan förstås ur Becks (1998)  teori om “risksamhället”, där han menar att 

hoten har förändrats och att alla är lika utsatta för risker. Vidare konstaterar ett flertal forskare 

att globaliseringen och nyliberalismen skapat fler etniska konflikter, krig och miljökriser och 

ökat klyftorna. Vidare belyser Penninx (2007) den europeiska unionens integrationspolitik. 

Han menar att det är de europeiska ländernas osäkra inställning till invandring och att man inte 

anser att man är invandringsländer, som gjort integrationspolitiken problematisk. Dessa 

perspektiv visar på flyktingkrisens komplexitet.  

Organizational crises matrix användes som en ram för att få en inblick i hur 

kommunen värderat krissituationen utifrån olika händelseförlopp. A best Practice Model 

användes som ett komplement till att förklara hur kommunen agerade utifrån existerande 

normer och beteenden i organiationen. Resultatet som framkom utifrån studiens syfte och 

frågeställningar visar att kommunen och berörda aktörer klarat av att hantera flyktingkrisen. 

Vi kan konstatera att det som har bidragit till en tillfredställande hantering av krisen beror på 

att kommunen har haft goda förutsättningar.  När kommunen fick signaler om att det var en 

nationell flyktingkris aktiverades krisledningsgruppen i oktober och kommunen reagerade 

snabbt. Forskning visar att konsekvenserna av att inte reagera i tid när en kris har inträffat, är 
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att det kan leda till mera kaos och sprida sig (Farazmand, 2007). Vi kan konstatera att det är 

viktigt att ledningen reagerar och agerar snabbt. Vidare innebär det att man måste ha en plan 

för hur man ska organisera sig, vem som gör vad. Kommunen ökade kontakten med tidigare 

samverkanspartners, vilket har inneburit snabbare beslutsvägar, en effektiv kommunikation 

och på detta sätt minimerades risken för missförstånd. Vår bedömning är att kommunen 

införde snabbare beslutsvägar eftersom det var absolut nödvändigt för att upprätthålla 

rättssäkerheten. Ett långsammare agerande hade inneburit att krisen spridit sig till andra delar 

av organisationen. Det möjliggör också att alla aktörer får den informationen samtidigt. SOU 

(2005:104) visar vikten av att rätt person får rätt information. Forskning visar vikten av 

korrekt information vid krishantering, annars finns det risk för att man fatta fel beslut eller att 

krishanteringen blir långsam och påverkar de drabbade. 

När det gäller flyktingkrisen så kan vi konstatera att den inledningsvis var svår för kommunen 

att förutse, trots att det fanns omvärldsbevakning. Mitroff (2001) menar att 

organisationskulturen och ledningen har störst inflytande på hur man hanterar en kris (Ibid). 

Bang (1999) förklarar begreppet kultur där han menar att beteendet i organisationen styrs av 

omedvetna och medvetna normer. Således så kan vi konstatera att medarbetarnas normer och 

den ledning som finns i gruppen påverkar hur medarbetarna hanterar krisen. Den 

informationen som vi fick speglar intervjupersonernas värderingar, etik och normer.	  Samtliga 

intervjupersoner beskriver det engagemang som finns inom respektive verksamhet. Generellt 

beskriver samtliga informanter de värderingar och normer inom verksamheterna som sunda. 

Då det finns ett engagemang för att skapa förutsättningar dels för de individer man arbetar 

med och dels för en välfungerande organisation.	  

Utifrån forskningen kan vi konstatera att det finns en rad faktorer som är särskilt viktiga för en 

fungerande krishantering:  

●       Organisationskultur och ledarskap 

●       Snabba beslut 

●       Informationsöverföring och informationsinhämtning 

Bristande ledarskap i forskningen visar att ledningen var för långsam att sätta in adekvata 

insatser snabbt. I tsunamikatastrofen handlade det om formella rutiner i departementet där 

medarbetarna hade en sparsam kontakt med ansvarig chef. Det handlade också om att viktig 
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information tunnades ut och informationskedjan var för lång, samtidigt som det innebär att det 

tar för lång tid innan ansvarig chef nås av informationen. Konsekvenserna av att inte reagera i 

tid innebar att det producerades mera kaos. När det gäller stormen Katrina visar forskningen 

särskilt på existerande normer i organisationen som påverkar krishanteringen. Istället för att 

uppgradera infrastrukturskydd, sparade man pengar vilket orsakade stora ekonomiska förluster 

och framförallt människoliv. Forskaren konstaterar att den politiska eliten var mer angelägen 

av att bekämpa terrorismen, istället för att hantera konsekvenserna av stormen som drabbade 

de människor som bodde i det marginaliserade området. Samtliga forskningsrapporter visar på 

olika organisationskulturer som inte varit till fördel för krishantering.  Mitroff (2001) menar 

att organisationskulturen och ledningen har störst betydelse för hur man hanterar en kris. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att av det som framkommit angående krishanteringen i 

kommunen. Är de tre områden som vi anser är viktiga att observera: 

• Värderingen att detta är det nya normala 

• Sänka krav på utbildning  

• Ökad hotbild 

Vi anser att det är problematiskt att värdera situationen som det nya normala. Det kan innebära 

en viss “risk” att normalisera ett högt arbetstempo. Vi anser att det är särskilt viktigt att vara 

observant då organisationen befinner sig i ett sårbart läge. Följden kan leda till fler 

sjukskrivningar som innebär att organisationen utmanas. En konsekvens av sjukskrivningarna 

kan innebära många nyanställningar i en och samma organisation. Vi anser även att 

värderingen av det nya normala kan få konsekvenser i bemötandet av klienter. Vidare kan det 

leda till att de sänkta kraven på utbildning innebär att kvalitén kommer i andra hand. Detta är 

en lösning som vi anser att man vidtagit för att neutralisera krisen, men på lång sikt tycker vi 

att det inte är en hållbar lösning. Det är av vikt att det finns en bred kompetens för att de 

ensamkommande barnen ska få sina behov tillgodosedda. 

Sammanfattningsvis påverkar den ökade hotbilden organisationen på flera sätt. Det anser vi 

handlar i grunden om den stagnerade flyktingpolitiken där Sverige har varit alldeles för sen att 

agera på krisen. Samtidigt som media har skapat en ensidig rapportering av flyktingkrisen. 

Man har också i media målat upp en bild av de flyktingar som kommer hit som ett 

samhällsproblem. Det anser vi är en av orsakerna till att kommunen har varit tvungen att 

skärpa bevakningen till boendena. Vi anser att det är alarmerande med de normer och 



33	  
	  

värderingar i samhället som har bidragit till att kommunen har varit tvungen att skärpa 

bevakningen på boendena. Det har även påverkat det kreativa arbetet för de anställda då 

flyktingarna blivit ett objekt för flyktingpolitiken menar utvecklingsstrategen. Avslutningsvis 

kan vi konstatera att flyktingkrisen är ett globalt fenomen som kommer att påverka det 

svenska samhället en lång tid framöver.  
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8. Fortsatta studier 
	  

Fortsatta studier angående detta forskningsområde anser vi är relevant då det är ett relativt 

outforskat område. En kvantitativ studie inom detta forskningsområde skulle kunna bidra med 

mer kunskap och information om hur flyktingkrisen har hanterats i ett flertal kommuner.  Vi 

har även funnit andra intressanta forskningsområden som faller utan för ramarna för denna 

uppsats men som är relevant.  De som vi anser är ett aktuellt område att studera är den mediala 

diskursen om flyktingarna. Hur framställs och beskrivs flyktingarna i den mediala debatten? 

Under studiens gång har vi läst ett flertal artiklar om flyktingkrisen där vi anser att media 

skapar en ensidig bild av flyktingkrisen. En annan aspekt och viktigt område handlar att 

flyktingarnas mänskliga rättighet att söka asyl begränsas i ett flertal länder, och de 

bestämmelser som finns om asylrätten efterlevs inte, och det får heller inte några konsekvenser 

för de länder som villkorar asylrätten. 
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10. Bilaga 1 
	  

10.1 Intervjuguiden 
	  

BLOCK 1 

Inledande frågor 

Hur länge har du arbetat i kommunen? 

Vilken erfarenhet har ni av arbete med krishantering gällande flyktingsituationen? 

Vad är ditt ansvarsområde? 

       

Hur värderar man situationen? 

Hur många flyktingar har ni tagit emot hittills i år? 

Vilken är den största flyktinggruppen som ni tar emot i nuläget? 

Hur såg den ursprungliga planen ut för flyktingmottagandet i år? ( Planering för antal boenden 

t.ex. ) 

Hur fungerar flykting mottagningen rent konkret i verksamheterna enligt lagstiftningen? 

Det är ingen som vet hur flyktingsituationen kommer att utvecklas i framtiden hur resonerar ni 

kring denna osäkerhet? 

Vilka verksamheter samverkar ni med? Har detta förändrats sedan flyktingkrisen? Har 

verksamheten förändrats på något annat sett? 

Hur agerar kommunen vid krissituationen gällande flyktingsituationen? 

Hur skulle Ni definiera kulturen inom verksamheten? De beslut som fattas stämmer det 

överens med organisationens värderingar?  

Hur styr samhällets normer och etik Er verksamhet? Har detta förändrats sedan 

tsunamikatastrofens inträffade år 2004? 
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Hur är förhållningssättet till krishantering i Er organisation Är detta tankesätt förankrat hos 

samtliga medarbetare? 

Har kommunen erfarenhet av någon kris som påverkat krishanteringsplanen? 

Hur fungerade hanteringen av denna/dessa kriser rent konkret i verksamheterna? 

Vilka lärdomar drogs av kriserna? 

Vilka positiva och negativa lärdomar har ni dragit av den nuvarande flyktingsituationen? 
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BLOCK 2 

Inledande frågor 

Hur länge har du arbetat i kommunen? 

Vilken erfarenhet har ni av arbete med krishantering? 

Vilket är ditt ansvarsområde?                  

Hur värderar man situationen? 

Har krisorganisationen vidtagit några specifika åtgärder gällande nuvarande flyktingsituation? 

Är krisledningsnämnden i kommunen aktiverad? 

Det är ingen som vet hur flyktingsituationen kommer att utvecklas i framtiden hur resonerar ni 

kring denna osäkerhet? 

Hur agerar kommunen vid krissituationen gällande flyktingsituationen? 

Gör ni kontinuerliga sårbarhetsanalyser för att upptäcka kriser? 

Hur förbereder ni er för en krissituation? Vem beslutar om vilka dessa ska vara? 

Vilken typ av kris är krishanteringsplanen utvecklad för att hantera? 

Hur agerar kommunen rent konkret när en kris som denna inträffat? 

Vilka verksamheter samverkar ni med? Har detta förändrats sedan flyktingkrisen? 

Hur skulle Ni definiera kulturen inom verksamheten? De beslut som fattas stämmer det 

överens med organisationens värderingar?  

Hur styr samhällets normer och etik Er verksamhet? Har detta förändrats sedan 

tsunamikatastrofens inträffade år 2004? 

Hur är förhållningssättet till krishantering i Er organisation? Är detta tankesätt förankrat hos 

samtliga medarbetare? 

Har kommunen erfarenhet av någon kris som påverkat krishanteringsplanen? 
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Hur fungerade hanteringen av denna/dessa kriser? Fanns det något behov av att omarbeta 

krishanteringsplanen efter detta? 

Vilka lärdomar drogs av kriserna? 

Vilka positiva och negativa lärdomar har ni dragit av den nuvarande flyktingsituationen? 
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BLOCK 3 

Inledande frågor 

Hur länge har du arbetat i kommunen? 

Vilken erfarenhet har ni av att arbeta med krishantering? 

Vad är ditt ansvarsområde? 

Hur värderar man situationen? 

Har kommunen vidtagits några speciella åtgärder gällande nuvarande flyktingsituation inom 

ditt verksamhetsområde? 

Det är ingen som vet hur flyktingsituationen kommer att utvecklas i framtiden hur resonerar ni 

kring denna osäkerhet? 

Hur agerar kommunen vid krissituationen gällande flyktingsituationen? 

Hur agerar kommunen rent konkret när en kris som denna inträffar? Gör ni kontinuerliga 

sårbarhetsanalyser för att upptäcka kriser? 

Hur förbereder ni er för en krissituation? Vem beslutar om vilka dessa ska vara? 

Vilka verksamheter samverkar ni med? Har detta förändrats sedan flyktingkrisen? 

Har kommunen erfarenhet av någon kris som påverkat krishanteringsplanen? Vilka lärdomar 

drogs av kriserna? 

Vilka krishanteringsplaner finns det i er verksamhet? 

Vilka positiva och negativa lärdomar har ni dragit av den nuvarande flyktingsituationen? 

Etik, kultur och normer 

Hur skulle Ni definiera kulturen inom verksamheten? De beslut som fattas stämmer det 

överens med organisationens värderingar?  

Hur styr samhällets normer och etik Er verksamhet? Har detta förändrats sedan 

tsunamikatastrofens inträffade år 2004? 
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Hur är förhållningssättet till krishantering i Er organisation? Är detta tankesätt förankrat hos 

samtliga medarbetare? 
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BLOCK 4 

Dessa frågor handlar om att få en överblick över hur det fungerar att arbeta med 

ensamkommande ungdomar, få en beskrivning av arbetsplatsen samt lärdomar av tidigare 

kriser som påverkat verksamheten. 

Inledande frågor 

Hur länge har du arbetat i kommunen? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du jobbat med ensamkommande ungdomar? 

Hur värderar man situationen? 

Hur fungerar arbetet med ungdomarna i verksamheten? 

Hur fungerar arbetet utifrån befintliga resurser? Har verksamheten vidtagit några specifika 

åtgärder? 

Det är ingen som vet hur flyktingsituationen kommer att utvecklas i framtiden hur resonerar ni 

kring denna osäkerhet? 

Hur agerar kommunen vid krissituationen gällande flyktingsituationen? 

Vad gör er verksamhet rent konkret när en krissituation som denna inträffar? Har 

verksamheten förändrats sedan flyktingkrisen? 

Har verksamheten erfarenhet av någon tidigare kris? 

Vilka positiva och negativa lärdomar har ni dragit av den nuvarande flyktingsituationen? 

Etik, normer och kultur 

Hur skulle ni definiera kulturen på arbetsplatsen? 

Hur styrs samhällets normer och etik er verksamhet? 

Hur är inställningen till krishantering på arbetsplatsen? 
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10.2 Informationsbrevet 
    
Hej! 

 

Vi heter Camilla Köhler och Daban Ghali och skriver vår C-uppsats om krishantering 

i kommunen gällande flyktingkrisen. Vi utbildar oss till socionomer på Mittuniversitetet. 

 

För att kunna genomföra studien behöver vi komma i kontakt med 6 personer som kan besvara 

våra frågor. Vår ambition är att gör intervjuer som beräknas att ta ca 30 minuter. Intervju 

personerna kommer att vara anonyma och den utvalda kommunen kommer inte att nämnas i 

studien. 

 

Deltagandet är frivilligt och det är möjligt att hoppa av studien om ni så önskar. Ni har rätt till 

att ta del av studiens resultat vid studiens slutförande. Den informationen som vi får ta del av 

kommer endast att användas för forskningsändamål, efter användning kommer all inspelning 

och information att raderas. 

 

Vi hoppas på ett svar så snart som möjligt då vi planerar på att göra intervjuerna snarast. Vi 

förstår att kommunerna befinner sig i ett ansträngt läge, men vi är väldigt tacksamma om ni 

skulle besluta er för att delta 

 

Vänliga hälsningar 

Camilla Köhler och Daban Ghali 

 


