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Abstract 
 

In this paper, I have examined the records management functions during extraordinary events 

from the perspective of what is documented, archived and made available regarding voluntary 

staff participation. Work organization during extraordinary events, also called emergency 

prepardness system, is based on work resources from regular employees in state and local 

government and in addition voluntary human resources. Records management is essential for 

organizations and society to protect and preserve reliable documents that evidence that the 

measures implemented and to support future actions, decisions and lessons learned. I chosed 

to perform an instrumental case study on the forest fire in Västmanland 2014 to create an 

image of the records management in extraordinary events. The survey has been focused on 

how the volunteer staff have been included in the documentation and where and how much is 

retained and archived. The case study has been carried out on the basis of grounded theory 

with data processing and analysis of documents and interview responses. The results of data 

processing gave a picture that records management was deficient during the fire and also 

afterwards with archiving and accessibility. Various professional groups performed the 

documentation for different purposes, in different records management systems, but without 

common practice and no one had overall responsibility for records management. It is missing 

a lot of written documentation regarding the voluntary efforts of staff at the extraordinary 

event, both among non-governmental organizations NGOs, voluntary defence organizations 

and authorities. Documentation is available only to a small extent and with varying factual 

content which makes it impossible to get an overall picture and it is difficult to know where 

the documents are archived. A further analysis of the results from the grounded theory-

processing and some policy documents generated suggestions for improvements to include 

volunteer staff into the documentation in extraordinary events. The proposals deals with: a 

coordinating organization given the task of coordinating the guidelines for records 

management so that they are applicable for extraordinary events, and customized for different 

scenarios of events and different types of organizations participating in the work; that the 

archive theoretical model records continuum is used in the creation of strategies; to observe 

the laws and regulations that concern records management and extraordinary events; to 

appoint a person responsible for records management of each organization in emergency 

preparedness system; that authorities, municipalities and county councils continually train and 

practice their regular staff, elected officials and voluntary agreements personnel in processes 

of records management during extraordinary events; to introduce a common archive authority 

that collects, preserve and provide documentation regarding the work of extraordinary events.  
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Abstract 
 

I den här uppsatsen har jag undersökt hur dokumenthanteringen fungerar vid extraordinära 

händelser utifrån perspektivet vad som dokumenteras, arkiveras och tillgängliggörs gällande 

frivilligpersonals medverkan. Arbetsorganisationen vid extraordinära händelser, även kallat  

samhällets krisberedskap, är uppbyggd på arbetsresurser ifrån ordinarie anställd personal i stat 

och kommun samt därtill frivilliga personalresurser. Dokumenthantering är väsentligt för 

organisationer och samhället för att skydda och bevara tillförlitliga dokument som belägg för 

att åtgärder genomförts och som stöd för framtida åtgärder, beslut och lärdomar. Jag valde att 

utföra en instrumentell fallstudie på skogsbranden i Västmanland 2014 för att skapa en bild av 

dokumenthanteringen vid extraordinära händelser. Undersökningen har gällt hur frivillig-

personal har inkluderats i dokumentationen samt var och hur mycket som finns bevarat och 

arkiverat. Fallstudien har genomförts utifrån grundad teori med databehandling och analys av 

dokument och intervjusvar. Resultatet från databearbetningen gav en bild att dokumenthante-

ringen var bristfällig under branden och även efteråt med arkivering och tillgängliggörande. 

Olika yrkesgrupper utförde dokumentation för olika ändamål, i olika dokumenthanterings-

system, utan gemensamma rutiner och ingen hade ett övergripande ansvar för dokument-

hanteringen. Det saknas en hel del skriftlig dokumentation om frivilligpersonalens insats vid 

den extraordinära händelsen, både hos frivilligorganisationer, frivilliga försvarsorganisationer 

och myndigheter. Dokumentation finns bara i liten utsträckning och med varierande 

faktainnehåll vilket gör det omöjligt att få en helhetsbild och det är svårt att veta var 

dokumentation finns arkiverad. En fortsatt analys mellan resultatet från grundad teori-

bearbetningen och några styrdokument genererade förslag till förbättringar för att 

dokumentation om frivilligpersonal ska bli inkluderad vid extraordinära händelser. Förslagen 

behandlar: att en samordnande instans får uppdraget att samordna riktlinjer för dokument-

hanteringen så att de blir tillämpbara vid extraordinära händelser och anpassade för olika 

scenarion av händelser och olika typer av organisationer som deltar i arbetet; att 

arkivteoretiska modellen records continuum används i skapandet av strategier; att beakta de 

lagar och förordningar som finns för dokumenthantering och extraordinära händelser; att utse 

en ansvarig för dokumenthantering hos varje aktör inom samhällets krisberedskap; att 

myndigheter, kommuner och länsstyrelser kontinuerligt ska utbilda och tillsammans öva sin 

ordinarie personal, förtroendevalda och frivillig avtalspersonal i processer av 

dokumenthantering vid extraordinära händelser; att införa en gemensam arkivinstans som 

samlat kan bevara och tillhandahålla dokumentation gällande arbetet med extraordinära 

händelser.  

 

 

Nyckelord: dokumenthantering, extraordinära händelser, frivilligpersonal, arkivvetenskap.  
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1 Inledning 
 
 

 Indikationer finns på svagt stöd från bakre ledning,  
 gällande kartor, resursplanering och kontakter med  
 andra samverkansparter. Loggföring och dokumentation  
 uppvisar brister. Från en av räddningstjänsterna saknas  
 helt dokumentation.1  
 

När jag läste den statliga utredningen som gjordes efter Sveriges största skogsbrand i modern 

tid så väcktes mitt intresse. Hur har dokumenthanteringen verkligen fungerat vid den extra-

ordinära händelsen? Om dokumentation saknas helt hos en räddningstjänst - hur ser det då ut 

hos andra samverkande aktörer? Är den bristfällig eller obefintlig hos fler aktörer så finner jag 

det problematiskt att andra aktörer ska kunna dra lärdom av tidigare händelser inför nya 

katastrofer. Det är många som samverkar i samhällets krisberedskap, både offentliga sektorns 

räddningstjänster och myndighetspersonal och det finns även många frivilliga som gör 

insatser. Jag har själv varit aktiv som frivillig i Svenska Lottakåren i över 20 år och därför 

blev jag extra nyfiken på att titta närmare på de dokumenterade spår som finns gällande 

frivilligpersonal. Vilka spår finns av deras insatser i dokumentationen, vem gör den, var finns 

den eller finns det inget dokumenterat? Vilka eventuella problem finns och vilka 

verksamhetsdelar kan behövas för att förbättra dokumenthanteringen?  

 

Arbetsorganisationen för samhällets krisberedskap, vilken hanterar extraordinära händelser, är 

uppbyggd på arbetsresurser från ordinarie anställd personal i stat och kommun samt frivilliga 

personalresurser, hädanefter benämnt ”frivilligpersonal”. Frivilligpersonalen är en komplette-

rande resurs och kan exempelvis arbeta med avlastande verksamhet för att ordinarie anställd 

personal ska få arbetsvila vid långvariga extraordinära händelser som drabbar samhället. 

Vanligt förekommande arbetsuppgifter är olika former av administrativt arbete. Förutom att 

frivilligpersonalen utför ordinarie arbetsuppgifter kan de även ha kompletterande 

arbetsuppgifter som exempelvis att utrymma bostadshus, dela ut vatten, mat och att 

transportera material. Personalen är en resurs som kompletterar samhällets ordinarie 

krisberedskapsorganisation. Exempel på extraordinära händelser är naturkatastrofer som 

översvämning, storm eller brand, det kan även vara nedfall av radioaktiva ämnen eller ett 

urspårat godståg som läcker giftig gas från olycksområdet.  

 

Stora förändringar har skett i Sverige de senaste 15 åren som inverkar på samhällets 

krisberedskap. Totalförsvaret med ett militärt och ett civilt försvar förändrades rejält när det 

civila ”lades i malpåse” 1999 (det är dock idag beslutat att återupptas) och värnplikten 

avskaffades helt i det militära försvaret 2010.2 Detta ledde till att det stora antalet 

tjänstgörande värnpliktiga och civilpliktiga inte längre finns att tillgå vid extraordinära 

händelser som en extra personalresurs. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

påtalar att de frivilliga inom krisberedskapen är en viktig del och en resurs som ger 

förstärkning till samhällets aktörer vid behov.3 Forskning visar att naturkatastrofer kommer att 

                                                           
1 Aud Sjökvist, Skogsbrandutredningen, 94.  
2 Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/varnplikt/ 2016-04-18, 

och Per Lunqe, ”Civilt försvar, byggs från noll”, Försvarsutbildaren nr 1/2016, 16.  
3 MSB, https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Frivilliga-inom-krisberedskapen/ 2016-04-18.  

http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/varnplikt/
https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Frivilliga-inom-krisberedskapen/
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fortsätta att öka i världen i framtiden vilket ger behov av fler resurser.4 Nya organisationer har 

bildats för att organisera frivilligpersonal. Två exempel är Frivilliga resursgruppen (FRG) 

bildat 2004 och Missing People bildat 2012.5 FRG är ett samverkansorgan och ett organiserat 

sätt för en kommun eller myndighet att ta vara på frivilligpersonal. Individavtal skrivs mellan 

parterna efter en 36 timmars grundutbildning arrangerad av Civilförsvarsförbundet.6 

Ursprungligen fanns det ett krav att de som tillhörde en FRG skulle vara medlemmar i en 

frivillig försvarsorganisation men idag kan frivilliga från andra organisationer och föreningar, 

exempelvis en orienteringsklubb, vara med i FRG.7 Missing People Sweden är en ideell 

förening som hjälper polis och anhöriga med att arrangera skallgångar och hundspårning när 

personer försvinner spårlöst. Samarbetsavtal tecknas med ett antal externa parter och 

samverkan finns med Polisen.8 Missing People genomför skallgångar vilket värnpliktiga 

utförde förut som hjälp till Polisens arbete.  

 

Perspektivet att i denna undersökning fokusera på dokumenthantering vid extraordinära 

händelser är baserat på att uppsatsen skrivs inom det arkiv- och informationsvetenskapliga 

området. Några viktiga syften med dokumenthantering är att en aktör (företag, myndighet, 

organisation, samhällsinstans, förening, privatperson) kan bedriva ett effektivt administrativt 

arbete och att dokument som beskriver arbetsprocesser bevaras för framtida bruk. I den 

internationella standarden för dokumenthantering ISO 15489 står beskrivet att en systematisk 

dokumenthantering är väsentlig för organisationer och samhälle för att skydda och bevara 

tillförlitliga dokument som belägg för att åtgärder genomförts och som stöd för framtida 

åtgärder och beslut.9 Det är en rad olika aktörer som träder in vid extraordinära händelser: 

myndigheter, kommuner, räddningstjänster, olika organisationer, företag och samverkans-

organ som bistår med frivilligpersonal. För att åstadkomma en helhetsbild av alla inblandade 

aktörers verksamhet och insatser vid extraordinära händelser behöver dokumenthanteringen ta 

hänsyn till dess mångfald. Jag vill undersöka närmare vilka skriftliga spår dokumenthante-

ringen efterlämnat kring frivilligpersonals arbetsinsatser vid extraordinära händelser och hos 

vilka aktörer dessa spår finns. Har alla frivilliga organisationer dokumenterat och bevarat 

skriftliga beskrivningar av sina medlemmars insatser eller är det så att dokumentation saknas?   

 

Personalindelning vid extraordinära händelser grupperas vanligen i riskhanteringslitteratur i 

fyra kategorier baserat på R. R. Dynes indelning från hans bok Organized Behavior in 

Disaster från 1970. Indelningen är: established, expanding, extending och emergent 

organisationer.10  

 

- Established är samhällets ordinarie krisorganisationer som polis och räddningstjänst. Jag 

använder inte det här begreppet i uppsatsen eftersom jag fokuserar på frivilliga insatser.  

- Expanding ”kallar in” personal för kristjänstgöring och är min motsvarighet av begreppet 

frivillig försvarsorganisation.  

- Extending utför ovanliga uppgifter inom ramen för sin ordinarie struktur och benämns av 

mig som frivilligorganisation vilket kan vara intresseorganisation eller företag.   

                                                           
4 EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database http://www.emdat.be/disaster_trends/index.html 

2016-03-20.  
5 Missing people, http://missingpeople.se/om-oss/, 2016-05-03.  
6 FRG, Utvärdering Skogsbranden i Västmanland 2014. Modern tids största samverkansinsats, 5.  
7 Civilförsvarsförbundet, http://www.civil.se/frg/fragor-och-svar-frg/ 2016-04-20.   
8 Missing people, http://missingpeople.se/om-oss/, 2016-05-03.  
9 SS-ISO 15489-1 Dokumentation – Dokumenthantering (Records Management) Del 1: Allmänt (SIS Swedish 

Standards Institute, 2002), 8. 
10 Roine Johansson m.fl., Forskningsöversikt: Stabsarbete (Östersund: Mittuniversitetet, Risk and Crisis 

Research Center, 2011), 16-17.  

http://www.emdat.be/disaster_trends/index.html
http://missingpeople.se/om-oss/
http://www.civil.se/frg/fragor-och-svar-frg/
http://missingpeople.se/om-oss/
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- Emergent är tillfälliga självorganiserade grupper där både uppgifter och struktur är nytt och 

benämns av mig spontanfrivilliga och e-spontanfrivilliga.11  

 

1.1 Syfte och problemfrågor 
 

Syftet med denna undersökning är att generera en bild av hur dokumenthanteringen fungerar 

vid extraordinära händelser avseende frivilligpersonal. För att åstadkomma denna bild har jag 

valt att inledningsvis utföra en instrumentell fallstudie på skogsbranden i Västmanland 2014. 

Den här fallstudien blir ett medel för att få en inblick i hur det fungerade vid just den 

händelsen men jag anser att den bilden kan antas gälla för en generell bild av dokument-

hantering vid extraordinära händelser avseende frivilligpersonal. Skälet att jag valde den 

händelsen till fallstudie var att det var en stor och långvarig katastrof, där många frivilliga 

deltog i arbetet. Händelsen uppmärksammades nationellt i media och efteråt har det gjorts en 

hel del utvärderande skrifter. Det finns således i det här fallet en hel del data att analysera för 

att kunna besvara undersökningsfrågorna. Med den här undersökningen ser jag en 

samhällsnytta genom att öka kunskapsförståelsen om ämnet för berörda samhällsaktörer, 

tjänstemän, politiker, forskare och dokumenthanteringsansvariga i organisationer och i 

offentliga samhällssektorn. Dels att kunna använda i ett planerande skede av krisberedskaps-

arbete hos samhällets offentliga aktörer och frivilligaktörer, dels i skarpa lägen av 

extraordinära händelser.  

 

Problemfrågor:  

- Hur dokumenterades spåren av frivilliga insatser under och efter skogsbranden i 

Västmanland 2014?   

- Vilka ansvarar för arkivbevarande efter händelsen och hur tillgängliggörs dokumentationen 

för framtiden?   

- Vilka verksamhetsdelar kan behövas för att förbättra dokumenthanteringen vid extraordinära 

händelser med fokus hur dokumentation om frivilligpersonal blir inkluderad?  

 

1.2 Tidigare relaterad forskning 
 

Efter sökande i referensdatabaser och på myndigheters webbplatser efter skrifter gällande 

undersökningens avgränsningar: dokumenthantering, skogsbranden i Västmanland, samhällets 

krisberedskap och frivilligpersonal, kunde jag konstatera att det inte finns så mycket tidigare 

relaterad forskning. Främst saknas perspektivet med dokumenthantering. De relevanta skrifter 

jag fann var Bara skog som brinner? Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i 

Västmanland 2014 av Viktoria Asp m.fl. på Crismart Försvarshögskolan samt ”Det brinner 

överallt” Mediarapporteringen av skogsbranden i Västmanland av Karl-Arvid Färm m.fl. på 

Demicom Mittuniversitetet. De handlar om frivilligpersonal och skogsbranden samt till viss 

del utvärdering av dokumenthanteringen, vilket gjorde att jag valde att använda dem som 

dokument till närläsning. På myndigheters webbplatser (t.ex. MSB, Länsstyrelsen i 

Västmanland och Sala kommun) fann jag exempel på aktörers rapporter och utvärderingar om 

skogsbranden. Flera handlade om frivilligpersonalens medverkan och jag har därför valt att 

även använda några av dem till närläsning. Jag fann att det inte finns så mycket tidigare 

forskning inom ramarna av mina avgränsningsområden. Istället för att deduktivt arbeta utifrån 

en tidigare forskning eller teorimodell valda jag att använda grundad teori som metod för att 

besvara undersökningsfrågorna.  

 

                                                           
11 Erna Danielsson m.fl., Samverkan under räddningsinsatser. En slutrapport från ett forskningsprojekt, 

(Östersund: Mittuniversitetet, Risk and Crisis Research Center, 2013), 15-16.  
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1.3 Bakomliggande kontext och avgränsningar 
 

För uppsatsens läsbarhet väljer jag att i inledningen beskriva bakomliggande kontext. 

Avgränsningarna med begreppen samhällets krisberedskap, skogsbranden i Västmanland, 

frivilligpersonal och dokumenthantering är komplexa. Mina begreppsanvändningar och hur 

jag definierar dem framgår enligt nedan:  

 

Skogsbranden i Västmanland 
Den 31 juli 2014 inträffade en skogsbrand i Västmanland som kom att sprida sig över fyra 

kommuner och utvecklades till den största skogsbranden i modern tid i Sverige. 

Räddningstjänsterna i berörda kommuner inledde brandbekämpningen men på grund av 

brandens omfattning tog deras resurser slut och Länsstyrelsen i Västmanland tog över 

ansvaret för den kommunala räddningstjänsten. Olika aktörer, både offentliga sektorn och 

frivilliga, från stora delar av landet var involverade i katastrofhanteringen och internationella 

stödresurser rekvirerades. Räddningsinsatsen avslutades den 11 september, men krävde en hel 

del efterarbete och Länsstyrelsen i Västmanlands särskilda organisation för hanteringen av 

skogsbranden avslutades vid årsskiftet 2014.12 Skogsbranden förstörde cirka 14 000 hektar 

skog, skadade drygt 70 byggnader, krävde ett dödsoffer och två allvarligt skadade. Över 1 000 

personer evakuerades och cirka 6 000 personer hotades av evakuering, samt 1 700 djur 

evakuerades.13    

 

Samhällets krishantering/beredskap 
Krisberedskap innebär att vara förberedd på att hantera extraordinära händelser och att 

försöka förhindra dem. I samhället kan det exempelvis vara naturkatastrofer, epidemier och 

kollapsade IT-system.14 Kommuner och myndigheter arbetar med samhällets krisberedskap 

och begreppet kris avser en händelse som drabbar många människor och stora delar av 

samhället. Arbetet med samhällets krisberedskap utgår från den så kallade ansvarsprincipen, 

vilket innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har 

motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer. Ansvarsprincipen innebär även att varje 

aktör har ansvar att samverka med olika aktörer i samhället, både inom offentlig och privat 

verksamhet.15 Katastrofer och kriser i samhället kallas även extraordinära händelser, enligt lag 

2006:544.16 Jag har valt att använda begreppet extraordinära händelser konsekvent genom 

hela uppsatsen.  

 

Indelning av frivilligpersonal 
Det finns en stor variation, stort antal begrepp och benämningar samt även olika begrepps-

innebörder för organisationer och frivilliga som är aktiva i samhällets krisberedskap. Detta 

gäller både hos myndigheter, kommuner, frivilligorganisationer, allmänhet och i forsknings-

publikationer. För att tydliggöra vad jag menar med olika begrepp för organisationer och 

frivilligpersonal har jag delat in dem i tre olika organisationskategorier:  

  

1. Personer som är organiserade via en frivilligorganisation. De kan ha frivilligavtal om 

arbetstjänstgöring vid extraordinära händelser med en frivilligorganisation, exempelvis 

Missing People. Efter utbildning finns de med på en larmlista. Andra organiserade frivilliga 

                                                           
12 MSB, Ansvar, samverkan, handling. Åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna från 

skogsbranden i Västmanland 2014 (Ju2015/1400/SSK), 2.  
13 Länsstyrelsen i Västmanland, Skogsbranden i Västmanland 2014, 29.  
14 MSB, https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/ 2016-04-18.    
15 MSB, https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/Om-krisberedskap/ 2016-04-18.    
16 Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap (SFS 2006:544).   

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/Om-krisberedskap/


 

5 
 

kan vara medlemmar i en organisation eller förening med annan verksamhetsinriktning än att 

tjänstgöra vid extraordinära händelser, men att de tillfrågas för att de har användbar kunskap. 

På samma sätt kan anställda från företag bli organiserade frivilliga.  
 

2. Personer som är organiserade via en frivillig försvarsorganisation. De som är medlemmar 

i en av Sveriges 18 frivilliga försvarsorganisationer, exempelvis Bilkåren eller Frivilliga 

radioorganisationen, och som har ett civilt frivilligavtal om arbetstjänstgöring med en 

kommun, myndighet eller länsstyrelse. Efter utbildning, som kan vara grundat i en militär 

utbildning, kan den frivillige ”kallas in” vid extraordinära händelser.  
 

3. Spontanfrivilliga personer utan organisationstillhörighet. De frivilliga privatpersoner som 

är oorganiserade, det vill säga inte tillhör en organisation, företag, förening eller frivillig 

försvarsorganisation. De är personer som spontant vill deltaga och hjälpa till vid en 

extraordinär händelse.  

 

Dokumenthantering 
Den internationella standarden ISO 15489-1 definerar dokumenthantering som: ”område med 

ansvar för att på ett effektivt och systematiskt sätt skapa, ta emot, bevara, använda och gallra 

dokument. I detta ingår åtgärder för att ta hand om och bevara dokument som verifierar och 

innehåller information om åtgärder och transaktioner i verksamheten.”17 Det primära syftet 

med ISO 15489-1 är att dokumenthantering genom riktlinjer, metoder och standardiserade 

rutiner ska resultera i att alla dokument hanteras och skyddas på lämpligt sätt, samt att 

dokumentens information kan återsökas på ett effektivare sätt. Den Internationella 

Standardiseringsorganisationen (ISO) ville med denna standard utveckla och ”standardisera 

en internationell god sed för dokumenthantering”.18 I Sverige ingår hantering av 

arkivhandlingar i dokumenthanteringen.19  

 

1.4 Disposition  
 

Uppsatsens disposition är upplagt enligt följande: 

 

I kapitel 2 beskrivs metoderna instrumentell fallstudie, dokumentanalys, kvalitativa intervjuer 

och grundad teori. För att generera en bild av hur dokumenthanteringen fungerar vid 

extraordinära händelser utifrån vad som dokumenteras och arkiveras avseende 

frivilligpersonal, har jag gjort en instrumentell fallstudie på skogsbranden i Västmanland. 

Metodverktyg för fallstudien är en dokumentanalys på utvärderande rapporter och på 

intervjusvar som jag fått efter genomförande av kvalitativa intervjuer. Dokumentanalysen har 

följt Glasers variant av databearbetning enligt grundad teori. Därefter har jag gjort en fortsatt 

analys kopplad till resultatet från grundad teori.  

 

Kapitel 3 beskriver den teori som användes till fortsatt analys i kapitel 5. Resultatet från 

grundad teori-bearbetningen är kopplad till en arkivteorisk modell och styrdokument för 

dokumenthantering och extraordinära händelser.  

 

I kapitel 4 presenteras resultatet av datainsamling behandlad enligt grundad teori.  

                                                           
17 SS-ISO 15489-1, 7.  
18 ibid., 4. 
19 ibid., 5.  



 

6 
 

Arbetet beskrivs kronologiskt utifrån de tre processfaserna och hur empirin behandlats. En 

summering av resultatet ges i slutet av kapitlet samt besvarande av de två problemfrågorna:  

- Hur dokumenterades spåren av frivilliga insatser under och efter skogsbranden i 

Västmanland 2014?  

- Vilka ansvarar för arkivbevarande efter händelsen och hur tillgängliggörs dokumentationen 

för framtiden? 

 

I kapitel 5 besvarar jag problemfrågan: ”Vilka verksamhetsdelar kan behövas för att förbättra 

dokumenthanteringen vid extraordinära händelser med fokus hur dokumentation om 

frivilligpersonal blir inkluderad?”. Genom att analysera resultatet utifrån tre styrdokument 

samt den arkivteoretiska modellen records continuum lyfter jag fram förslag till förbättringar.  

 

Kapitel 6 innehåller metodkritik och förslag till fortsatt forskning.   
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2 Metod 

 

Min metods processteg och undersökningens syften beskrivs i nedanstående figur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 1 Metodens processteg och undersökningens syften.  

 

För att generera en bild av hur dokumenthanteringen fungerar vid extraordinära händelser 

utifrån perspektivet vad som dokumenteras och arkiveras avseende frivilligpersonal, har jag 

valt att göra en instrumentell fallstudie på skogsbranden i Västmanland. Det arbetade en stor 

mängd frivilligpersonal under skogsbranden och därför finns det större förutsättningar till en 

stor mängd dokumentation än om jag valt en mindre, kortvarig händelse. För fallstudien har 

jag valt att göra en dokumentanalys på utvärderande rapporter och på intervjusvar som jag fått 

genom att göra kvalitativa intervjuer. Att intervjua personer som har arbetat som frivillig-

personal eller har insikt i dokumenthanteringen avseende de frivilliga är nödvändigt för att få 

en så heltäckande och beskrivande bild som möjligt av hur det har fungerat i praktiken. Då jag 

i min litteratursökning efter tidigare forskning i området inte fann några teorier att deduktivt 

testa eller teoretiska modeller att passa in mitt undersökningsmaterial i, valde jag att arbeta 

Undersökningens syfte att generera en bild av hur 
dokumenthanteringen fungerar vid extraordinära 
händelser avseende frivilligpersonal.  

Instrumentell fallstudie på 
skogsbranden i Västmanland 
2014. 

Fallstudiens metodverktyg: 
* Kvalitativa intervjuer 
* Dokumentanalys på  
- utvärderande rapporter 
- intervjusvar 

Bearbetning av 

data enligt 

grundad teori  

1. Öppna fasen 
Närläsningens data genererar  
18 kategorier 
 

2. Selektiva fasen 
Kategorier som inte var 
relaterade till kärnkategorin 
valdes bort och 12 sparades.  

3. Teoretiska fasen 
Sambandsförklaringar mellan 
kategorier.  

Resultatet av 
bearbetningen 
enligt grundad 
teoris processteg  
sammanfattas.  
 
 

Resultatet besvarar även undersökningens problemfrågor:   
- Hur dokumenterades spåren av frivilliga insatser under och efter skogsbranden i 
Västmanland 2014?  
- Vilka ansvarar för arkivbevarande efter händelsen och hur tillgängliggörs dokumentationen 

för framtiden? 

 

Fortsatt analys av resultatet från grundad teori. 
Koppla resultatet till en arkivteorisk modell och 
styrdokument för dokumenthantering och 
extraordinära händelser. 
 

Besvarar problemfrågan: 
- Vilka verksamhetsdelar kan 
behövas för att förbättra 
dokumenthanteringen vid 
extraordinära händelser med fokus 
hur dokumentation om 
frivilligpersonal blir inkluderad? 



 

8 
 

induktivt enligt grundad teori. Genom dokument och intervjusvar ville jag få en bild av hur 

dokumenthanteringen verkligen fungerade och utifrån empirin göra analyser. Därefter valde 

jag att fortsätta analysera resultatet från grundad teori-processen genom att  koppla resultatet 

till en arkivteorisk modell och styrdokument för dokumenthantering och extraordinära 

händelser. Detta för att belysa förbättringsförslag kring dokumenthanteringen, vilka 

verksamhetsdelar som kan behövas för att frivilligpersonal blir inkluderad i dokumentationen 

vid extraordinära händelser.  

 

2.1 Instrumentell fallstudie 
 

Enligt teoretikern Robert E. Stake bör en fallstudie vara en studie av en specifik funktion, ett 

system som fungerar inom en avgränsad ram. Genom en riklig beskrivning av det specifika i 

kontexten är syftet med fallstudie att få en djupgående förståelse av det specifika och en 

helhetsbild av det studerade. Stake delar in fallstudier i tre typer: the intrinsic case study, the 

instrumental case study och the collective case study och jag har valt att utföra en 

instrumentell fallstudie. Det innebär att ett specifikt fenomen (dokumenthanteringen i mitt 

fall) studeras och själva fallet (skogsbranden i Västmanland) blir mindre viktigt, annat än att 

det blir ett instrument för undersökningen.20 Instrument för att uppnå syftet att skapa en 

generell bild av hur dokumenthanteringen fungerar vid extraordinära händelser avseende 

frivilligpersonal.  

 

2.2 Litteratursökning 
 

För att hitta tidigare relaterad forskning sökte jag i referensdatabaser och på myndigheters 

webbplatser efter skrifter gällande undersökningens avgränsningar: dokumenthantering, 

skogsbranden i Västmanland, samhällets krisberedskap och frivilligpersonal. De fem 

referensdatabaser som användes i mina sökningar var Academic Search Elite, Sondera, Primo, 

DiVA och Google Scholar. Sökord skapades utifrån avgränsningarna och användes i olika 

kombinationer. Antalet sökträffar kunde vara mellan 0 – 605 000. Antingen inget alls 

alternativt mycket lite träffar eller ohanterbart mycket. En fullständig beskrivning av min 

sökprocess med sökord och antal sökträffar finns i tabellform i Bilaga 1. När jag fick fram 

resultatsidor med upp till några tiotal antal sökträffar läste jag titlarna för att avgöra om 

skrifterna behandlade undersökningsområdena. De som verkade ha det innehållet öppnades av 

mig och jag läste där skriftens abstract för att avgöra dess relevans, vilket dessvärre i de flesta 

fall var att de behandlade andra avgränsningar än i min undersökning. Utifrån de engelska 

sökorden handlade skrifterna om Information Management, organisationsteori, interna 

organisationsutredningar eller att krishanteringperspektivet var hälsoforskning eller 

naturkatastrofberedskap. De svenska publikationerna behandlade ämnen som Hot- och 

riskutredningen 1995, organisationsteori med fokus på ledning och samverkan, 

kriskommunikation, mediaanalyser, samt kommuners, organisationers och andra aktörers 

interna utvärderingar och rapporter.  

 

Mitt urval av dokument till närläsning enligt grundad teori blev av sådan karaktär att de var 

utvärderingar efter branden, att de alla på något sätt beskrev frivilligpersonalens medverkan 

och att olika organisationstyper var källor. De avsnitt i dokumenten som jag datakodade var 

relaterade till frivilligpersonal och/eller dokumenthantering. Fyra dokument är skapade av en 

myndighet, ett dokument av en frivillig försvarsorganisation, ett dokument av en 

                                                           
20 Robert E. Stake, ”Case studies” i Norman K. Denzin och Yvonna S. Lincoln (red) Handbook of Qualitative 

Research (London: Sage, 2000), 437.  
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frivilligorganisation och två dokument är skapade av universitetsavdelningar. Dokumenten 

jag valde att använda till närläsning är: 
 

- Skogsbrandutredningen av Aud Sjökvist.  

- Utvärdering, Skogsbranden i Västmanland 2014, Modern tids största samverkansinsats av 

Västerås stads Frivilliga resursgrupp FRG.  

- Bara skog som brinner? Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland 

2014 av Viktoria Asp, Fredrik Bynander, Pär Daléus, Jenny Deschamps-Berger, Daniel 

Sandberg och Erik Schyberg på Crismart Försvarshögskolan.  

- Skogsbranden i Västmanland 2014 av länsstyrelsen i Västmanlands län.   

- Observatörsrapport, Skogsbranden i Västmanland 2014 av Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap MSB.   

- ”Det brinner överallt” Mediarapporteringen av skogsbranden i Västmanland av Karl-Arvid 

Färm, Anna-Lena Bystedt, Kerstin Nyström & Lars Nord på Demicom Mittuniversitetet.  

- Punktversion av slutrapport skogsbranden i Västmanland 2014 av Lantmännens 

Riksförbund LRF.  

- Ansvar, samverkan, handling – åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheter från 

skogsbranden i Västmanland 2014 (Ju2015/1400/SSK) inklusive Bilaga 1 av Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap MSB. 

 

En utförligare beskrivning av de valda dokumenten finns i Bilaga 2 för den läsare som önskar 

en transparent bild av dokumentens innehåll och syfte.  

 

2.3 Dokumentanalys och kvalitativa intervjuer  
 

Jag utförde dokumentanalys och kvalitativa intervjuer växelvis under undersökningen. För att 

jag ville möjliggöra triangulering i fallstudien använde jag dessa två datainsamlingstekniker, 

flertalet datakällor och typer av källor för att få en så omfattande och bevislig bild av det 

studerade området som möjligt.21  

 

De studerade dokumenten genererade även en kartläggning över vilka frivilliga aktörer som 

angavs ha deltagit och arbetat under skogsbranden i Västmanland 2014 och dessa använde jag 

som urvalsgrund för intervjurespondenter. För processen med intervjuförfrågningar började 

jag med att, efter kvalitativ undersökningsmetod, göra ett ändamålsenligt urval. Det vill säga 

jag sökte bestämd kunskap om dokumenthanteringen kring frivilligpersonalens insatser under 

skogsbranden och som intervjurespondenter ville jag hitta dem som kunde ge mig den 

informationen.22 Där gjorde jag ett urval baserat på yrke, att en arkivarie, arkivansvarig, 

registrator, beredskapshandläggare eller liknande kunde vara lämplig intervjurespondent eller 

kunde tipsa mig vidare. Letandet startade med internetsökning och jag försökte därefter att nå 

personerna via telefonsamtal. I samtalet kunde jag få bekräftat om personen var villig och 

lämplig att besvara intervjufrågor kring händelsen och om de tackade ja till medverkan blev 

det samtidigt ett konfirmerat samtycke. I några fall blev jag hänvisad till en annan person som 

de fann mer lämplig att besvara intervjufrågor och jag ringde då istället till dem. Jag gjorde 

tolv telefonsamtal med potentiella intervjurespondenter och sex respondenter fick endast 

förfrågan via e-post eftersom de inte kunde nås via telefon. Sammanlagt deltog åtta 

respondenter genom att besvara intervjufrågor via e-post. Telefonsamtalen startade den 2 

mars och svaren inkom 3-17 mars. Repondenterna hade yrken som bland annat arkivarie, 

                                                           
21 Alison Jane Pickard, Research methods in information (London: Facet publishing, 2007), 86.   
22 Jan Hartman, Vetenskapligt tänkande – Från kunskapsteori till metodteori (Lund: Studentlitteratur, 2004), 

284.  
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beredskapssamordnare och kommunikatör. Påminnelse fick skickas till tre aktörer där en av 

dem resulterade i svar. Övriga tillfrågade som inte deltog var i två fall orsakat av att de inte 

deltagit i branden som dokument angett; att några hänvisade mig till andra personer för 

intervjuförfrågan; och några gav ingen respons eller svar alls. Av respondenterna tillhörde två 

en myndighet, fyra en frivillig försvarsorganisation och två en frivilligorganisation.  

 

Intervjuerna var datorstödda intervjuer, som genomfördes via e-post. Skillnaden mot om 

intervjuerna skett vid fysiska möten är att respondenterna fick möjlighet att besvara frågorna 

när de hade tid och eftersom svaren kom i textform kunde en närläsning enligt grundad teori  

starta direkt av mig utan att tidskrävande transkribering av muntliga intervjuer till text 

behövde göras.23 Ett frågeformulär utformades av mig med några förvalda, likalydande frågor 

som samtliga respondenter fick besvara i en första e-post, se Bilaga 3. I några fall följdes det 

första svaret upp med en eller två e-post-konversationer så att intervjuprocessen liknade en 

kvalitativ muntlig närintervju vid fysisk träff där individuella följdfrågor, andra-frågor, kunde 

ställas. Den första e-posten med intervjufrågor innehöll en hög grad av standardisering på 

intervjufrågorna, det vill säga de var likalydande och i samma turordning. Däremot var graden 

av strukturering låg, då frågorna var öppna utan givna svarsalternativ och respondenterna fick 

själva berätta utifrån sina erfarenheter hur de ville beskriva och besvara frågorna. För 

uppföljande e-post med följdfrågor kring något intressant perspektiv eller händelse som 

respondenten besvarat, hade en låg grad av standardisering på intervjufrågorna eftersom de 

anpassades individuellt, men de hade fortsatt en låg grad av strukturering med öppna frågor, 

vilket jag anser viktigt för att få respondenten att ”tala fritt” om sina erfarenheter.24  

 

Kvale och Brinkman beskriver i boken Den kvalitativa forskningsintervjun att kvalitativa 

forskningsintervjuer är ett hantverk som kräver träning för att kunna utföras på ett bra sätt. Jag 

har i min metodplanering av denna undersöknings intervjuer använt mig till stor del av 

nämnda bok. En kvalitativ intervju skapar kunskap genom ett samspel mellan intervjuare och 

respondent. Samspelet kan vara lättare vid fysiska möten än vid e-postkonversation och därför 

valde jag att utföra de inledande telefonsamtalen vilket gav en grund för att bygga en relation 

och få en förståelse för varandras kunskaper och intresse. Datainsamlandet bygger på 

intervjuarens färdigheter och omdöme vid intervjufrågeskapandet och dennes ämnes-

kunskaper, vilket gör att inga grundläggande frågor om exempelvis förkortningar eller 

organisationsverksamhet behöver ställas. Enligt Kvale och Brinkman behövs ämneskunskap 

även för att kunna ställa uppföljningsfrågor.25 Min ämneskunskap om frivillig verksamhet vid 

extraordinära händelser samt dokumenthantering är god. Trots att jag ser stora fördelar, precis 

som Kvale och Brinkman anser, med att ha en stor förförståelse och ämneskunskap var jag 

samtidigt medveten om att det kunde leda mig i ett förutfattat spår. Baserat i att jag var 

medveten om min förkunskap såg jag inte detta som ett problem i denna forskning utan 

snarare som en styrka att jag hade ämneskunskap och att jag övat på ”forsknings-

intervjuandets hantverk” som Kvale kallar det och menar är en förutsättning för kvalitativa 

intervjuer. Jag upplevde att respondenterna reagerade positivt inför den kännedomen och att 

samtalen flöt på bra.   

 

2.4 Grundad teori enligt Glaser 
 

Jag har valt att använda Barney Glasers variant av grundad teori. De båda grundarna av 

metoden, Glaser och Anselm Strauss, står numera bakom varsin inriktning av grundad teori, 

                                                           
23 Hartman, Vetenskapligt tänkande, 165.   
24 Runa Patel och Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder (Lund: Studentlitteratur, 2011), 76-77.   
25 Steinar Kvale och Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 2009), 98.  
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med egna tolkningar och strategier. Glaser och Strauss arbetade gemensamt fram metoden 

Grounded Theory på 1960-talet, som ett sätt att skapa en teori grundat i data. De förordar att 

utarbeta begrepp ur datamaterialet, att låta begreppen förtjäna sin väg (earn its way) från 

data.26 Jag fann grundad teori som lämplig för min undersökning då syftet med metoden är att 

generera nya teorier inom de områden som är relativt outforskade.27 Några grundläggande och 

gemensamma principer för olika inriktningar av grundad teori är: forskningsfrågan, simultant 

datainsamlande och dataanalys, datainsamlande mot en teorikonstruktion, konstruerande av 

datakategorier från insamlad data, skapa teori under varje steg i processen av datainsamlande 

och dataanalys samt minnesanteckningar för att genom dem skapa teoretiska idéer, 

kategoriers samband och en teori.28  

 

Som metodguide att bearbeta valda dokument och intervjusvar enligt grundad teori har jag 

utgått ifrån Jan Hartmans handbok Grundad teori – Teorigenerering på empirisk grund. 

Hartman är filosofie doktor i teoretisk filosofi och boken kom till efter ett mödosamt arbete 

att jämföra de båda författarnas olika skrifter om grundad teori. Han beskriver att det fanns 

motsättningar i dem och att de var svårgenomträngliga.29 Utifrån den anledningen och med 

den begränsade tidsram jag haft för uppsatsen valde jag att främst följa metodbeskrivningarna 

i den boken istället för att jag skulle tolka deras originalskrifter. Jag har utfört undersökningen 

enligt Glasers variant av grundad teori med den reservationen att jag inte varit totalt öppen 

kring ett problemområde och inlett forskningen utan några forskningsfrågor. Jag har som 

Strauss anser att man kan göra, avgränsat området av samhällets krishantering och valt ut 

ytterligare två områden; dokumenthanteringen samt frivilligpersonalen, som jag bestämde att 

jag ville undersöka redan i inledningen av undersökningen. För övrigt fann jag att Glasers 

metodsteg tilltalade mig mest i när de olika processtegen ska göras. Processtegens turordning 

är det som främst skiljer de bådas inriktningar åt.  

 

Jag har följt Glasers inriktning av forskningsprocess vilken innehåller de tre faserna: öppna, 

selektiva och teoretiska fasen. I den första öppna fasen använde jag metoden närläsning vilket 

är en kodning av data från mina valda dokument och intervjusvar. Närläsningen gick till så att 

jag analyserade texterna rad för rad och skrev ord och fraser i kanten, de som var relaterade 

till frivilligpersonal och/eller dokumenthantering. All data grupperade jag fortlöpande in i 

kategorier som jag fann att datan kunde sorteras in i. Fasen är öppen i den mening att man inte 

sätter upp några begränsningar eller förutfattade meningar utan istället låter det vara öppet 

vilka kategorier som i den jämförande analysen blir relevanta.30 Det sista jag gjorde i den 

öppna fasen var att utse en kärnkategori, den som stod i centrum. Övriga kategorier kallas för 

underkategorier.31 Andra fasen var den selektiva fasen, där jag valde bort fem kategorier som 

inte var relaterade till kärnkategorin och sparade andra, tolv blev det i antal. Efter flera 

omgångar av den konstant jämförande metoden, med nytt datainsamlande och analys med 

teoretiska minnesanteckningar om vartannat var det dags att gå in i den avslutande teoretiska 

fasen. Här formulerade jag mina teoretiska idéer och sambandsförklaringar mellan 

kategorierna och hur händelserna förhöll sig till varandra. Under hela arbetets gång har jag 

fört minnesanteckningar där en form av teoretiserande om kategorierna skett.32  

 

                                                           
26 Jan Hartman, Grundad teori – Teorigenerering på empirisk grund (Lund: Studentlitteratur, 2001), 29-30.  
27 ibid., 9.  
28 Pickard, Research methods in information, 157.  
29 Hartman, Grundad teori, 7. 
30 ibid., 40.  
31 ibid., 48.   
32 ibid., 82.   
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2.5 Etik och konfidentialitet 
 

Jag har tagit hänsyn till etiska frågor kring undersökningens metod, framförallt kring 

intervjuer och grundad teori. Fyra områden som brukar diskuteras i etiska riktlinjer för 

forskare är informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser samt forskarens roll.33 

Informerat samtycke innebär att intervjurespondenterna informeras om det allmänna syftet 

med undersökningen, upplägg, risker och fördelar med deltagande och att respondenterna 

deltar frivilligt.34 Jag har i inledande telefonsamtal beskrivit nämnda delar och även i den e-

post med formella förfrågan med bifogat intervjufrågedokument beskrivit undersökningens 

syfte, metod, problemfrågor och konfidentialitet. Om de besvarat mina frågor såg jag det som 

att de även gett sitt samtycke till intervju. Konfidentialitet betyder att privata data som 

identifierar deltagarna i undersökningen inte kommer att avslöjas.35 Då jag redan har angett 

att det är mycket som saknas i dokumenthanteringen och att arbetet har negativa aspekter har 

det varit viktigt att kunna erbjuda mina respondenter konfidentialitet. Detta för att de ska 

kunna besvara frågorna öppet och sanningsenligt utan att behöva korrigera verkligheten 

utifrån exempelvis en oro att framföra kritik mot sin arbetsgivare och att det framkommer i 

min undersökning. Därför har jag valt att använda en avkodning vid redovisningen av 

intervjudatan, för att undvika att personliga namn kan kopplas till arbetsplats eller 

organisationstillhörighet. Med konsekvenser menas att forskaren ska bedöma konsekvenserna 

av studien, både efter den skada som deltagarna kan lida och efter vetenskapliga fördelar som 

deras deltagande ger och att skadan ska vara så liten som möjligt.36 Jag har tänkt på 

konsekvenser när jag utformat den avkodade konfidentialiteten. Forskarens roll påverkar 

etikarbetet under studien. Ett etiskt krav på forskaren är att söka vetenskaplig kvalitet, med 

korrekthet och transparens.37 Jag är medveten om min förkunskap och vilken risk det kan ha 

gällande forskningens oberoende. Medvetenheten och valet av grundad teori där det är datan i 

empirin som formar en teori istället för att ta en teori som jag med förkunskapen tyckt passat 

ämnet, gör att jag försökt genomföra studien så objektivt som möjligt.  

 

2.6 Fortsatt analys kopplad till resultatet från grundad teori 
 

Efter att jag arbetat mig igenom de tre faserna i grundad teori med min empiri av dokument 

och intervjusvar hade jag två val. Antingen att vara nöjd med resultatet av den teori (de 

begrepp och teoretiska idéer) som grundats i närläsningens data och de analyser som omgav 

teorin. I så fall hade jag bara behövt tillägga en slutdiskussion och avslutat undersökningen. 

Tanken med grundad teori är ursprungligen att ett undersökningsprojekt slutar vid denna fas 

eftersom teorin induktivt är skapad i närläsningen och redovisningen av de tre metodfaserna 

av grundad teori. Men jag valde att komplettera undersökningen med ytterligare en analysdel 

där olika befintliga teorier kopplas till undersökningens empiri gjord utifrån grundad teori. 

Problemfrågorna ”Hur dokumenterades spåren av frivilliga insatser under och efter 

skogsbranden i Västmanland 2014?” och ”Vilka ansvarar för arkivbevarande efter händelsen 

och hur tillgängliggörs dokumentationen för framtiden?” hade jag fått besvarat i och med 

resultatet av grundad teori-delen. Men med problemfrågan ”Vilka verksamhetsdelar kan 

behövas för att förbättra dokumenthanteringen vid extraordinära händelser med fokus hur 

frivilligpersonalens arbetsinsatser blir inkluderad?” ville jag analysera resultatet ytterligare för 

att kunna besvara. Detta genom att deduktivt koppla resultatet från grundad teori till en 

                                                           
33 Kvale och Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 84.   
34 ibid., 87.   
35 ibid., 88.   
36 ibid., 89.   
37 ibid., 90-91.  
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arkivteorisk modell och styrdokument för dokumenthantering och extraordinära händelser. 

Den analysdelen redovisas efter resultatdelen.   
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3 Teori  
 

De regelverk som används i kapitel 5 som teorier presenteras i det här kapitlet.  

 

3.1 Records continuum-model 
 

Records continuum är en mångfasetterad modell som tar många olika perspektiv, användare 

och kontexter i beaktande. Organisationers ständigt administrativa förändringar samt den 

alltmer växande elektroniska informationshanteringen gav upphov till modellen utformad av 

Frank Upward. Modellen introducerade en syn på dokumenthantering som skiljer sig från en 

annan väl använd arkivteoretisk modell: life cycle-modellen. I records continuum-modellen är 

inte processtegen med dokumenten i verksamheten tidsbundet som det är i life cycle-modellen 

med en födsel och ett slut (gallring eller slutförvaring) på dokumenten, utan processen är tid- 

och rumsmässigt sömlöst.38 Life cycle-modellen är en kronologisk tidsmodell, där records 

föds, blir aktiva och används i den löpande informationshanteringen, blir sedan semiaktiva där 

de flyttas till ett mellanarkiv för att kunna tas fram vid behov och slutligen blir records 

inaktiva då de inte längre används i förvaltningen men värdesätts att ha ett bestående 

historiskt, organisatoriskt eller forskningsvärde och skickas för långtidsförvaring i ett arkiv 

alternativt gallras och förstörs om inte ett bestående värde finns.39 Med records continuum-

modellen vill man inte se en födsel och död på records som i life-cycle-modellen utan där 

anser man att records omformas, förflyttas i olika verksamhetsdelar och processer, 

omvärderas samt att de aldrig dör utan kan kontinuerligt få nya användningsområden och bli 

aktiva igen även efter slutförvaring i arkiv. Upward och kollegan Sue McKemmish uttrycker 

det som att ”records are in a constant state of becoming”. Upward beskriver betydelsen av 

uttalandet som att records får ständigt nya former och strukturer under hela dokument-

hanteringsprocessen, beroende på i vilken kontext records befinner sig i vid olika tillfällen. 

Olika faktorer skapar denna omformation. Exempelvis beroende på personerna som handhar 

records att de har olika arbetssätt, värdesyn och förkunskap om records- och information 

management; det är en mångfald av olika typer av arkiv och arbetsplatser där records 

hanteras; en mångfald av dokument- och informationshanteringssystem och mediaplatser; 

samt samhällets olika samtida värderingssyn, lagar och regelverk. Detta gör att records tolkas, 

förstås, uppfattas olika och kan omformas beroende på kontexten. Kontexten är inte 

endimensionell att det bara beror på en faktor som exempelvis arkivariens värdesyn, utan det 

är en mångfasetterad och komplex interaktivitetskontext. Ett records interagerar med andra 

informationsprocesser och kan befinna sig på olika teoretiska, filosofiska och fysiska 

respektive virtuella platser samtidigt.40  

 

Records continuum-modellen består av fyra dimensioner:  

Create: arkivinformation som ett spår av den aktivitet där de skapades.  

Capture: arkivinformation kopplas till de transaktioner, aktiviteter, beslut eller meddelanden 

som de är relaterade till och får därmed sitt bevisvärde.  

Organize: arkivinformation sätts in i en kontext med arkivbildare och hanteras inom det 

ramverk som gör det möjligt för dem att fungera som individ, grupp eller gemensamt minne.  

                                                           
38 Glenn Dingwall, “Life Cycle and Continuum: A View of Recordkeeping Models from the Postwar Era” i T. 

Eastwood & H. MacNeil (red.) Currents of Archival Thinking (Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited, 2010), 

139-140, 150.  
39 Patricia C. Franks, Records and Information Management (London: Facet Publishing, 2013), 34, 249.  
40 Frank Upward, "Modelling the continuum as paradigm shift in recordkeeping and archiving processes, and 

beyond - a personal reflection", Records Management Journal, Vol. 10, No. 3, December 2000, 119-120.  
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Pluralize: Arkivinformationen som individ, grupp eller gemensamt minne sätts in i ett 

organisationsövergripande ramverk som möjliggör att de tillgängliggörs som ett kollektivt 

minne.41  

och därtill har den tid- och rumsmässigt sömlösa (spacetime) modellen fyra axlar:  

Transactionality: relaterar till records som produkter av aktiviteter.  

Identity: relaterar till arkivbildares identitet hos vilka records är skapade och bevarade, 

inklusive deras författarskap och identitet sedd från bredare sociala och kulturella perspektiv. 

Evidentiality: relaterar till records som bevis.  

Recordkeeping containers: relaterar till de objekt vi skapar för att lagra records.42  

 

 

FIGUR 2 Records Continuum model.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Sue McKemmish, ”Placing Records Continuum Theory and Practice”, Archival Science Vol. 1, 2001, 352.  
42 Upward, "Modelling the continuum…”, 123-124.  
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3.2 Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära  

 händelser i fredstid och höjd beredskap - LEH  
 

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 

i fredstid och höjd beredskap (LEH). Denna lag är ett centralt styrdokument på 

krisberedskapsområdet för kommuner och landsting. För myndigheter är motsvarande 

regelverk krisberedskapsförordningen för myndigheter (2006:942).43 Bestämmelserna i LEH 

syftar till att kommuner och landsting skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en 

god förmåga att hantera krissituationer i fred. Enligt 1 kap. 4 § är definitionen av en 

extraordinär händelse att den 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. Enligt 2 kap. 1 § ska förberedelser 

göras genom att analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa samt 

fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser. Enligt 2 kap. 8 § ska 

kommuner och landsting ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den 

utbildning och övning som behövs för att de skall kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära 

händelser i fredstid.44  

 

3.3 Arkivlag  
 

Sveriges arkivlag (1990:782) anger bestämmelser om myndigheternas och vissa andra organs 

arkiv samt om arkivmyndigheterna. Vissa paragrafer avseende arkivsyfte, arkivvård och 

gallring gäller även för statliga och kommunala beslutande församlingar, enskilda organ hos 

vilka allmänna handlingar förvaras och Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar vid 

förvaring av allmänna handlingar. I arkivlagen står om arkivbildningen och dess syften: 

 

3 § En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från 

myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § 

tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar skall tas om hand 

för arkivering. […]  
 

Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. 
 

Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de 

tillgodoser 

1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 

2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 

3. forskningens behov.45  

 

3.4 Internationell standard för dokumenthantering 
 

Det finns en internationell standard för dokumenthantering ISO 15489-1 som även gäller som 

svensk standard. Primära syftet med ISO 15489-1 är att dokumenthantering, genom riktlinjer, 

metoder och standardiserade rutiner, ska resultera i att alla dokument skapas, hanteras och 

skyddas på lämpligt sätt, samt att dokumentens information kan återsökas på ett effektivare 

sätt.46 För att kunna ge stöd till den löpande verksamheten, uppfylla legala krav och 

säkerställa tillförlitligheten bör organisationen skapa och förvara autentiska, tillförlitliga och 

                                                           
43 MSB, Ansvar, samverkan, handling, 6-7. 
44 LEH - Lag 2006:544.  
45 Arkivlag 1990:782. 
46 SS-ISO 15489-1, 4-5. 
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användbara dokument och bevara deras integritet så länge det behövs. För att 

dokumentationen ska kunna åstadkomma det stödet anger standarden att organisationen bör 

skapa och tillämpa ett heltäckande program för dokumenthantering.47  

 

Ett textdel i standarden behandlar vilka fördelar som ses med dokumenthantering i en 

verksamhet. I standarden står:  

 

Dokument innehåller information som är en värdefull resurs och en viktig tillgång i 

verksamheten. En systematisk dokumenthantering är väsentlig för organisationer och 

samhället för att skydda och bevara dokument som belägg för att åtgärder genomförts. 

Dokumenthanteringssystem ger tillgång till information om verksamheten som stöd för 

framtida åtgärder och beslut. Detta innebär även en försäkran för nuvarande och framtida 

intressenter att uppgifterna är tillförlitliga. Dokument i dokumenthanteringssystem möjliggör 

för organisationer att:  
 

1. Bedriva verksamhet på ett ordnat, effektivt och ansvarsfullt sätt; 

2. Tillhandahålla tjänster på ett konsekvent och opartiskt sätt; 

3. Stödja och dokumentera utarbetande av riktlinjer och beslutsfattande på ledningsnivå; 

4. Säkerställa att ledning och administration sker på ett konsekvent, kontinuerligt och 

produktivt sätt; 

5. Underlätta effektivt utförande av åtgärder inom organisationen; 

6. Säkra kontinuiteten om en katastrof inträffar; 

7. Uppfylla föreskrifter och legala krav för arkivering, revision och tillsyn; 

8. Ge skydd och stöd vid rättstvister, inklusive riskhantering i samband med förekomst eller 

avsaknad av verifiering av aktiviteter; 

9. Skydda organisationens intressen och anställdas, kunders och befintliga/blivande 

intressenters rättigheter; 

10. Stödja och dokumentera pågående och framtida forskning och utveckling, uppnådda 

resultat, samt historisk forskning; 

11. Ge belägg för verksamhetsanknutna, individuella eller kulturella aktiviteter; 

12. Fastställa den verksamhetsanknutna, individuella eller kulturella identiteten; samt 

13. Bevara organisationens, individens eller kollektivets minnen 48 

 

 

 

 

  

                                                           
47 SS-ISO 15489-1, 10-11.  
48 ibid., 8. Anmärkning: Numreringen i listan är utförd av mig.  



 

18 
 

4 Bearbetning av data enligt grundad teori 
 

Här presenteras de tre processfaser enligt grundad teori som genomgåtts och hur empirin från 

dokument och intervjusvar behandlats.  

 

4.1 Öppna fasen - Kategorier ifrån data  
 

I den första öppna fasen av grundad teori närläste jag intervjusvar och valda dokument. Ord 

och fraser antecknades rad för rad av mig, vilka var kopplade till frivilligpersonal och/eller 

dokumenthantering. Närläsningens data är meningsfenomen och deras beskrivningar indikerar 

begrepp. Kodningen enligt grundad teori sker således genom en så kallad begrepp-

indikatormodell, där textens ord och fraser verkar som indikatorer. På detta sätt kontrolleras 

det att begrepp och kategorier framkommer ur data och är grundade där istället för 

förutsatta.49 Jag har grupperat datan i nedanstående kategorier och namngett dessa. Ord och 

fraser är direkt citerade ifrån datan. Ibland används konfidentiell avkodning vid intervjusvar 

där en specifik organisation eller aktör ersätts med parantes exempelvis (FFO) där FFO 

betyder frivillig försvarsorganisation. Några paranteser innehåller även förklarande 

beskrivningar, då benämnt (anm: ). Eftersom jag vill ge en fullständig och transparent bild av 

närläsningens data och kategorier redovisas det i sin helhet. Längre citat och vissa delar finns 

av utrymmesskäl placerade i Bilaga 4. Senare, i den andra fasen av grundad teori, valdes vilka 

kategorier som skulle väljas bort och vilka som skulle vara kvar.  

 

4.1.1 Samhällets krisberedskap 

”Vår gemensamma trygghet hotades.”, ”Samhällets beredskap och förmåga att förebygga och 

hantera allvarliga olyckor och kriser.”, ”69 av landets räddningstjänster arbetade dygnet runt 

under flera veckor tillsammans med militären och frivilliga för att få skogsbranden under 

kontroll. Även flera olika statliga myndigheter och frivilliga organisationer bidrog i 

hanteringen.”, ”FRG att kunna nyttja när kommunen drabbas av kriser eller 

samhällsstörningar.”, ”Stödja en kommun när ordinarie resurser inte räcker till, exempelvis 

vid större olyckor, avbrott eller extraordinära händelser.”, ”FRG:s insats kom att bli en 

milstolpe i svensk krishantering som visar på att samhället vid större händelser behöver 

frivilliga resurser och att frivilliga insatser med rätt hantering kan vara en viktig styrka och 

förmåga under en kris.”…  

 

4.1.2 Utförare och ansvar  
”Alla dokumenterade.”, ”Inget uttalat ansvar för dokumenthanteringen.”, 

”Utbildningskonsulent på (FFO) kansli ansvarade och utförde dokumentationen i samarbete 

med ideell medlem i Västmanland.”, ”Loggning av frivilliginsatser gjordes av organiserade 

frivilliga.”, ”Räddningsledningen, personalfunktionen, utförde dokumentationen. De frivilliga 

försvarsorganisationerna skötte detta själva och lämnade sammanställning till Länsstyrelsen.”, 

”Länstyrelsen hade en separat dokumentationsfunktion för allt som skulle diarieföras.”, 

”Ansvaret för dokumentation ligger hos den särskilda organisation som bildats på 

myndigheten med anledning av skogsbranden”  

 

4.1.3 Dokumenttyper  
”Loggnoteringar, stabsarbetsplaner, scheman, kontaktlistor, mail, kartor, bilder, 

Facebookinlägg, reseräkningar, ersättningsblankett.”, ”Personallistor på tillgänglig 

frivilligpersonal.”, ”Listor på evakueringsplatser för djur.”, ”Loggar.”, 

”Ersättningsuppgifter.”, ”dokumenterade namn, arbetstider osv.”, ”Det är inte någon 

                                                           
49 Hartman, Grundad teori, 80.  
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dokumentation kring vilka personer som gjorde vad och när, utan mer en beskrivning av det 

övergripande arbetet.”, ”Loggböcker och dagboksanteckningar samt lösa anteckningar.”, 

”Dokumentation från observationer, intervjuer och loggar i systemet Crisis Commander.”, 

”Kompetenslistor där frivilliga registrerade sig på listor.”   

 

4.1.4 Dokumenthantering 

”Ingen central dokumentation.”, ”Historian enbart muntlig.”, ”All hantering sköttes av de 

respektive organisationerna.”, ”bifogar den dokumentation (vår FFO) sammanställde efter 

branden.”, ”(Frivilligorganisationen) lokalt har vad jag vet inte fört någon sorts loggbok över 

de som deltagit.”, ”Även om vi inte har dokumenterat och arkiverat i samband med branden 

så har vi tillsammans med (en FFO) utvärderat insatserna.”, ”(Vår FFO) genomförde inte 

någon strukturerad dokumentation i samband med branden. Den dokumentation som skedde 

genomfördes av (en annan FFO).”, ”Diarieför i olika ärendehanteringssystem.”, ”Ingen 

dokumentation har gjorts specifikt av frivilligas insatser under skogsbranden”, ”Många 

aktörer belyser att det fanns stora brister vad gäller dokumentation, till exempel att det 

saknades rutiner. Detta gjorde det svårt att spåra beslut i efterhand.”…  

 

4.1.5 Dokumenthantering vid kriser   
”I praktiken går det inte att följa samma rutiner.”, ”Samma arbetsrutiner för 

dokumenthanteringen av organisationens kansli. Om våra medlemmar är ute i skarpt läge 

noterar vi detta i vårt kompetensregister.”, ”Ja, samma arbetsrutiner med undantag för att det 

kan bli tal om hemligklassning enligt OSL. (anm: offentlighets- och sekretesslagstiftningen) 

Framför allt § 18.13 men även i vissa fall § 15.2.”, ”Nej (anm: inte samma rutiner), vid den 

särskilda organisationen tas också olika rutiner fram för hur dokumentationen ska hanteras.”   

 

4.1.6 Organisationstillhörighet och uppdragsgivare 
”De frivilliga försvarsorganisationerna dokumenterade namn, arbetstider osv genom att de har 

en ledningsstruktur.”, ”Vi var som organisation inte engagerade i branden. De medlemmar i 

(FFO) som gjorde frivilliga insatser gjorde det inom ramen för en (annan organisation), en 

gemensam organisation för regionalt stöd, men just denna insats leddes av en av de andra 

organisationerna.”, ”( FFO-)medlemmar med avtal med Hemvärnet, men där var det HV som 

ledde och dokumenterade, och (huvudorganisationen) var inte inblandad.”, ”Dagarna efter att 

branden nått sin största dramatik började nog många av de frivilliga medlemmarna (anm: 

tillhörande vår frivilligorganisation) notera lite bättre nedlagda timmar än vad de gjort de 

första 4-5 dagarna. Då hade man kommit till insikten att det fanns möjligheter att få ersättning 

för sina insatser, men dessa timmar redovisades ju av var och en eftersom de agerade som 

entreprenörer/företagare snarare än som deltagare via en frivilligorganisation.”, ”FRG, 

frivilliga resursgrupper, knutna genom avtal till enskilda kommuner.” ”FAK och Frivilliga 

Radioorganisationen (FRO) har inte varit anlitade av Svenska Kraftnät utan av 

Räddningstjänsten.”, ”hög aktivitet med frivilliga som helt på eget initiativ röjde brandgator 

och försökte skydda bebyggelsen. Dessa privatpersoner jobbade i området helt självpåtaget 

och var inte i anspråktagna enligt LSO och styrdes inte heller av räddningsledningen.”…  

 

4.1.7 Tillgängliggörande   
”För internt och externt tillgängliggörande är arkivdokumentationen diarieförd i olika 

ärendehanteringssystem.”, ”Intern arkivering på vår server.”, ”Enligt sekretess och 

offentlighetslagen finns allt tillgängligt (internt och externt) i Platina.”(anm: 

ärendehanteringssystem), ”Dokumenten finns inlagda i vårt diariesystem och är åtkomliga 

den vägen, men inte direkt via webben eller så, man måste fråga efter dem om man ska få 

dem.”, ”Denna arkivdokumentation är tillgänglig på samma sätt som övriga 
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arkivhandlingar.”, ”föreslår i sin utvärdering att erfarenheterna från skogsbranden och andra 

naturolyckor ska tas tillvara och göras tillgänglig när den efterfrågas.”  

 

4.1.8 Helhetsbild av frivilligpersonalens insats 

”Länsstyrelsen Västmanland”, ”Vet inte”, ”Oklart om det finns någon heltäckande bild. 

Delvis hos Länsstyrelsen och även hos MSB. Länsstyrelsen kan se hur många som begärt 

ersättning.”, ”En mängd rapporter har gjorts på ämnet.”, ”Svårt att svara på- man kan dock få 

en ganska bra översikt genom att granska de ersättningar som MSB betalat ut till de olika 

aktörer som medverkat vid branden.”, ”svårt att få en helhetlig bild av vilka organisationer, 

företag och andra som var med under skogsbranden.”  

 

4.1.9 Helhetsbild av katastrofarbetet 
”Länsstyrelsen och MSB.”, ”Länsstyrelsen- Platina (anm: ärendehanteringssystem). Där finns 

alla samlade dokument.”, ”Nej, inte som vi känner till.”   

 

4.1.10 Lärdomar 
”Länsstyrelsen och MSB (anm: där kan lärdomar hittas).”, ”Flera utvärderingar t.ex. MSB.”, 

”Tillsammans med (en annan FFO) utvärderat insatserna i några rapporter.”, ”Alla som gjorde 

insatser svarade också på en enkät som låg till underlag för den rapport som (en FFO) 

sammanställde över insatsen.”, ”Från (vår FFO) sida tog vi initiativ till att fråga våra 

medlemmar som gjort insatser om deras erfarenheter, dels via en enkät, men också i en 

mindre workshop där vi dokumenterade erfarenheter och tankar att ta med till ev framtida 

insatser.”, ”Intern utvärdering.”, ”Det görs alltid en mängd rapporter om större händelser. Jag 

tror däremot att risken är stor att lärdomarna drunknar i mängden. Det gjordes exempelvis en 

skogsbrandsutredning 1952. De drog ungefär samma slutsatser som vi men tveksamt om 

systemet lärt sig något.”, ”Nödvändigt att de aktörer som kan bli involverade i olyckor/kriser 

har rätt kompetens och har övat, bl.a. för att kunna samverka.”, ”Insatsen kom att bli ett kvitto 

på att FRG:s konceptet fungerar vid större samhällsstörningar.”, ”Syftet med denna 

utvärdering är att sprida lärdomar och erfarenheter från FRG:s insats till aktörer inom 

Sveriges krisberedskapssystem på alla nivåer.”, ” Utvärderingen bygger på dokumentation 

från loggar, gruppsamtal, observationer och enskilda samtal.”…  

 

4.1.11 Insatsledning   
”Denna insats leddes av en (FFO).”, ”Kontaktuppgifter om utbildad, tillgänglig 

frivilligpersonal i (vår FFO) skickades till den Operativa ledningscentralen i Ramnäs men vi 

fick ingen återkoppling om några av (vår frivilligpersonal) hade nyttjats.”, ”Jag var med och 

riggade vår nationella organisation i samband med branden.”, ”Dålig styrning över frivilliga 

resurser.”, ”Lokalavdelningsordförande fick jobba i räddningstjänstens stab, det gav korta 

kontaktvägar.”, ”Räddningsledarna kände inte till vad (FFO) kunde bistå med.”, ”När branden 

startade var kunskapen om vad FRG kunde bidra med låg bland i princip alla organisationer 

som medverkade i arbetet med skogsbranden. Den 11 september när räddningstjänstarbetet 

avslutades var det få som inte kände till hur FRG kan bidra i hanteringen av kriser.”, 

”Kunskapsluckor och en bristande ledningsstruktur.”, ”FRG fick en funktionsrepresentant i 

staben underställd stabschefen.” 

 

4.1.12 Organiserad frivilligpersonal 
”De organiserade frivilliga”, ”Hemvärnet”, ”Frivilliga resursgrupper FRG” (anm: de nämns 

ett hundratal gånger i kodade dokument), ”Flera av landets frivilliga försvarsorganisationer 

(FVO) deltog i insatser i samband med skogsbranden, t.ex. Blå Stjärnan och Frivilliga 

Automobilkårernas Riksförbund.”, ”Lantbrukarnas riksförbund, LRF, deltog på flera sätt 
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aktivt i räddningsinsatsen.”, ”Två företag inom skogsvård och skogsbrandsbekämpning gav 

stöd till räddningsarbetet.”, ”Personal från Stora Enso anlände och förstärkte räddnings-

arbetet”, ”Markägare och lantbrukare hade utrustning och kompetens som kunde användas 

aktivt under bekämpningen av skogsbranden. LRF har också framhållit lantbrukarnas vana att 

arbeta långa arbetspass under koncentrerade perioder.”, ”Hjältar som jobbade dygnet runt mot 

enorma krafter.”, FRG-personalen”, ”Från början var det nog många som undrade vilka det 

var som gick omkring i blå västar uppe i Ramnäs. Snart kom medlemmarna i Frivilliga 

resursgrupperna (FRG) att bli en både känd och uppskattad del av räddningsinsatsen.”, ”Det 

offentligas beroende av frivilliga resurser för att upprätta en fungerande stabsmiljö i Ramnäs 

och för att kunna lösa uppgiften har dock fått kritik.”, ”Frivilliga Automobilkåren (FAK)”, 

”FAK och Frivilliga Radioorganisationen”, ”Evakueringen av djur hanterades på frivillig 

basis där Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) hade huvudansvaret.”, ” Ofta representeras 

frivilliga av de Frivilliga resursgrupperna (FRG), men gruppen frivilliga är mycket större än 

så. Under skogsbranden hjälpte många organisationer, företag och en stor mängd 

privatpersoner till.”…  

 

4.1.13 Spontanfrivilliga 
”Enastående insatser av lokalbefolkningen.”, ”Lantbrukarna sitter på en mängd utrustning.”, 

”Många frivilliga hörde av sig med erbjudanden om hjälp.”, ”Hjälp av frivilliga samt företag 

och organisationer.”, ”tillkom även ett stort antal ”spontan-frivilliga.”, ”Gåvor från 

privatpersoner och företag.”, ”Frivilligcenter öppnar i Västerfärnebo Sala, av Sala kommun, 

dit frivilliga från allmänheten kan vända sig.”, ”FRG Västerås Facebook-sida blir en viktig 

informationskanal vid samordnandet rörande gåvor och frivilliga.”, ”Det frivilliga 

engagemanget kring branden är enormt.”, ”Även spontanfrivilliga från allmänheten stöttade 

(anm: med personalinsatser).”, ”Lärdomen är hur viktigt det är att bemöta frivilliga väl även 

om de inte behövs för tillfället. För detta ändamål hänvisade vi alla frivilliga till att registrera 

sig på listor som tillhandahölls av Sala kommun. När det fanns avsaknad av en viss 

kompetens tog vi in frivilliga som passade in på profilen. Exempelvis saknade vi kunskap om 

livsmedelshantering (värmekedjor mm), och då tog vi in frivilliga (oftast från privata företag) 

som bistod med kylmöjligheter/värmemöjligheter och instruerade i hantering av livsmedel.”, 

”Dygnet runt under en och en halv vecka kämpar 200 markägare och andra frivilliga med att 

försöka hejda branden. Kör vatten och röjer brandgator.”…  

 

4.1.14 e-spontanfrivilliga 

”Flera Facebookgrupper arbetar dygnet runt med att samla in gåvor. Västerås FRG får 

under dagen kontakt med en av de större grupperna och inleder samverkan med den, något 

som visar sig vara framgångsrikt. Nu kan gåvor styras utifrån de behov som finns.”, ”Alla kan 

hjälpa till som har tillgång till internet.”, ””Vanliga människor” som hjälpte varandra under en 

nödsituation, inte minst i och med de insamlingar som startades via exempelvis Facebook-

grupper.”, ”Genom Facebookgrupper anordnades insamlingar för privatpersoner som ville 

skänka saker.”, ”Förutom gåvor skänktes pengar.” 

 

4.1.15 Media  
”Mediatrycket gigantiskt, viktigt att ”skydda” drabbade medlemmar från påträngande 

journalister.”, ”Den frivilliga insatsen uppmärksammas i många riksmedier.”, ”En 

frågeställning som har uppkommit från våra frivilliga är i vilken grad media ska tillåtas att 

vara närvarande. Detta med hänsyn till professionellas och annan personals möjligheter till 

återhämtning samt förmåga att kunna arbeta ostört under insatsen.”, ”Då de frivilliga inte 

på samma sätt kunde förmedla officiell information om brandsituationen så handlade det här 

oftare om att få en personlig bild av vad som försiggick i arbetet. Utöver det faktiska 
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civilförsvaret fokuserade medierna en hel del på det via internet organiserade arbetet för att 

samla in mat, dryck och kläder till såväl de som bekämpade branden som de som tvingats 

evakueras från sina hem.”, ”Den allra vanligaste källan utöver Räddningstjänsten var just den 

grupp som benämnts som ”privatpersoner” i analysen. Det följer medielogiken att när en 

katastrof av detta slag inträffar så har man som läsare ett stort intresse av att höra från de 

”vanliga människor” som har drabbats på olika vis.”…  

 

4.1.16 Frivilligpersonals arbetsuppgifter 
”Föra loggbok, handha information och skaffa mat till styrkorna.”, ”Stabsassistenter”, 

”Praktiska uppgifter”, ”Aktivera frivilligcenter.”, ”Informationsverksamhet via sociala 

medier.”, ”Organisera spontanfrivilliga och även de många frivilliga gåvor i form av 

livsmedel och andra föremål.”, ”Transporter, matleveranser, evakuering av djur samt 

stabsarbete.”, ”Frivilligas stöd är mycket värdefullt för att klara bemanning av olika 

funktioner och därmed uthållighet över tid vid större händelser.”, ”Tankbilsförare - kräver c-

körkort, bemanna ledningsplats, trafikledare, transporter med skåpbil, stödja stab med logg, 

radio, möta media.”, ”Administrera räddningstjänstens Facebooksida.”, ”Trafik- och 

parkeringsvakter och behörighetskontroller i stabsbyggnaden för att inte släppa in 

obehöriga.”, ”ICA:s personal från olika butiker och lager runt om i Västmanland bistår FRG 

under kvällstid (anm: i gratis-kiosken för all arbetande personal).”…  

 

4.1.17 Arkivansvar   
”Extern arkivering hos den aktör (organisationen) arbetade åt.”, ”Inget skickas till extern 

arkivinstans.”, ”Vår (FFO) har inget ansvar att arkivbevara dokument om branden och har 

heller inte något sådant arkiv.”, ”Arkivansvaret ligger hos arkivfunktionen”, ”Nej, inget 

skickas till extern arkivinstans.”  

 

4.1.18 Lagar  
”Nej, inga andra lagar och regelverk vid katastroflägen som kan inverka på dokument-

hanteringen.”, ”Känner inte till lagstyrning.”, ”Ja, andra lagar utifrån sekretessen. OSL (anm: 

Offentlighets- och sekretesslagen) beroende av risker.”, ”Inga andra lagar för vår del, men det 

kanske kan variera från fall till fall, beroende på vilken typ av katastrof det gäller.”  

 

Totalt blev det 18 stycken grupperade kategorier ifrån datan. Nästa steg i den öppna fasen 

blev att utse en kärnkategori. Bland kategorierna finns det någon som står i centrum för övriga 

kategorier och denna ska bli kärnkategori.50 Som en jämförande liknelse till kärnkategori är 

nodalpunkt i en diskursanalys. Jag gjorde valet att den kategori som andra kategorier mest 

relaterade till och som hade en central roll i empirin var Dokumenthantering och denna blev 

därför undersökningens kärnkategori.  

 

4.2 Selektiva fasen 
 

Andra fasen i Glasers grundad teori är den selektiva fasen, som går ut på att välja bort 

kategorier som inte är relaterade till kärnkategorin Dokumenthantering och spara andra. 

Förutom att sparade kategorier ska vara relaterade till kärnkategorin är en annan regel att 

kärnkategorin ska stå i en nödvändig relation till undersökningsproblemet. Med det säkerställs 

att fokus i teoriskapandet är relevant för undersökningsproblemet.51 Val gjordes genom att jag 

studerade vilka kategorier som hade fått ett stort antal respektive fåtal data kopplat till 

kategorier, samt att de sparade kategorierna hade ett samband med kärnkategorin och 

                                                           
50 Hartman, Grundad teori, 48.  
51 ibid., 83.  
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undersökningsproblemet av att generera en bild av hur dokumenthanteringen fungerade vid 

fallstudien utifrån perspektivet vad som dokumenterats och arkiverats avseende 

frivilligpersonals medverkan.  

 

De fem kategorier som valdes bort var:  

Dokumenthantering vid kriser, Helhetsbild av katastrofarbetet, Insatsledning, Arkivansvar, 

Lagar.  

 

De tolv underkategorier som blev kvar i teorin var:  

- Samhällets krisberedskap 

- Dokumenttyper 

- Organisationstillhörighet och uppdragsgivare  

- Helhetsbild av frivilligpersonalens insats  

- Lärdomar  

- Spontanfrivilliga  

- e-spontanfrivilliga  

- Frivilligpersonals arbetsuppgifter 

- Media  

- Organiserad frivilligpersonal 

- Tillgängliggörande   

- Utförare och ansvar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

FIGUR 3  Undersökningens huvudkategori dokumenthantering samt tolv underkategorier.  

 

 

 

Följande beskrivs kategoriernas egenskaper på ett sammanfattande sätt utifrån närläsningens 

”rådata” som summeriskt angavs under den öppna fasen.  
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4.2.1 Kärnkategori Dokumenthantering 

Denna kategori är en kärnkategori i denna undersökning för att all annan verksamhet och 

underkategorier kretsar kring dokumenthanteringen. Svar kring undersökningens 

problemfrågor grundar sig i hur dokumenthanteringen har fungerat under fallstudiens 

extraordinära händels, efteråt vad som blev skriftligt bevarat beträffande händelsen i olika 

rapporter och utvärderingar samt hur arkivering och tillgänglighet ser ut av dokumenten. 

Sammanfattningsvis kan sägas att närläsning av dokument och intervjusvar ger en bild av att 

dokumenthanteringen och dokumentation avseende frivilligpersonals insatser vid den 

extraordinära händelsen är bristfällig, det saknas en central dokumentation, att den 

dokumentation som utfördes sköttes av olika organisationer eller yrkesfunktioner utan en 

struktur eller rutiner, samt att mycket har inte blivit fångat och därmed inte skriftligt bevarat 

hos varken frivilligorganisationer, frivilliga försvarsorganisationer eller hos myndigheter. När 

utvärderingar har gjorts efter händelsen har de flesta främst använt sig av intervjuer som 

metod för att samla information om händelsen, vilket i efterhand har blivit ett skriftligt och 

arkiverat utvärderingsdokument.  

 

4.2.2 Underkategorier 

Samhällets krisberedskap 

Samhällets offentliga krisberedskap- och hantering är uppbyggd på offentliga arbetsresurser 

ifrån stat och kommun vilket kompletteras med frivilligresurser vid extraordinära händelser. 

Vid fallstudien arbetade räddningstjänster från hela landet, statliga myndigheter, kommuner, 

frivilligorganisationer, frivilliga försvarsorganisationer, militären, frivilliga från företag och 

spontanfrivilliga medborgare. Det offentliga var beroende av frivilliga för att lösa 

stabsuppgiften, vilket de även fått kritik över att det offentliga borde kunna löst det på egen 

hand.  

 

Utförare och ansvar 

Myndigheterna hade en separat dokumentationsfunktion för diarieföring inklusive ett uttalat 

ansvar för dokumentation, men den handlade inte om frivilligpersonalens insatser. Övriga 

intervjusvar anger att det inte fanns något uttalat ansvar för dokumenthanteringen under 

händelsen. Det som skrevs angående frivilligpersonal utfördes av olika frivilliga i staberna 

och hos några frivilligorganisationer skedde en sporadisk dokumentation över medlemmars 

insatser. Vem som utförde och var dokumentation skedde är oklart.  

 

Dokumenttyper 

Blandade dokumenttyper som loggnoteringar, stabsarbetsplaner, scheman, kontaktlistor till 

frivilliga, ersättningsblanketter, Facebookinlägg och lösa anteckningar. Efter fallstudiens 

skogsbrand skedde många utvärderingar och rapporter vilka blev dokument med en 

beskrivning av det övergripande arbetet.  

 

Organisationstillhörighet och uppdragsgivare  

Organiserad frivilligpersonal tillhör en organisation, likt en huvudman, men det är ofta en 

annan part som är uppdragsgivare samt en annan insatsledande organisation, vilka även kan 

förändras över tid. I flera fall hade inte huvudorganisationen någon dokumentation över 

medlemmarnas insatser under branden. För spontanfrivilliga skötte FRG den mesta 

dokumenthanteringen under skogsbranden och ersättningsdokumentation till frivilliga kan 

finnas hos kommun eller länsstyrelse. För organiserad frivilligpersonal från företag var deras 

medverkan minimalt beskriven i skrift. Frivilligpersonal kunde även ändra huvudman under 

den extraordinära händelsen, från frivilligorganisation till att arbeta i rollen som företagare.  
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Tillgängliggörande 

Dokumentation från skogsbranden finns diariefört i olika ärendehanteringssystem hos 

organisationer och myndigheter. Internt tillgängliggörandet via diariesystemen och externt 

tillgängligt antingen via webbplatser eller att en person måste fråga efter dokument för att få 

dem levererade i egenskap av offentlig handling.  

 

Helhetsbild av frivilligpersonalens insats 

Det är oklart om det finns någon helhetsbild av frivilligpersonalens insats. Ett antal rapporter 

har efteråt gjorts kring skogsbranden och frivilligpersonalen omnämns däri i varierande grad. 

Både Länsstyrelsen och MSB kan vara en plats för forskare att göra en egen undersökning 

och få fram en bild av vilka frivilliga som fått ekonomisk ersättning för arbetstid.  

 

Lärdomar 

För att ta lärdom kring skogsbrandsinsatsen har en mängd interna utvärderingar och rapporter 

gjorts av myndigheter och organisationer. Även metoder som enkät, workshop och intervju 

har använts för att dokumentera erfarenheter att ta med till eventuella framtida insatser. 

Lärdomar beträffande dokumenthantering är åtgärdsförslag som syftar till att underlätta 

samverkan mellan deltagande aktörer, exempelvis att använda ett gemensamt dokumenta-

tionssystem och att ha gemensamma rutiner. Beträffande frivilligpersonal nämns lärdomar 

som att sprida kunskap om vilka organisationer som finns och vad dess personal har för 

kompetensområden. Frivilliga och privata aktörer var en viktig resurs, men vetskapen om 

kompetensen och en förmåga att leda dessa frivilliga efterfrågas.  

 

Organiserad frivilligpersonal 

Frivilligpersonal från frivilligorganisationer och företag nämns i dokumentationen i 

varierande grad och med delvis motstridiga uppgifter. Högst frekvens av omnämnande är 

FRG ett hundratal gånger och LRF ett tiotal gånger. Mycket sällan namnges vilka 

organisationer och företag som medverkat samt begreppet frivillig försvarsorganisation. 

Företags medverkan nämns grundligt i en av de åtta studerade dokumenten. Oftast inräknas 

frivilliga försvarsorganisationer i begreppet frivilligorganisationer och det antas att FRG inte 

har något samband med frivilliga försvarsorganisationer. Flertalet olika begrepp används med 

olika innebörd för frivilligpersonal.  

 

Spontanfrivilliga 

Många människor i hela landet ville under skogsbranden hjälpa till som arbetskraft. De kallas 

oftast i empirin för spontanfrivilliga, och andra benämningar är privatpersoner, civilsamhället, 

frivilliga och lokalbefolkning. Lokala lantbrukare både arbetade och lånade ut materiel. Det 

frivilliga engagemanget var enormt, uppmärksammades i media och flera aktörer beskriver de 

spontanfrivilligas insats som viktigt.  

 

e-spontanfrivilliga 

Personer startade och administrerade flertalet Facebookgrupper för att anordna insamlingar 

från privatpersoner och företag som ville skänka saker och pengar till de som arbetade med 

brandbekämpningen och de som evakuerats från sina hem. Kallas av några aktörer för  

e-spontanfrivilliga, då de spontant ville bidraga i arbetet och gjorde det via sociala medier.  

 

Media 

Den frivilliga insatsen uppmärksammas i många riksmedier. Räddningstjänsten, civil-

samhället och andra frivilliga beskrevs i media som hjältar. Några frivilliga ställer sig 
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frågande kring graden av medias närvaro med hänsyn till professionellas och frivillig-

personals möjligheter till återhämtning samt förmåga att kunna arbeta ostört under insatsen.  

 

Frivilligpersonals arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifter för frivilligpersonal under skogsbranden var mycket varierande och kunde 

både vara förstärkning med ”ordinarie” uppgifter som offentligt anställd personal hade samt 

extrauppgifter. Exempel på arbetsuppgifter var stabsarbete, transporter, hantering av gåvor 

och livsmedel, parkeringsvakter, aktivera frivilligcenter, informationsverksamhet, förare av 

tankbilar och bandvagnar, krisstödjare, bemanna kiosk, brandbekämpning med att vatten-

bespruta, gräva tunnlar för vattenslangar och röja brandgator.  

 

4.3 Teoretiska fasen 
 

I denna teoretiska fas formulerade jag sambandsförklaringar mellan kategorier och hur 

händelserna förhöll sig till varandra utifrån sortering av minnesanteckningarnas teoretiska 

idéer och nya analyser av empirin.52 Enligt Glaser är betydelsen av att föra minnes-

anteckningar mycket stor och ett helt kapitel tillägnas detta i hans bok Theoretical Sensitivity. 

Advances in the Methodology of Grounded Theory. Teoretiska idéer som skrivits i mina 

minnesanteckningar är idéer om koder, egenskaper, kategoriers inbördes relationer, möjliga 

orsaker, nya analysperspektiv eller behov av nytt datainsamlande. Glaser hävdar att den 

forskare som inte fört minnesanteckningar heller inte kan säga att den följt grundad teori. 

Glaser säger:  

 
 

 Memos are the theorizing write-up of ideas about codes and their  
 relationships as they strike the analyst while coding. Memos lead,  
 naturally to abstraction or ideation.[…] 

 The core stage in the process of generating theory, the bedrock of  
 theory generation, its true product is the writing of theoretical memos.  
 If the analyst skips this stage by going directly from coding to sorting  
 or to writing – he is not doing grounded theory.53 

 

 

Skillnaden mellan kodning och teoretiska idéer är att kodning skapar begrepp (koder) utifrån 

indikatorer och dessa koder kommer begreppsligt beskriva vad som händer i datamaterialet. 

De teoretiska idéerna är mer abstrakta tankar och reflektioner om dessa koder.54 Beskrivning 

av kategorier, deras egenskaper och sambandsrelationer dem emellan är en beskrivning av den 

teori som skapats utifrån data och som blir undersökningens teori.55 Sammanfattningsvis 

kretsar mina teoretiska reflektioner kring att dokumenthanteringen är en komplex verksamhet 

med flera samverkande verksamhetsdelar kring att skapa dokumentation, fånga, spara, 

tillgängliggöra och använda den. Empirins kategorier samverkar med varandra i en komplex 

struktur med många parallella interaktionsvägar samtidigt. Fem varianter av samband mellan 

kategorier presenteras nedan.  

 

 

                                                           
52 Hartman, Grundad teori, 89.  
53 Barney Glaser, Theoretical Sensitivity. Advances in the Methodology of Grounded Theory (Mill Valley: The 

Sociology Press, 1978), 83. 
54 Hartman, Grundad teori, 85.  
55 ibid., 49-50.  
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4.3.1 Dokumenthantering - Utförare och ansvar – Tillgängliggörande - Lärdomar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

FIGUR 4 Samband mellan kategorier.  

 

Dokumenthanteringen hade stora brister under skogsbranden i Västmanland 2014 och 

skriftliga spår efter frivilligpersonalens medverkan vid händelsen är liten, varierande, med 

motstridiga uppgifter samt svårt att veta var tillgång till dokumentation finns. Att dra lärdom 

av dokumentationen till framtida behov är därav svårt. En personlig reflektion om 

orsakssamband till bristerna kan vara att ingen hade ett uttalat övergripande ansvar för 

verksamhetsprocessen av dokumenthantering under branden och inte efteråt för arkivering. 

Det var olika yrkesfunktioner som utförde dokumentation för olika ändamål, i olika 

dokumenthanteringssystem, utan att till synes ha gemensamma rutiner att utgå ifrån.  

 

4.3.2 Organisationstillhörighet - Dokumenthantering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 5 Teoretisk sambandsidé analyserad mellan de två kategorierna. 
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Vilken kategori av källa det är eller frivilligpersonals organisationstillhörighet gör ingen 

åtskillnad avseende förekomst av text om dokumenthantering och frivilligpersonal i min 

empiri. Alla nämner dokumenthanteringen utifrån perspektivet att gemensamma 

dokumentationsrutiner saknades under händelsen men inga konkreta åtgärdsförslag 

presenteras annat än ”ett gemensamt dokumentationssystem önskas och rutiner”. 

Frivilligpersonal omnämns i så varierande storlek och beskrivningar att det inte finns ett 

gemensamt perspektiv, förutom att organisationernas utvärderingar har ett internt perspektiv 

där deras egen organisation förekommer mest. Det finns inget samband mellan 

storleksomfång kopplat till vilken typ av källa det är som skriver om frivilligpersonal.  

 

 

4.3.3 Helhetsbild av frivilligpersonalens insats - Organisationstillhörighet och 

uppdragsgivare - Dokumenthantering - Tillgängliggörande - Organiserad 

frivilligpersonal - Spontanfrivilliga - Utförare och ansvar - Lärdomar - Samhällets 

krisberedskap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

FIGUR 6 Samband mellan kategorier.  

 

Det är omöjligt att få en enhetlig bild i dokumentationen kring vilka som deltog som 

frivilligpersonal under fallstudiens händelse, vilka organisationer de tillhörde, vilka 

uppdragsgivare de arbetade för, och hur många frivilligpersoner (både organiserade och 

spontanfrivilliga) de var i antal. Jag ser flera orsaker till detta. Dels att korrekt information om 

frivilligpersonalens insatser inte skedde hos insatsledningens stab under branden då ingen 

ansvarig såg till att alla delar dokumenterades. De utvärderande rapporter som skrivits efter 

branden har olika avgränsande perspektiv och inte ett helhetsperspektiv av deltagande aktörer 

inklusive frivilligpersonal. Crismarts rapport försökte att göra detta men konstaterade: ”Det 

har varit svårt att få en enhetlig bild av vilka organisationer, företag och andra som var med 

under skogsbranden. Nedanstående lista (egen anmärkning: innehållande nio aktörer) visar på 

bredden av organisationer som var på plats men den ska inte ses som en komplett lista över 
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frivilliga”.56 Jag tycker dessutom att deras beskrivning ”på plats” är otydligt att förstå om det 

innebär att de verkligen arbetat som frivilligpersonal eller varit på plats i avvaktan på 

uppdrag. Studerade utvärderingsrapporter har haft intervjuer som främsta källmetod eftersom 

utförd dokumentation var bristfällig. Det som är problematiskt är att val av intervjupersoner 

och källhänvisningar saknar en utförlig beskrivning och det är ofta svårt att avgöra om det är 

en förstahands- eller andrahandskälla som författarna använt sig av. Förutom en mycket stor 

variation av fakta kring vilka frivilliga aktörer som deltagit används även många varierande 

begrepp och förkortningar, vilket försvårar att kunna dra lärdom då det förvirrar. Då en 

helhetsbild saknas i dokumentationen går det inte heller att som läsare försöka bilda sig en 

egen helhetsbild eftersom fakta, begrepp och begreppsinnebörder varierar stort i 

dokumentationen. Helhetsperspektivet hade jag som en av intervjufrågorna; om var en 

helhetsbild av frivilliginsatsen kan inhämtas, och svaret var att det saknas en helhetsbild och 

en sådan arkivinstans som har en helhetsbild. Att detta saknas orsakar att lärdomar blir svåra 

att dra till framtida händelser och svårt att få en helhetsbild av samhällets krisberedskap 

inklusive alla frivilliga resurskompetenser som kan önskas vid krisberedskapsplanering.    

 

 

4.3.4 Organisationstillhörighet och uppdragsgivare - Dokumenthantering - 

Tillgängliggörande - Utförare och ansvar – Dokumenttyper  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

FIGUR 7 Samband mellan kategorier.  

 

Vilken organisationstillhörighet en frivillig har som huvudorganisation, samt vilken eller 

vilka olika uppdragsgivare som den arbetar för under den extraordinära händelsen påverkar 

starkt dokumenthanteringen. De aspekterna kan avgöra om och var skriftlig dokumentation 

avseende frivilliginsatserna finns, beroende av vem som känner ett eventuellt ansvar för att 

dokumentera samt spara dokumentationen. Olika organisationer och myndigheter kanske 

skapar en dokumentation under händelsen och arkiverar det. Efteråt görs eventuellt rapporter, 

                                                           
56 Viktoria Asp m.fl., Bara skog som brinner? Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i 

Västmanland 2014 (Stockholm: Crismart Försvarshögskolan, 2015), 71.  
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utvärderingar, arbetstidsutbetalningar och annan dokumentation, men det är svårt att veta vad 

som skrivits och var det bevarats. Jag hade en tes innan undersökningen att åtminstone varje 

enskild organisation hade något dokumenterat skriftligt spår av dess medlemmars medverkan 

och insats men det visade sig vara felaktigt. En frivillig försvarsorganisation som hade 

arbetande medlemmar under branden beskriver att dokumentation saknas helt hos 

organisationens centralkansli om deras medlemmars insats. De hoppades att dokumentation 

fanns hos myndigheter eller de organisationer som var uppdragsgivare och insatsledare för 

medlemmarna. Men de själva avstod helt att skriftligt beskriva i verksamhetsberättelse eller 

annan dokumenttyp om medlemmarnas insats eftersom de saknade exakt antalsuppgift om hur 

många som arbetat. De beskriver det som att: ”Historian är enbart muntlig”.  

 

 

4.3.5 e-spontanfrivilliga – Media – Frivilligpersonals arbetsuppgifter - Samhällets 

krisberedskap – Dokumenthantering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

FIGUR 8 Samband mellan kategorier.  

 

Engagemanget från spontanfrivilliga privatpersoner boende i brandområdet såväl som från 

hela landet var mycket stort för denna extraordinära händelse och detta beskrivs i både 

empirin och i media. Nyhetsrapporteringen var omfattande under händelsen. Många blev 

spontanfrivilliga då intresset väcktes genom att läsa och se på nyheterna om branden i media. 

De privatpersoner som startade och administrerade insamlingar av pengar, materiel och 

upprop efter exempelvis privatpersoner som kunde låna ut sina tvättmaskiner till 

insatspersonal har av vissa fått begreppet e-spontanfrivilliga, då det skedde via sociala medier. 

Arbetet av de e-spontanfrivilliga inverkade även på frivilligpersonals arbetsuppgifter, då 

dessa behövde hjälpa till med administration, transporter och logistik för att förmedla det 

insamlade till evakuerade och insatspersonal. I dokumentet ”Det brinner överallt” 

Mediarapporteringen av skogsbranden i Västmanland av Karl-Arvid Färm m.fl. på Demicom 

Mittuniversitetet beskrivs den stora roll privatpersoner och frivilligpersonal hade i 

mediarapporteringen. Näst efter Räddningstjänsten var det Civilsamhället/frivilliga som hade 

högst förekomst och som användes som källor i nyhetsmedierna. Läsarna ville få personliga 
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berättelser om brandarbetet och evakuerade familjers situation. I den mediala berättelsen om 

skogsbranden där saker ofta verkade hopplösa, behövdes det hjältar och media beskrev 

Räddningstjänsten och de frivilliga som just hjältar.57  

 

4.4 Resultat  
 

Resultatet av bearbetningen enligt grundad teoris processteg besvarar även undersökningens 

problemfrågor:  

- Hur dokumenterades spåren av frivilliga insatser under och efter skogsbranden i 

Västmanland 2014?  

- Vilka ansvarar för arkivbevarande efter händelsen och hur tillgängliggörs dokumentationen 

för framtiden? 

Undersökningen genererade en bild av hur dokumenthanteringen såg ut i samband med 

fallstudiens händelse och kan sammanfattas i fyra punkter: 
 

Under branden: Dokumenthanteringen var bristfällig under branden. Dokumentation 

gällande frivilligpersonals medverkan var liten och varierande. Den dokumentation som 

utfördes sköttes utan rutiner av olika aktörer eller yrkesfunktioner. Ett uttalat ansvar för 

dokumenthanteringen saknades, förutom hos myndigheter internt. Olika aktörer 

dokumenterade var för sig med mycket varierande grad och metoder, utan tanke på 

enhetlighet eller gemensam dokumentföring.  

 

Efter branden: Det saknas en hel del skriftlig dokumentation om frivilligpersonalens insats 

vid den extraordinära händelsen, både hos frivilligorganisationer, frivilliga försvars-

organisationer och myndigheter. Utvärderingar gjordes efteråt av flera aktörer främst genom 

intervjuer för att samla information om händelsen, vilka blev skriftliga dokument. Dessa 

utvärderingar innehåller varierande och motstridiga uppgifter och det är omöjligt att få en 

enhetlig bild av frivilligpersonalens medverkan; antal frivilliga, organisationstillhörigheter 

och arbetsuppgifter kopplat till organisationers kompetensområden.  

 

Arkivansvar: Hos organisationerna med frivilligpersonal saknas ofta en arkivansvarig medan 

myndigheter har en avdelning eller tjänsteman med arkivansvar. Vad som finns arkiverat och 

var är svårt att få kännedom om och det kräver egen forskning för letande. Flera av 

organisationerna hoppades att det fanns arkiverad dokumentation om frivilligpersonalens 

medverkan hos uppdragsgivare och insatsledande aktörer. 

 

Tillgängliggörande: Dokumentation är diariefört och arkiverat i olika dokumenthanterings-

system hos organisationer och myndigheter. Internt tillgängliggörande via systemen och 

externt tillgängligt antingen via webbplatser eller att en person måste fråga efter dokument för 

att få dem levererade i egenskap av offentlig handling.  

 
Kategorierna som framkom genom processen av grundad teori samverkar alla med varandra i 

en komplex struktur med många parallella interaktionsvägar samtidigt. De fem varianter av 

sambandsrelationer mellan kategorier som presenterades sammanfattar jag i de här punkterna: 

 

 Dokumenthanteringens brister kan vara orsakat av att ingen hade ett uttalat övergripande 

ansvar för dokumenthanteringen under branden och inte efteråt för arkivering.  

                                                           
57 Karl-Arvid Färm m.fl.,”Det brinner överallt” Mediarapporteringen av skogsbranden i Västmanland 

(Sundsvall: Demicom, Mittuniversitetet) 18-22.  
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 Olika yrken/funktioner utförde dokumentation för olika ändamål, i olika 

dokumenthanteringssystem, utan gemensamma rutiner.  

 Att dra lärdom av den bristfälliga dokumentationen till framtida behov är svårt.  

 Vilken kategori av källa det är eller frivilligpersonals organisationstillhörighet gör ingen 

åtskillnad avseende förekomst av text om dokumenthantering och frivilligpersonal i min 

empiri.  

 En helhetsbild i dokumentationen är omöjlig att få kring vilka som deltog som 

frivilligpersonal under fallstudiens händelse, vilka organisationer de tillhörde, vilka 

uppdragsgivare de arbetade för och hur många frivilligpersoner de var i antal. Orsakat av 

att korrekt information om frivilligpersonalens insatser inte skedde hos insatsledningens 

stab under branden, de utvärderande rapporter som skrivits efter branden har olika 

avgränsande perspektiv och inte ett helhetsperspektiv av deltagande aktörer inklusive 

frivilligpersonal.  

 Då en helhetsbild saknas i dokumentationen går det inte heller att som läsare försöka 

bilda sig en egen helhetsbild eftersom fakta, begrepp och begreppsinnebörder varierar 

stort i dokumentationen.  

 Svårt att få en helhetsbild av samhällets krisberedskap inklusive alla frivilliga 

resurskompetenser vilket kan önskas vid krisberedskapsplanering.  

 Vilken organisationstillhörighet en frivillig har som huvudorganisation, samt vilken eller 

vilka olika uppdragsgivare den arbetar för under den extraordinära händelsen påverkar 

om och var skriftlig dokumentation om frivilliginsatserna finns, beroende av vem som 

känner ett eventuellt ansvar för att dokumentera samt arkivera dokumentationen.  

 Spontanfrivilliga privatpersoner engagerade sig och detta beskrivs i både empirin och i 

media. Den omfattande nyhetsrapporteringen gjorde att många blev spontanfrivilliga. 

Arbetet av de e-spontanfrivilliga inverkade även på frivilligpersonals arbetsuppgifter, då 

dessa behövde hjälpa till med administration, transporter och logistik för att förmedla det 

insamlade till evakuerade och insatspersonal.   

 

Därtill kan göras många fler samband mellan kategorier eftersom det är en komplex struktur 

med många parallella interaktionsvägar mellan kategorierna. Jag har dock valt att stanna vid 

de här punkterna då de är relevanta för uppsatsen.   
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5 En andra analys samt reflektion 

 

Resultatet av min insamlade data som jag analyserat med grundad teori skapar en bild av hur 

det såg ut med dokumenthanteringen under Skogsbranden i Västmanland och efteråt utförd 

dokumenthantering, arkivering och tillgängliggörande. Det påtalades i empirin att det fanns 

brister i dokumenthanteringen men ingen gav direkta förslag i utvärderingarna på 

förbättringslösningar. Med utgångspunkt i detta kände jag ett behov av att vilja analysera 

resultatet ytterligare med styrdokument som finns för dokumenthantering och extraordinära 

händelser samt den arkivteoretiska modellen records continuum-model för att lyfta fram 

förslag till förbättringar. Att därigenom försöka besvara problemfrågan ”Vilka 

verksamhetsdelar kan behövas för att förbättra dokumenthanteringen vid extraordinära 

händelser med fokus hur dokumentation om frivilligpersonal blir inkluderad?”. 

 

5.1 Ansvar och rutiner för dokumenthantering  
 

Enligt ISO 15489-1 är det viktigt att utse en ansvarig för organisationens dokumenthantering 

och det är även viktigt att fastställa riktlinjer för dokumenthanteringen. Det är först genom att 

organisationen skapar en policy med riktlinjer som rutiner kan skapas för alla som arbetar 

med information och dokument i organisationens hela dokumenthanteringskedja av 

verksamhetsdelar, det vill säga från skapande, bevarande, till arkivering och 

tillgängliggörande. Genom att rutiner finns och är kommunicerad och införd på alla nivåer 

inom organisationen ökar möjligheterna till att skapa och ta hand om autentiska, tillförlitliga 

och användbara dokument, vilka kan stödja funktioner och åtgärder i verksamheten så länge 

det behövs. En policy bör baseras på en analys av verksamheten.58  

 

När samhället drabbas av en extraordinär händelse tillkommer flera komplicerande 

perspektiv, som jag ser det. Det är inte enbart en organisation som behöver ha utarbetat 

rutiner, riktlinjer och ett uttalat ansvar för dokumenthanteringen utan det är ett flertal 

organisationer inblandade i arbetet och det är inte lika lätt att avgöra vilken organisation som 

har ansvaret för arbetet vid olika tidpunkter. Ansvaret kan dessutom ligga på flera aktörer 

samtidigt för olika samhällsdelar och ansvaret kan även skifta från exempelvis att en kommun 

initialt har övergripande ansvar och att senare staten tar över ansvaret. Här anser jag att det 

krävs en samordnande instans, exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

MSB, som får uppdraget att samordna riktlinjer för dokumenthanteringen så att de blir 

tillämpbara vid extraordinära händelser och anpassade för olika scenarion av händelser och 

typ av organisation. De samordnande riktlinjerna behöver ta hänsyn till att det kan vara olika 

lagar och organisationsstrukturer för olika situationer och att en beredskap med riktlinjer och 

rutiner finns för dokumenthanteringen. Som framkom av empirin kring skogsbranden fanns 

inget givet ansvar för dokumenthanteringen under eller efter branden och inte heller för 

arkivering, förutom MSB och länsstyrelsen som skötte detta inom den så kallade ”särskilda 

organisation” de båda internt bildade i samband med händelsen. För att skriftliga spår av 

händelsen ska kunna skapas och bevaras krävs att alla aktörer i samhällets krisberedskap vet 

vilka som har ansvar för dokumenthanteringen och hur den ska fungera i praktiken för alla 

som arbetar med dokument såväl under som efter katastrofen. Har ingen det övergripande 

ansvaret och tillsynen av att man följer rutiner blir resultatet att några dokument eventuellt är 

skapade, arkiverade och sparade hos en eller flera aktörer, bara beroende av om en enskild 

person sett till att det blir så. Att jag gav exemplet med att MSB kan vara den aktör som ges 

ett uppdrag att samordna riktlinjer för dokumenthanteringen, så att de blir tillämpbara vid 

olika typer av katastrofer och olika typer av parallellt arbetande aktörer och olika 

                                                           
58 SS-ISO 15489-1, 9.  
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funktionärsroller som utförare/registrerare, är baserat på flera reflektioner. De har redan ett 

övergripande ansvar för samordning och stöd till myndigheter i samhällets krisberedskap och 

en kännedom kring alla aktörer som ingår i beredskapen och krishanteringen. De har även en 

vana av analysarbete vilket jag tyckte visade sig tydligt under deras ”regeringsuppdrag om 

stärkt krisberedskap efter skogsbranden i Västmanland” vilket resulterade i rapporten Ansvar, 

samverkan, handling.59 Under året då regeringsuppdraget genomfördes av en projektgrupp på 

MSB anordnades flertalet workshops och möten med myndigheter och samordnande aktörer i 

krisberedskapen som fick bli involverade i analysarbetet, därtill tillgängliggjorde MSB 

kontinuerligt dokument och filminspelningar kopplat till uppdraget via deras webbplats med 

stor transparens kring genomförandet. Slutligen är en reflektion att MSB har en medvetenhet 

om sekretesslagar och struktur för arbete i krissituationer. De hade även en uttalat ansvarig 

arkivarie i den särskilda organisationen under skogsbranden vilket tyder på att de värdesätter 

dokumenthanteringen och har proaktiva planer för den.  

 

5.2 Avsaknad av skriftliga spår och records continuum-model  
 

Att inte alla organisationer har skriftliga spår av sina medlemmars frivilliginsats under 

skogsbranden är problematiskt. I kombination med att det saknas en samlande 

arkivdokumentation och arkivinstans, ställer jag mig frågan hur då minnet av händelserna i 

framtiden blir då den muntliga berättelsen kanske inte fortlever och det som finns i skrift är 

utspritt och med varierande faktainnehåll. Vad händer då kanslipersonalen gått i pension på 

den frivilliga försvarsorganisation som uppgav att historian om medlemmarnas insats under 

skogsbranden enbart är muntlig? Kommer den muntliga knapphändiga berättelsen om att 

medlemmar deltog i insatsarbetet leva vidare och hur verklighetsbaserad blir den berättelsen? 

Att det som ändå finns nedskrivet och bevarat hos olika instanser innehåller en så stor mängd 

motstridiga och varierande uppgifter om frivilligpersonalens insatser under skogsbranden gör 

inte historieskrivningen eller erfarenhetsåtergivningen lättare. Den arkivteoretiska modellen 

records continuum av Frank Upward kan användas både till att analysera sin dokument-

hantering och att proaktivt användas som hjälp i den löpande dokumenthanteringen och i 

skapandet av strategier.  

 

Enligt records continuum-model, Figur 2 på sid 15, måste ett dokument skapas i dimension 1 

Create och sedan fångas i dimension 2 Capture för att bli en record och att spåret trace i 

dokumenthanteringen blir ett bevis av en aktivitet. Om dokument skapas och fångas kan ett 

minne över en händelse och dess förlopp skapas, bevaras, tillgängliggöras och återanvändas.60 

För dokumenthanteringen vid skogsbranden och dess arkiverade spår så har det inte använts 

en strategisk records management med en fastställd dokumenthanteringsplan och 

arbetsrutiner. Många dokument, beskrevs i utvärderingarna, hade inte fångats efter att de 

skapats och då försvinner continuum-dimensionen av Capture och arkivinformation kan inte 

kopplas till de transaktioner, aktiviteter, beslut eller meddelanden som de är relaterade till 

vilket ger dem sitt bevisvärde. Istället fick utvärderarna i efterhand gå till dimension 1 Create 

för att skapa, samla ihop och fånga dokumentation och bedriva intervjuer för att skapa ett 

minne i form av skriftliga dokument. Många dokument hade ju inte blivit gjorda under själva 

händelsen. Att i efterhand skapa dessa dokument ville utvärderarna göra för att åstadkomma 

continuum-models dimension 3 av Organize: arkivinformation sätts in i en kontext med 

arkivbildare och hanteras inom det ramverk som gör det möjligt för dem att fungera som 

                                                           
59 MSB, Ansvar, samverkan, handling.  
60 Frank Upward “The records continuum” i Archives: Recordkeeping in Society, S. McKemmish, M. Piggott, B. 

Reed & F. Upward, red. (Wagga Wagga: Charles Sturt University, Centre for Information Studies, 2005), 203, 

263.  
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individ, grupp eller gemensamt minne. Den fjärde continuum-dimensionen är Pluralize där 

arkivinformationen som individ, grupp eller gemensamt minne sätts in i ett organisations-

övergripande ramverk för att kunna tillgängliggöras som ett kollektivt minne och det kan inte 

göras med skogsbrandens händelse. Möjligtvis går det att skapa olika individ- och 

gruppminnen för frivilligpersonalens medverkan vid skogsbrandens händelse i dimension 3 

men då det saknas en enhetlig beskrivning i dokumentationen kan det inte skapas ett 

gemensamt minne. Detta är nödvändigt för att det i dimension 4 ska kunna bli ett kollektivt 

minne av händelsen.  

 

Eftersom extraordinära händelser sker under mycket olika förutsättningar för det 

administrativa arbetet under katastrofhändelser samt att dokumenthantering sker parallellt hos 

flera organisationstyper samtidigt bör planer utifrån ett continuum-perspektiv vara att föredra. 

Modellens syn att records interagerar med andra informationsprocesser och kan befinna sig på 

olika teoretiska, filosofiska och fysiska respektive virtuella platser samtidigt är viktigt.61 

Modellen visar även på att det är en fördel att proaktivt tänka på alla verksamhetsdelar och 

dimensioner som ett dokument kommer kunna befinna sig i, att tänka proaktivt för att 

möjliggöra alla dokumenthanteringsfördelar som modellen visar på.   

 

5.3 Lagar och styrdokument 
 

Kategorin ”Lagar” i min empiri sorterades bort i den selektiva fasen, på grund av dess låga 

förekomst. De flesta intervjurespondenter kände inte till lagkrav som kunde inverka på 

dokumenthanteringen och i närlästa dokument nämndes lagar och förordningar mycket 

kortfattat. Dock finns det lagar, förordningar och riktlinjer som styr och inverkar på 

organisationers verksamhet, generellt och även specifikt för dokument- och informations-

hanteringen. Dessa styrdokument behöver tas i beaktande när dokumenthanteringsplaner och 

arbetsrutiner planeras. Det finns arkivlagen, förvaltningslagen, offentlighets- och 

sekretesslagen, lagen om offentlig upphandling, arbetsmiljölagen, arbetstidslagen, 

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar, internationella 

standarder för dokumenthantering, långtidsbevarande och e-arkiv med flera.  

 

5.3.1 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap - LEH 

För kontexten av dokumenthantering vid extraordinära händelser finns LEH. Lagen beskrevs i 

teorikapitlet 3.2 på sid 16. Den beskriver exempelvis att en plan ska finnas för hur de ska 

hantera händelserna vid en tänkt extraordinär händelse samt att de ska utbilda och öva sin 

personal, för att skapa en god förmåga att hantera kriser.62 Detta borde enligt mig även 

inkludera verksamhetens dokumenthantering, både att en plan görs och att ordinarie personal 

utbildas och övas tillsammans med frivillig avtalspersonal. Behovet av att kunna dra lärdom 

av tidigare krishändelser är ofta omnämnt i min empiri. Både utbildning och övning 

tillsammans med alla inblandade aktörer i samhällets krisberedskap efterfrågades ofta. LEH 

anger just detta med övning och utbildning och därför finns egentligen ingenting som hindrar 

att kommuner ser till att följa lagkravet med planer, utbildning och övning. Dock nämner den 

ingenting om frivilligpersonal utan de specificerar så här i 8 § ”Kommuner och landsting skall 

ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning som 

behövs för att de skall kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid”. Med 

tanke på att en så stor mängd frivilligpersonal finns inkluderad i samhällets krisberedskap 

bland annat med avtal mellan kommunen och den frivillige borde åtminstone avtalspersonal 

                                                           
61 Frank Upward, "Modelling the continuum…”, 119-120.  
62 LEH - Lag 2006:544.   
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inkluderas i övning och utbildning. Gärna även representanter för FRG och andra 

organisationer, samt att dokumenthanteringsrutiner har skapats och övas. Dokumenthantering 

bör ingå som en av de verksamhetsdelar ”de skall kunna lösa”.  

 

5.3.2 Arkivlag 1990:782  

Här har jag gjort en analys av hur min empiri från grundad teori följer Sveriges arkivlags 

syften, ibland kallad inom arkivsektorn för lagens ”portalparagraf” och är de tre punkterna 

nedan.  
 

Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de 

tillgodoser 

1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 

2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 

3. forskningens behov.63  

 

1. Att kunna ta del av den dokumentation ifrån skogsbranden som är allmänna handlingar kan 

vara svårt. Det är ingen aktör som formellt skulle neka ett tillhandahållande, men eftersom det 

är svårt att veta vad som skrivits och var det bevarats komplicerar det för den som vill ha del 

av handlingarna att veta var den ska vända sig. Några myndigheter och organisationer har 

utvärderingsdokument tillgängliga på sina webbplatser. Annars krävs ett letande och frågande 

bland flera tänkta aktörer om och vad de har för dokumentation från skogsbranden att få 

utlämnat.  

2. Att dokumenthanteringen var bristfällig under och efter skogsbranden och att det är oklart 

vad som sparats påverkar att tillgodose behovet av information både för rättsskipning och för 

aktörers förvaltningsarbete. Denna punkt kan kopplas till records continuums perspektiv 

Capture sid 15 där arkivinformation kopplas till de transaktioner, aktiviteter, beslut eller 

meddelanden som de är relaterade till för att det därigenom får sitt bevisvärde. För att detta 

syfte i arkivlagen ska kunna uppfyllas krävs bättre proaktiva dokumenthanteringsplaner att 

använda vid extraordinära händelser för att kunna säkerställa att tillförlitlig information är 

sparad.  

3. Att dokumentationshanteringen vid skogsbranden har tillgodosett forskningens behov kan 

jag tyvärr inte se. Det perspektivet har generellt inte funnits med i arbetet. Varken att 

förplanerat bestämt vilken typ av dokumentation som ska göras under händelsen och vilken 

som ska sparas för ett tillgängliggörande. Varken för ett internt behov för förvaltningarna, 

andra aktörers behov eller för forskares behov av att få tillgång till dokumentation.  

 

5.3.3 Internationell standard för dokumenthantering 
Det finns krav på dokumenthanteringen och att följa ISO 15489-1 ska säkerställa att kraven 

beaktas. Standarden beskrevs i teorikapitlet 3.4 sid 16-17. En av de saker som poängteras i 

standarden är att skapa och tillämpa ett heltäckande program för dokumenthantering. Jag har 

tidigare konstaterat att det verkar saknas ett sådant för alla inblandade aktörer som utförde 

dokumentation under fallstudiens skogsbrand. Det är en fördel för alla aktörer i samhällets 

krisberedskap att det redan finns ett vedertaget program. Aktörerna behöver inte ”uppfinna 

hjulet på nytt” och avstå för att de inte vet vad som behöver göras. Ett första steg är att läsa 

standarden för dokumenthantering och komplettera med andra styrdokument, för att sedan 

fortsätta med analys av verksamheterna så att ett heltäckande program för dokumenthante-

ringen kan skapas.  

 

                                                           
63 Arkivlag 1990:782.  
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En analys av mitt undersökningsresultat genom grundad teori och dess överensstämmelse 

med ISO 15489-1 punkter om dokumenthanteringsfördelar sammanfattas här: 

  

1. Bedriva verksamhet på ett ordnat, effektivt och ansvarsfullt sätt; 

2. Tillhandahålla tjänster på ett konsekvent och opartiskt sätt; 

3. Stödja och dokumentera utarbetande av riktlinjer och beslutsfattande på ledningsnivå; 

4. Säkerställa att ledning och administration sker på ett konsekvent, kontinuerligt och  

 produktivt sätt; 

5. Underlätta effektivt utförande av åtgärder inom organisationen; 

 

Analys punkt 1-5:  

Då det framkom mycket kritik i empirin av att dokumenthanteringen inte hade fungerat på ett 

samordnat och effektivt sätt, kan dessa punkter ses som ett möjligt framtida mål att sträva mot 

att uppnå.  

 

6. Säkra kontinuiteten om en katastrof inträffar; 

7. Uppfylla föreskrifter och legala krav för arkivering, revision och tillsyn; 

8. Ge skydd och stöd vid rättstvister, inklusive riskhantering i samband med förekomst eller 

avsaknad av verifiering av aktiviteter; 

 

Analys punkt 6-8:  

De båda myndigheterna MSB och länsstyrelsen i Västmanland angav att de hade interna 

rutiner för dokumenthanteringen samt vetskap om legala krav och föreskrifter. Ifall de hade 

katastrofhanteringsplaner inkluderande en analys av vitala records och proaktiva planer för 

om något ytterligare av katastrofkaraktär skulle inträffa dokumentationen under extraordinära 

händelser framgår inte i min undersökning. Däremot kanske de två aktörerna kan uppfylla 

punkt 7 och kanske även punkt 8 gällande att ge stöd och skydd vid rättstvister. Länsstyrelsen 

uppgav att de hade vetskap om olika sekretessföreskrifter vilket bådar gott för att kunna ge 

skydd vid rättstvister att veta vad som får utlämnas och inte. För övriga aktörer var det så att 

min undersöknings intervjurespondenter inte kände till lagkrav och i närlästa dokument 

nämndes lagar och förordningar mycket kortfattat. Analysen blir att om inte kännedomen 

finns då blir det svårt att uppfylla lagkrav och föreskrifter.  

 

9. Skydda organisationens intressen och anställdas, kunders och befintliga/blivande 

intressenters rättigheter; 

 

Analys punkt 9:  

Det går inte att göra en tolkning av empirin beträffande denna punkt. 

 

10. Stödja och dokumentera pågående och framtida forskning och utveckling, uppnådda 

resultat, samt historisk forskning; 

 

Analys punkt 10:  

Den dokumentation som finns efter skogsbranden är bristfällig med varierande faktainnehåll 

och är även svårtillgänglig. Detta kan inte gynna en forskning eller utveckling av samhällets 

krishantering. För att denna punkt ska uppfyllas behöver dokumenthanteringsplaner proaktivt 

beakta forskningens framtida behov samt aktörerna inom samhällets krisberedskaps behov av 

utveckling med exempelvis kunskapsåterföring. Mer skriftliga dokument behöver sparas och 

tillgängliggöras för den intresserade att veta var dokument finns. Det bör även finnas en 

samlande arkivinstans för dokument kopplade till olika extraordinära händelser för att 
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möjliggöra forskning och organisationsutveckling inom skilda perspektiv som exempelvis 

olika typer av katastrofhändelser. Enligt arkivlagen ska upptagningar för automatisk 

databehandling som är tillgängliga för flera myndigheter, så att de där utgör allmänna 

handlingar, bilda arkiv endast hos en av dessa myndigheter, i första hand den myndighet som 

svarar för huvuddelen av upptagningen.64  

 

11. Ge belägg för verksamhetsanknutna, individuella eller kulturella aktiviteter; 

12. Fastställa den verksamhetsanknutna, individuella eller kulturella identiteten; samt 

13. Bevara organisationens, individens eller kollektivets minnen.  

 

Analys punkt 11-13:  

Då flera av frivilligpersonalens huvudorganisationer inte hade skriftliga dokument bevarade 

rörande medlemmarnas insats vid skogsbranden, saknas nämnda spår av aktiviteter, vilket 

även påverkar organisationens kulturella minne såväl som det kollektiva minnet av händelsen. 

Spår finns dock, men utspritt hos olika aktörer och myndigheter och en helhetsbild saknas 

vilket även gäller en avsaknad av ett enhetligt kollektivt minne. Spår av verksamhets-

anknutna aktiviteter uppger intervjurespondenterna att det finns i viss utsträckning i deras 

interna dokumenthanterings- och diariesystem.  

 

5.4 Förbättringsförslag dokumenthantering 
 

Denna fortsatta analys av resultatet från grundad teori-bearbetningen och styrdokument 

genererade några förslag till förbättringar för att dokumentation om frivilligpersonal blir 

inkluderad vid extraordinära händelser. De verksamhetsdelar och aspekter som jag föreslår tas 

i beaktande för dokumenthanteringsrutiner är: 

 

 Arkivteoretiska modellen records continuum används både till att analysera sin 

dokumenthantering och att proaktivt använda som hjälp i den löpande dokumenthante-

ringen och i skapandet av strategier. Eftersom extraordinära händelser sker under mycket 

olika förutsättningar för det administrativa arbetet under katastrofhändelser samt att 

dokumenthantering sker parallellt hos flera organisationstyper samtidigt, är planer utifrån 

ett continuum-perspektiv att föredra.  

 En samordnande instans får uppdraget att samordna riktlinjer för dokumenthanteringen så 

att de blir tillämpbara vid extraordinära händelser och anpassade för olika scenarion av 

händelser och typer av organisationer som deltar i arbetet.  

 En analys av aktörernas verksamhet i samhällets krisberedskap görs som grund för att 

utarbeta en policy med rutiner för dokumenthanteringen.  

 Beakta de krav och riktlinjer som finns för dokumenthanteringen genom att följa den 

internationella standarden för dokumenthantering ISO 15489-1.  

 Beakta de lagar och förordningar som finns för dokumenthantering och extraordinära 

händelser, exempelvis arkivlagen, LEH, Riksarkivets författningssamlingar och ISO 

15489-1.  

 Utse en ansvarig för dokumenthantering hos varje aktör inom samhällets krisberedskap.  

 Vid skarpt läge av en extraordinär händelse utses en ansvarig för det övergripande arbetet 

med dokumenthantering, vilken ser till att det finns gemensamma riktlinjer och rutiner i en 

plan som utförare av dokumentationen kan följa. Perspektivet med frivilligpersonals 

medverkan i arbetet måste inkluderas.  

 En dokumenthanteringsplan görs för varje aktör, både myndigheter och organisationer.  

                                                           
64 Arkivlag 1990:782.  
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 Myndigheter, kommuner och länsstyrelser ska kontinuerligt utbilda och tillsammans öva 

sin ordinarie personal, förtroendevalda politiker och frivillig avtalspersonal, i processer av 

dokumenthantering vid extraordinära händelser.  

 Ett införande av en gemensam arkivinstans som samlat kunde bevara och tillhandahålla 

dokumentation gällande arbetet med extraordinära händelser. Det skulle underlätta 

tillgängligheten att endast ha en arkivinstans att vända sig till för framtida lärdomar och vid 

forskning. Men kanske är det svårt att realiseras i verkligheten, eftersom det är så många 

inblandade aktörer inom olika delar av samhällets krisberedskap, som använder olika 

dokumenthanteringssystem och har olika regelverk och syften att ta hänsyn till i sina 

verksamheter. Ett alternativ för att komma närmare önskemålet om en samlande 

arkivinstans som beskrevs i mina telefonsamtal med tillfrågade intervjurespondenter, är att 

en aktör ansvarar för att samlat tillhandahålla dokument på en webbplats, med indelningar 

efter typ av kris- och katastrofhändelser samt typ av resurskompetenser hos frivillig-

organisationer. MSB har nyligen gjort en liknande åtgärd genom införandet av en nationell 

webbportal med översvämningsdata. Tidigare har översvämningskarteringarna funnits 

tillgängliga via flera olika kartvisare, idag (efter 2016-03-14) samlas alla kartor på ett och 

samma ställe, vilket gör det lättare att hitta.65  

 Att ha fastställda riktlinjer och rutiner för dokumenthanteringen ökar möjligheterna till att 

skapa och ta hand om autentiska, tillförlitliga och användbara dokument, vilka kan stödja 

funktioner och åtgärder i verksamheten så länge det behövs. I riktlinjer och rutiner ska de 

tre kategorier av frivilligpersonal (frivillig försvarsorganisation, frivilligorganisation och 

spontanfrivilliga) inkluderas, både att de kan vara utförare av dokumentation samt att deras 

medverkan i arbetet vid extraordinära händelser beskrivs i dokumentationen.  

 

 

 

 

  

                                                           
65 MSB, https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/MSB-lanserar-ny-

portal-med-oversvamningsdata/ 2016-05-01.  

https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/MSB-lanserar-ny-portal-med-oversvamningsdata/
https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/MSB-lanserar-ny-portal-med-oversvamningsdata/
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6 Metodval och förslag till fortsatt forskning 
 

Metodval  

Jag är nöjd med valet att använda grundad teori som databearbetning av dokument och 

intervjusvar. Eftersom undersökningens avgränsningsområde var relativt outforskat passade 

det bra att det var datan som fick ge svar genom analysbearbetningen och inte en förvald 

teorianalys av datan. Extra viktigt blev intervjusvaren från genomförda e-postintervjuer 

eftersom den dokumentation som fanns var av varierande innehållskvalitet. Att jag erbjöd 

konfidentialitet till intervjurespondenterna mottogs väl. De kände att de kunde berätta hur 

dokumenthanteringen fungerat utan oro för att framföra negativa aspekter, eftersom en 

identifikation av respondenterna och deras arbetsplatser inte kunde göras. Kombinationen av 

intervjusvar kretsande kring just området av dokumenthantering i samband med skogsbranden 

och närläsning av utvärderingsdokument gav en bredare helhetsbild av hur dokument-

hanteringen verkligen fungerat. Efter att jag bearbetat empirin enligt grundad teori var de två 

inledande problemfrågorna besvarade om hur dokumenthanteringen fungerat och 

frivilligpersonalens inkludering i dokumenten. Dock insåg jag att problemfrågan med 

förbättringsförslag ”Vilka verksamhetsdelar kan behövas för att förbättra dokument-

hanteringen vid extraordinära händelser med fokus hur dokumentation om frivilligpersonal 

blir inkluderad?” inte var besvarad. Därför valde jag att göra ytterligare en undersökningsdel 

där resultatet från grundad teori analyserades gentemot styrdokument och en arkivteoretisk 

modell. Detta gav förbättringsförslag och jag finner att de metoder jag valt besvarat mina 

undersökningsfrågor. Att skriva ned undersökningen gjord utifrån grundad teori var en 

utmaning då den innehåller en mycket stor mängd data. En del av datan flyttades till en 

bilaga, då jag velat att den data jag använt i undersökningen ska finnas transparent presenterad 

för läsaren. På det sättet möjliggör det för läsaren att se min undersökningsprocess och hur jag 

analyserat grunddatan.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Mina förslag till fortsatt forskning är att undersöka om en praktisk dokumenthanteringsplan 

kan göras för ett gemensamt bruk av alla deltagande aktörer vid en extraordinär händelse. Om 

skillnader i aktörernas verksamhet inte gör det möjligt med en gemensam plan och rutiner, 

kan olika tas fram utifrån verksamhetstyp. En annan aspekt av praktisk tillämpning är att 

undersöka utifrån ett systemvetenskapligt perspektiv hur en utformning av dokument-

hanteringssystem och e-arkiv kan fungera. Går det att finna ett gemensamt system eller 

möjliggöra migrering av data mellan system för att effektivisera processen och få datan 

arkiverad i ett e-arkiv?  
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Bilaga 1 Sökprocess och sökträffar 

 

Beskrivning av min sökprocess efter tidigare relaterad forskning innehållande kombinationer 

av sökord och antal sökträffar.  

 

 

TABELL 1 Antal sökträffar vid olika kombinationer av sökord i referensdatabaserna Google  

Scholar och Primo 
 

Sökord Google  

Scholar 

Primo 

Records Management and Non Governmental Organization 18 500 22 

Records Management and Voluntary Organization 18 500 71 

Records Management and Voluntary Defence Organization 19 800 4 360 

Records Management and Civil Emergency Planning 22 500 4 

Information Management and Non Governmental Organization 22 200 175 

Information Management and Voluntary Organization 605 000 531 

Information Management and Voluntary Defence Organization 19 900 11 808 

Information Management and Civil Emergency Planning 161 000 83 

Dokumenthantering och frivilligpersonal 0 0 

Dokumenthantering och frivilligpersonal och arkivbevarande 0 0 

Dokumenthantering och frivilligorganisation 9 0 

Dokumenthantering och frivillig försvarsorganisation 1 0 

Dokumenthantering och katastrofberedskap 5 0 

Dokumenthantering och krisberedskap 8 0 

Dokumenthantering och Skogsbranden i Västmanland 1 0 

Skogsbranden i Västmanland 141 5 

Samhällets katastrofberedskap 240 13 

Samhällets krisberedskap 952 6 

 

 

TABELL 2 Antal sökträffar vid olika kombinationer av sökord i databasen Academic Search 

Elite via referensdatabasen Ebsco  

 

Sökord Academic Search Elite 

Records Management and Non Governmental Organization 35 

Records Management and Voluntary Organization 310 

Records Management and Voluntary Defence Organization 2 

Records Management and Civil Emergency Planning 29 

Information Management and Non Governmental Organization 311 

Information Management and Voluntary Organization 2 294 

Information Management and Voluntary Defence Organization 39 

Information Management and Civil Emergency Planning 196 

 

 

 

 

 



 

 
 

TABELL 3 Antal sökträffar vid olika kombinationer av sökord i referensdatabaserna Sondera 

och DiVA  

 

Sökord Sondera DiVA 

Dokumenthantering och frivilligpersonal   0 0 

Dokumenthantering och frivilligpersonal och arkivbevarande 0 0 

Dokumenthantering och frivilligorganisation 0 0 

Dokumenthantering och frivillig försvarsorganisation 0 0 

Dokumenthantering och katastrofberedskap 0 0 

Dokumenthantering och krisberedskap 0 0 

Dokumenthantering och Skogsbranden i Västmanland 0 0 

Skogsbranden i Västmanland 56 16 

Samhällets katastrofberedskap 13 0 

Samhällets krisberedskap 43 8 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Bilaga 2 Urval dokument 

 

Beskrivning av valda dokument till undersökningens närläsning enligt grundad teori.  

 

Skogsbrandutredningen av Aud Sjökvist.  
 

Den statliga enmansutredningens slutrapport överlämnades till Justitiedepartementet i februari 

2015. Uppdraget från regeringen var att beskriva och utvärdera den operativa insatsen och 

övrigt arbete som hade bedrivits av de berörda aktörerna i samband med skogsbranden i 

Västmanlands län. Utredningen förkortades och den ursprungliga avslutande delen med 

möjliga förbättringsåtgärder gavs istället i uppdrag till MSB. Skogsbrandutredningen har 

bedrivit sitt arbete genom att hämta in underlag från de aktörer som deltog i hanteringen av 

skogsbranden. Möten har hållits med dessa aktörer, samt möten med representanter för 

myndigheter.  

 

Utvärdering, Skogsbranden i Västmanland 2014, Modern tids största samverkansinsats av 

Västerås stads Frivilliga resursgrupp FRG.  
 

Västerås stad har haft avtal med en FRG sedan 2010 och skogsbranden blev FRG:s första 

skarpa insats, dessutom historiskt den nationellt största insatsen för dem och de andra FRG-

grupper som arbetade under branden. Utvärderingen belyser insatsen och problematiserar 

densamma samt lämnar åtgärdsförslag för främst intern organisationsutveckling.  

 

Bara skog som brinner? Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i 

Västmanland 2014 av Viktoria Asp, Fredrik Bynander, Pär Daléus, Jenny Deschamps-

Berger, Daniel Sandberg och Erik Schyberg på Crismart Försvarshögskolan.  
 

Syftet med denna utvärdering är att Länsstyrelsen i Västmanland, Fagersta kommun, 

Norbergs kommun, Sala kommun och Surahammars kommun ska få ett underlag som bidrar 

till implementering av lärdomar och fortsatt utveckling av krisberedskapsförmågan. 

Underlaget ska också vara till nytta och komma till användning för utvecklingen av hela det 

svenska samhällets krisberedskap.  

 

Skogsbranden i Västmanland 2014 av länsstyrelsen i Västmanlands län.  
 

Sammanfattning av skogsbrandens förlopp, räddningsinsatsens olika faser samt 

Länsstyrelsens roll och uppgifter under respektive etapp. De vill också beskriva hur en 

händelse av det här slaget på kort tid kan utvecklas från en ren räddningstjänstinsats till en 

angelägenhet för hela samhället. Bland annat genom intervjuer med företrädare för en del av 

de aktörer som varit delaktiga under insatsen. Materialet är i första hand en dokumentation – 

inte en utvärdering.  

 

Observatörsrapport, Skogsbranden i Västmanland 2014 av Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap MSB.  
 

En observatörsrapport är en beskrivande skildring av MSB:s observatörers iakttagelser och 

ska inte förväxlas med en utvärdering. I MSB:s interna föreskrift, dnr 2010-862, för 

genomförande av observatörsinsatser finns att läsa: Enligt 11 § förordningen (2008:1002) med 

instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska myndigheten se till att 

erfarenheter tas tillvara från inträffade olyckor och kriser.   

 

”Det brinner överallt” Mediarapporteringen av skogsbranden i Västmanland av Karl-Arvid 

Färm, Anna-Lena Bystedt, Kerstin Nyström & Lars Nord på Demicom Mittuniversitetet.   



 

 
 

Rapporten är den sjätte publikationen inom projektet DIGKRIS (Den digitala 

kriskommunikationens villkor) vid centrumbildningen DEMICOM, Mittuniversitetet i 

Sundsvall. Projektet pågår 2013-2016 och finansieras ur regeringens anslag för krisberedskap.  

Syftet var att undersöka hur mediebevakningen av skogsbranden i Västmanland såg ut i några 

av de viktigaste nyhetsmedierna och vad som kännetecknade rapporteringen kring denna 

händelse på dessa mediers nyhetssajter (Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet och Vestmanlands Läns Tidning). Undersökningen har i huvudsak genomförts som 

en kvantitativ innehållsanalys vilken kompletterats med ett antal intervjuer med journalister 

som deltog i nyhetsbevakningen.  

 

Anledningen att denna akademiska undersökning av medias bevakning valts ut av mig är 

grundat i att den undersöker frivilligkategorierna privatpersoner och civilsamhället (deras 

benämning för organiserade frivilliga). Främst privatpersoner har varit en svår kategori för 

mig att hitta intervjurespondenter inom eller att de benämns mycket kortfattat i andra 

dokument, vanligen då med det anonymiserade ordet privatpersoner. Att privatpersoner utgör 

en aktörskategori i denna undersökningsrapport gör att jag valt att ta deras sammanfattande 

resultat som en av de valda dokumenten att närläsa i min undersökning.  

 

Punktversion av slutrapport skogsbranden i Västmanland 2014 av Lantmännens 

Riksförbund LRF.  
 

Intern sammanställning baserat på organisationen Lantmännens Riksförbunds arbete under 

skogsbranden. De har gjort både en längre rapport och en kortfattad punktversion. Båda har 

lästs av mig och punktversionen som är en sammanfattning har valts ut.  

 

Ansvar, samverkan, handling – åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheter från 

skogsbranden i Västmanland 2014 (Ju2015/1400/SSK) inklusive Bilaga 1 av Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap MSB.  
 

Utifrån erfarenheterna från hanteringen av skogsbranden fick MSB regeringsuppdraget att 

föreslå åtgärder för en stärkt krisberedskap i samhället. Uppdraget rapporterades till 

regeringen den 31 mars 2016. Det består av två delar: Sammanställa slutsatserna från de 

utredningar och utvärderingar som olika deltagande aktörer har gjort eller beställt med 

anledning av skogsbranden samt att lämna förslag på åtgärder som kan stärka samhällets 

förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser på kort och lång sikt. För min del är 

detta uppdrag mycket intressant då dess rapport innehåller en sammanfattning av 26 stycken 

utredningar och utvärderingar. Några av dessa finns med i min egen dokumentsamling 

beskriven här, men övriga utredningar som jag inte fått tag på sammanfattas i denna 

uppdragsrapport och jag får därigenom med alla rapporter på ett sammanfattande sätt och 

kunde använda för datakodning.  
 

  



 

 
 

Bilaga 3 Intervjufrågeformulär vid e-postintervju 

 

Intervjufrågor kring dokumenthanteringen för frivilligas insats under skogsbranden 2014 

 

1. Vilken typ av dokumentation/anteckningar gjordes under branden? (arbetsprocesser, 

uppgifter, arbetstider, namn på frivilliga etc)  

 

2. Handlade någon dokumentation om frivilligpersonalen?  

 

3. Vilka utförde dokumentationen rörande de frivilligas arbetsinsatser? (funktion, yrkeskategori)  

 

4. Vilken funktion/er hade ansvar för dokumenthanteringen under branden?  

 

5. Var i den organisation du tillhör ligger arkivansvaret, att det som dokumenterades under 

branden blir arkiverat internt?  

  

6. Skickas något till extern arkivinstans?  

 

7. Hur tillgängliggörs arkivdokumentationen, internt? 

 

8. Hur tillgängliggörs arkivdokumentationen, externt?  

 

9. Om någon undrar hur många frivilligpersonal som arbetade under branden, vilka 

organisationer de eventuellt tillhörde och vad de utförde för arbetsuppgifter - var hittas den 

informationen idag?  

 

10. Finns en samlande informations/arkivinstans där en helhetsbild finns av katastrofarbetet 

rörande branden? (I så fall vilken)  

 

11. När nya extraordinära händelser inträffar eller vid katastrofplanering går det då att hämta 

lärdomar från tidigare händelser någonstans? (I så fall var och hur)  

 

12. Är det samma arbetsrutiner för dokumenthanteringen vid kris och katastrof som vid 

ordinarie verksamhet?  

 

13. Gäller andra lagar och regelverk vid katastroflägen som kan inverka på dokument-

hanteringen?  

 

  



 

 
 

Bilaga 4 Citat ifrån närläsning 

 

Direktcitat ifrån närläsning av dokument och intervjusvar som av utrymmesskäl lagts som 

bilaga. Övriga direktcitat är redovisade under 4.1 Öppna fasen - Kategorier ifrån data. 

 

4.1.1 Samhällelig krisberedskap/krishantering 

”i en krissituation ingen enskild myndighet, eller regeringen, i den svenska modellen är 

ansvarig för en samlad krisledning i ett exceptionellt läge.”, ”Dessutom inträffade branden i 

inledningen av den svenska valrörelsen vilket också gjorde frågor om krisberedskap och 

politiskt ansvar särskilt intressanta.”, ”Det har framkommit en del kritik över att det offentliga 

var beroende av frivilliga för att lösa uppgiften, det vill säga att det inte fanns förmåga att 

snabbt nog på egen hand göra Ramnäs till en fungerande stabsmiljö.”  

 

4.1.4 Dokumenthantering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6 Organisationstillhörighet och uppdragsgivare 

 

 

 

 

 

”Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund (FAK) deltog genom avtal med Trafikverket och 

Svenska Kraftnät och bidrog med personal och bandvagnar.”, ”Bilkåren deltog genom avtal 

med Trafikverket och Svenska Kraftnät och bidrog med Motor- och Transportenheter”, 

”Försvarsutbildarna var på plats genom egna förbundet Criscom.”, ”Frivilliga 

Radioorganisationen (FRO) deltog i uppdrag för Mobilt Lednings- och Sambandsstöd 

(Molos) och för Trafikverket.”, ”Röda Korset fanns på plats med stödresurser”, 

”Lantbrukarnas riksförbund (LRF) var aktivt i evakueringen”, ”Svenska Blå Stjärnan var 

aktiv inom LRFs arbete och hade medlemmar som var i beredskap.”, ”Svenska Lottakåren var 

aktiv genom avtal hos Hemvärnet och hade medlemmar som var aktiva inom FRG.”, 

”Hemvärnet deltog genom avtal och bistod i släckningsarbetet.”, ”Om personers medverkan 

klassas som FRG eller privatpersoner kan spela stor roll eftersom FRG-medlemmar skyddas 

av försäkringar under insatsen.”, ”Däremot kan jag säga att dokumentationen om vilka som 

gjort insatser finns i våra register hos våra uppdragsgivare Trafikverket och Sv Kraftnät.”, 

”Västerås stad hade ställt sin FRG till Mälardalens brand- och räddningsförbunds 

”Loggföring och dokumentation uppvisar brister. Från en av räddningstjänsterna saknas 

helt dokumentation. […] Enligt LSO (anm: Lag om skydd mot olyckor) ställs det krav på 

att kommunen, när en räddningsinsats är avslutad, ska se till att olyckan undersöks för att i 

skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har 

genomförts. Detta krav innebär indirekt ett krav på att räddningsinsatsen och beslut, t.ex. 

om ingrepp i annans rätt, ska dokumenteras. […] räddningstjänsten fokuserade på själva 

släckningen, innebär kravet på dokumentation att denna uppgift inte kan negligeras. Detta 

gäller oavsett när under insatsen det finns behov av att dokumentera olika sakuppgifter eller 

beslut. Kravet på dokumentation innebär också att det för räddningstjänsterna finns skäl att 

på förhand, i förberedelsearbetet, säkerställa att det finns rutiner för att dokumentationen av 

en insats kan ske på ett enkelt men ändå tillförlitligt sätt.”  

”Riksförbundet var aldrig inblandad i branden. Vi hade (frivilligpersonal) på plats men det 

var i egenskap av att de hade avtal med Hemvärnet eller en FRG - och all hantering sköttes 

av de respektive organisationerna. Att de [sic!] såg ut så beror på hur frivilligresurser 

aktiverades. Vid branden vände sig kommuner/länsstyrelser direkt till Hemvärnet och FRG. 

Till skillnad från flyktingkatastrofen då Migrationsverket via MSB vände sig direkt till de 

frivilliga försvarsorganisationerna.” 



 

 
 

förfogande”, ”Konceptet FRG är ett organiserat sätt för en kommun eller myndighet att ta 

vara på frivilliga från frivilliga försvarsorganisationer.”, ”Påskrivet individavtal mellan 

kommun (uppdragsgivare) och de frivilliga.”, ”Ett flertal av företagen kontaktades av FRG.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.10 Lärdomar 
”åtgärdsförslag som syftar till att underlätta samverkan mellan deltagande aktörer. Till 

exempel bör de använda ett gemensamt dokumentationssystem”, ”föreslår att rutiner för 

mottagande, registrering, styrning och kvalitetssäkring av externa resurser och frivilliga 

behöver övas och formas.”, ”Ett annat behov som återkommer i rapporterna är 

kompetenshöjande åtgärder som rör förslag kring hur [sic!] förbättrad dokumentation och 

erfarenhetsåterföring”, ”Frivilliga och privata aktörer var en viktig resurs under skogsbranden 

i Västmanland, men hanteringen och organisationen av dessa frivilliga resurser behöver 

förbättras.”, ”Ta hjälp av lokalbefolkningen och deras lokalkännedom.”, ”Inrätta 

skogsbrandenheter och utbilda frivilliga.”, ”Ledningen har beslutat att myndighetens (anm: 

MSB) administrativa stöd ska utvecklas i samband med särskild organisation. Bland annat 

behöver dokumenthantering, diarieföring samt utlämning av handlingar förbättras.”, ”Insatsen 

kom att bli ett kvitto på att FRG:s konceptet fungerar vid större samhällsstörningar.”, ”Det 

skulle därför vara bra med något forum där vi som arbetar operativt vid en kris regelbundet 

kan träffas för att informera varandra om vilka resurser vi har och prata om hur vi kan 

samarbeta.”, ”Dra på ordentligt från början. Det är den viktigaste lärdomen av skogsbranden, 

anser räddningsledaren.” 

 

4.1.12 Organiserad frivilligpersonal 
”Tre stora företag inom IT-branschen (Cisco, Atea och Google) stöttade staben i Ramnäs 

genom att installera internetuppkoppling, låna ut datorer och skrivare samt erbjuda omriktning 

av företagets satelliter för att kunna ge räddningsledningen bättre överblick över branden. 

Mobiltelefonoperatörer satte upp mobila master för att förbättra täckningen i Ramnäs. Flera 

företag (ABB, Google och Westinghouse) bidrog även med personal till staben i Ramnäs. 

Johnsonkoncernen bidrog med flera helikoptrar i brandbekämpningen med anledning av att 

världsarvet Engelsberg var akut hotat i ett skede av brandförloppet.”, ”Livsmedelsbutiker, en 

pizzeria och ett hotell i närområdet hjälpte till genom att skänka mat. Ett stort 

livsmedelsföretag (ICA) kontaktade FRG Västerås och undrade hur de kunde hjälpa till. 

”Under insatsen kom FRG att vara en del i flera organisationer och strukturer. Det på grund 

av att insatsens organisering förändrades i och med att ansvaret för insatsen förändrades samt 

att FRG från det att Länsstyrelsen hade tagit över ansvaret rent organisatoriskt förändrades. 

Delvis på grund av att antalet FRG:er ökade samt att FRG som enhet var både enskild 

”aktör” och blev senare även en del av insatsen och en stabsfunktion. 

    Från det att FRG larmades ut den 2 augusti till den 5 augusti löd FRG under MBR (anm: 

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund). Under denna period hade FRG kontakt med 

inre befäl genom att FRG hade personal på plats vid RC. 

    Från den 5 augusti tills det att FRG avslutade sin insats i Ramnäs den 17 augusti löd FRG 

under Länsstyrelsen i Västmanland. När myndigheten tog över ansvaret förändrades 

organisationen både för insatsen i stort och för FRG.  

    FRG:s organisation bestod från den 5 augusti av grupper från Dalarnas och Västmanlands 

län. Rent organisatoriskt var dessa autonoma enheter parallella med varandra men de 

utgjorde gemensamt en enhet. Varje enhet bestod av ett antal grupper. FRG definierades 

under perioden som en av flera övriga aktörer som opererade och samverkade med dessa och 

insatsen. Under perioden gick FRG från att ha ett aktivt ledarskap till att ha ett passivt 

ledarskap. Under perioden gavs uppdragen från flera aktörer utan någon konkret tydlighet.”  

 



 

 
 

Frivilliggruppen fick tillgång till företagets orderhanteringssystem och kunde lägga in 

beställningar på mat och varor till den gratiskiosk som fanns i Ramnäs för dem som arbetade 

med insatsen. […] personal från företaget till med att bemanna kiosken inne på området. 

Värmen gjorde det svårt att hantera de stora mängderna mat. Ett åkeriföretag (Svanboms 

åkeri) lånade ut en kyllastbil, hanterade all godshantering, körde transport med ytterligare 

lastbilar och såg till att sopor tömdes. […] lånade biluthyrningsföretag (Hertz och Avis) ut 

bilar, en butikskedja (Clas Ohlson) skänkte pannlampor, myggmedel, ficklampor, termosar 

och batterier, ett möbelföretag (IKEA) skänkte sängar, och hamburgerkedjor (McDonald’s 

och Max) bjöd på mat.”, ”privata skogsvårdsföretag”, ”Personal – totalt 1 500-2 000 personer 

under hela insatsen. Varav 120 från hemvärnet; 45 personer från 10-talet olika frivilliga 

resursgrupper; Bilkåren och Frivilliga Automobilkåren (FAK) med 100 förare bemannade 16 

bandvagnar”  

 

4.1.13 Spontanfrivilliga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Civilsamhället och andra civila som frivilligt bekämpade branden på olika vis.”, 

”Privatpersoner.”, ”Civilsamhället/frivilliga.”, ”civilsamhället bidrog till insatsen”, ”Med 

hjälp av bl.a. skördare, schaktmaskiner och traktorer med gödseltunnor – utrustning som 

tillhandahölls av lantbrukare i området – gjordes brandgator.”, ”civilsamhället och de 

frivilliga som hjälpte till på de sätt de kunde. Många var de som avbröt semestrar, tog ledigt 

från jobbet eller liknande, och begav sig till Ramnäs för att se hur de kunde hjälpa till”, 

”frivilliga privatpersoner”, ”Flera aktörer belyser hur viktiga frivilliga och privata aktörer var 

för insatsen.”, ”Räddningstjänsten förlitade sig delvis på frivilliga lokala bönder, 

entreprenörer och privatpersoner som vattnade längs vägarna, kapade skog, avverkade längs 

vägarna etc.”, ”Omkring 700 personer anmälde sig som frivilliga. Viljan att hjälpa till var 

större än behoven. Det är oklart hur många … som behövdes i insatsen.”, ”Totalt var 25 FRG-

grupper från flera län med under insatsen.” 

 

4.1.15 Media 

”67 positiva vinklingar respektive 2 negativa vinklingar av aktören Civilsamhället/frivilliga i 

mediabevakningen.”, ”i den mediala berättelsen om skogsbranden i Västmanland, där saker 

ofta verkade hopplösa, behövdes det hjältar. Och det var precis det som såväl 

Räddningstjänsten som civilsamhället och andra 

frivilliga som hjälpte till dag ut och dag in beskrevs som.”, ”Medias intresse för branden är 

stort under hela hösten. Flera redaktioner producerar temanummer, bilagor och 

”Bland spontanfrivilliga finns det, precis som inom frivilligorganisationer och företag, 

människor med särskilt användbar kompetens. Många som var i Ramnäs känner till killen 

med blått hår och hans kompisar – Oscar Nilsson, Joel Djerf och Michel Blomgren. De var 

de första som byggde upp en IT-miljö som gjorde att staben i Ramnäs kunde använda 

internet, spara samt dela dokument med varandra. De var på väg hem till Göteborg när de 

hörde talas om branden och hittade Facebookgrupper där hjälp efterfrågades. De anmälde sig 

som frivilliga i Västerfärnebo men fick inte så mycket att göra. Av en händelse kom de förbi 

Ramnäs och anmälde sig i den expedition som drevs av det som kom att kallas FRG Dalarna. 

I Ramnäs behövdes IT-stöd och IT var något som Djerf och Nilsson hade anmält att de 

kunde. De byggde upp en fungerande IT-miljö, baserat på gratis molntjänster. Eftersom den 

existerande internetkapaciteten och mobiltelefontäckningen inte klarade av den höga 

belastningen som uppstod i Ramnäs, fick Nilsson och Djerf i uppdrag att försöka lösa 

problemet. De kontaktade företag som erbjöd utrustning och kontaktade Trafikverket som 

drog en fiberkabel.” 



 

 
 

dokumentärer.”, ”Media hyllar hjältarna och granskar misstagen.”, ”som mest arbetade 

omkring 60 personer från 28 organisationer med information, varav ett tiotal med 

presskontakter.” (anm: några frivilliga av dessa?)  

 

4.1.16 Frivilligpersonals arbetsuppgifter 
”Stabsassistenter; informatörer genom att svara på allmänhetens frågor och publicera 

information; hantering av gåvor/ livsmedel; logistik där största uppgiften var matlogistik samt 

transport av utrustning och manskap; parkeringsvakter; köpa in utrustning till MBR (anm: 

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund) exempelvis rökskydd, kartor och livsmedel; 

allmän service exempelvis service och logi i en idrottssal som gjordes om till en stor 

sovanläggning; funktions-representant i ledningsstaben.”, ”Hemvärnet har börjat delta i 

släckningsarbetet.”, ”Genom aktiva i LRF-kretsen upprättades två stationer som utgjorde bas 

för släckningsarbetet. Även räddningstjänsten kunde utnyttja dessa stationer för resurser till 

släckningsarbetet, mat och vila samt bränsle.”,  ”Markägare och lantbrukare deltog även i 

brandsläckningsarbetet genom att vattenbespruta områden och deltog även i röjningsarbeten 

för att upprätta begränsningslinjer i skogsområdet.”, ”krisstödjare”, ”Några ryckte ut i 

egenskap av krisstödjare men förväntades jobba som lagerarbetare”, ”Brandflyget, som består 

av ideellt arbetande piloter, flyger över brandområdet två gånger per dygn för att ha koll på 

om elden flammar upp på nytt och behöver släckas.” 

 

 

 

 

 

 

 


