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This qualitative thesis studies leadership factors in rescue commanders 
and mayors in Swedish municipalities that have been affected by 
important crisis situations. Interview data from two earlier studies was 
used. Rescue commanders represented the direct leadership while the 
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carried out according to Grounded Theory. Two dimensions was 
identified. The chronological dimension contained factors before, 
during and after the crisis event. The organisation dimension contained 
factors within the interviewee’s own organisation, outside the own 
organisation and between organisations. The later dimension could be 
explained by attributing the qualities of executive leadership to both of 
the groups. Both groups did find information flow and cooperation to 
be problematic factors overall. The groups weren’t matched on 
important variables which made analysis of differences in the direct 
and indirect leadership difficult. 
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PROBLEMATISKA FAKTORER FÖR KRISHANTERING VID OLIKA 
LEDARSKAPSNIVÅER I VERKLIGA KRISSITUATIONER 

 
Sebastian Markbåge 
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Denna kvalitativa studie undersöker ledarskapsfaktorer hos 
räddningschefer och kommunalråd i svenska kommuner som varit med 
om betydelsefulla krissituationer. Intervjudata ifrån två tidigare studier 
användes. Räddningschefer representerade det direkta ledarskapet 
medan kommunalråden representerade det indirekta ledarskapet. 
Analysen genomfördes huvudsakligen enligt Grounded Theory. Två 
dimensioner identifierades. Den kronologiska dimensionen bestod av 
faktorer före, under och efter själva krishändelsen. Organisations-
dimensionen bestod av faktorer inom den intervjuades egen 
organisation, utanför den egna organisationen och mellan 
organisationer. Den senare dimensionen kunde förklaras av att båda 
ledargrupperna klassificerats som exekutivt ledarskap. Överlag ansåg 
båda yrkesgrupperna att informationsflöde och samverkan var 
problematiska faktorer. Yrkesgrupperna var inte matchade på viktiga 
variabler vilket försvårade analys av skillnaden mellan det indirekta 
och direkta ledarskapet. 
  
Nyckelord: Exekutivt ledarskap, direkt ledarskap, indirekt ledarskap, 
kris. 
 
1Psykologi C, hösten 2005. Handledare: Örjan Lajksjö. 

 
 

Introduktion 
 
År 2005 har varit ett år med flera större kriser ur ett svenskt såväl som internationellt 
perspektiv. Med kriser menas här exceptionellt negativa situationer där det vardagliga 
samhället inte fungerar som normalt som uppstått i ett samhälle tillföljd av en eller flera 
händelser. Hur hårt dessa kriser påverkar dem inblandade avgörs dels av krisens natur men 
också av ett flertal omliggande omständigheter. I så kallade utvecklingsländer slår 
naturkatastrofer hårdare än i utvecklade länder på grund av bristande teknik och 
räddningsprocedurer (Weisæth, Øistein & Tønnessen, 2002). I industrialiserade länder så är 
tekniken, statens räddningsprocedurer och sociala faktorer avgörande för utfallet av en större 
kris. På grund av detta är de drabbade i I-länder mer benägna att se dessa kriser som möjliga 
att förhindra från en mänsklig sida (Weisæth et. al., 2002). Denna insikt gör att de drabbade 
vänder sig till sina ledare och kräver att någon tar ansvar för situationen (Larsson & 
Kallenberg, 2003). En stark ledare har möjlighet att lyftas som hjälte men en svag prestation, 
eller om krisen kunde ha förhindrats eller lindrats med ett tidigare gott säkerhetstänkande, kan 
få en ledare att tappa sitt stöd och sin position (Boin & Hart, 2003). Tidigare forskning har 
visat att krishanteringsarbetet börjar före själva krissituationen och pågår även efter krisen 
(Kjeserud & Weisæth, 2005). På grund av detta torde ett gott ledarskapsarbete inför, under 
och efter krissituationer vara viktigt för ledare i industrialiserade länder. 
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Många kriser kan lindras eller förhindras helt genom ett gott förebyggande arbete. 
De kan även lindras med ett gott arbete under krisen. Det går även att lindra dess 
konsekvenser genom ett gott efterarbete. Organisatoriska faktorer och ett bristande ledarskap 
har visat sig vara en del av krishanteringens problematik (Enander, Hede & Lajksjö, 2004). 
Det torde därför ligga i närsamhällets och även ledarnas intresse att dessa ledare förbereder 
sig för avgörande faktorer för ledarskap gällande krishantering. 

I verkliga krissituationer kan det hända att medborgare eller invånare i allmänhet 
utövar någon slags ledarskap som inte ingår i deras normala arbetsuppgifter. Denna studie 
omfattar endast professionella ledare i etablerade organisationer eftersom dessa ledare 
formellt har ansvaret före, under och efter en krissituation. 

Tidigare studier har visat att den allmänna uppfattningen av hur ledare bör 
prioritera skiljer sig från hur de faktiskt agerar (Boin & Hart, 2003). En vanlig uppfattning är 
att ledare under kris ska agera starkt och ge tydliga direktiv. I verkligheten visar det sig 
snarare att organisationer för hantering av kriser och katastrofer är komplexa och behöver 
koordination mellan olika samhällsfunktioner snarare än styrning uppifrån och ner (Boin & 
Hart, 2003). 

Ledarskap återfinns på flera nivåer i en organisation. En ledarskapsklassifikation 
som är relaterad till organisationsnivån är direkt och indirekt ledarskap (Larsson & 
Kallenberg, 2003; Larsson, Sjöberg, Vrbanjac & Björkman, 2005). Med direkt ledarskap 
menas att ledaren har direkt kontakt med de underställda och når de underställda direkt med 
sitt budskap. Detta kan ske med tvåvägs kommunikation, ansikte mot ansikte, eller med 
envägs kommunikation, via exempelvis intern-TV, e-post eller dyl. Indirekt ledarskap skiljer 
sig från det direkta ledarskapet genom att den indirekta ledaren styr genom andra underställda 
ledare som i sin tur kan förmedla budskapet neråt till andra underställda ledare i en hierarki 
(Larsson et. al., 2005; Yukl, 2005). I större organisationer blir det till en nödvändighet att leda 
indirekt genom delegering, specialiserade enheter och decentralisering. 
Ledarskapsklassifikationen som används är alltså relaterad till organisatorisk struktur. Den 
indirekta ledarens roll är inte att styra i minsta detalj utan att sätta mål och delegera arbetet. 
Yukl (2005) menar även att man genom att leda indirekt kan uppnå mer bestående effekter i 
organisationen. 

 
Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka ledarskapsfaktorer hos professionella ledare som har 
betydelse för hanteringen av verkliga kriser och hur dessa skiljer sig mellan det direkta och 
det indirekta ledarskapet. Politiker (kommunalråd) antas vara representativa för det indirekta 
ledarskapet och tjänstemän (räddningschefer) antas vara representativa för det direkta 
ledarskapet på en organisatoriskt lägre kommunal nivå. Studien behandlar faktorer som är av 
betydelse för krissituationer och inte faktorer som är generellt problematiska även i vardagen. 
Ingen värdering läggs på vad som ska anses som gott ledarskap i dessa situationer. Denna 
studie behandlar enbart dessa ledares handlingar och dess konsekvenser. Därmed utelämnas 
känslor och motivationsfaktorer hos ledarna själva samt deras åsikter om andras handlande. 
Dock lämnas utrymme för ledarnas åsikter om hur de själva och andra ledare i liknande 
situationer bör agera. 

Studien är en kvalitativ studie och ska anses som beskrivande och teorigenerarande 
inte generaliserande till ledarskap i alla typer av kriser. En icke-experimentell metodik har 
valts framförallt på grund av de stora etiska problem som omgiver forskningsområdet. Även i 
simulerade kriser ungår man aldrig att försökspersonerna måste vara medvetna om att det inte 
är en verklig kris. Genom att använda lärdomar från verkliga krissituation får studien en 
djupare verklighetsförankring. I all kvantitativ forskning på området riskerar man även att 
missa den stora komplexiteten och följdeffekterna som uppstår i verkliga krishändelser 
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(Miles, 1994). Fokus kommer att läggas på skillnaderna mellan det direkta och indirekta 
ledarskapet i krissituationer. Analysen av datamaterialet i studien hålls teoretiskt 
förutsättningslös i enlighet med Grounded Theory (Starrin, 1991). 

 
 

Metod 
 
Intervjupersoner 
År 2002 gjorde Försvarshögskolan en intervjuundersökning om agerande i risk och krisfrågor 
i fem kommuner som nyligen drabbats av svåra naturolyckor eller sociala kriser (Lajksjö, 
Enander & Hede, 2004; Enander, Hede & Lajksjö, 2004). Dessa händelser skulle även ha 
uppmärksammats av lokala och nationella media. Ur dessa kommuner intervjuades 
kommunalråd, kommunchefer, räddningschefer, socialchefer samt några personer som 
kommunen själva utsåg. En intervjuguide som användes som grundstomme för 2002 års 
intervjuer återfinns i bilaga 1. 

År 2005 gjorde Försvarshögskolan ytterligare en intervjuundersökning i 
kommuner som drabbats hårt av tsunamin i sydostasien i slutet av 2004 samt stormen Gudrun 
i början av 2005. I dessa intervjuer intervjuades bland andra räddningschefer och 
kommunalråd. Ett utkast till en intervjuguide för 2005 års intervjuer återfinns i bilaga 2. 

Räddningschefernas och kommunalrådens arbete skiljer sig åt på en 
ledarskapsteoretisk nivå. Räddningstjänstens arbete är naturligt tidsbegränsat och håller 
traditionellt en relativt plattare organisation. Kommunalråd sitter generellt i toppen av 
kommunstyrelsen och styr i hög grad genom delegering till olika förvaltningsgrenar. Detta 
arbete är ofta mer långsiktigt. Räddningschefer leder sådeles mer direkt medan 
kommunalråden leder i hög grad indirekt. På grund av denna tydliga skillnaden i arbetssätt 
valdes dessa två yrkesgrupper som underlag för analys. 

Totalt medverkade 16 personer i denna studien, varav åtta var räddningschefer och 
åtta var kommunalråd. Av dessa var två kommunalråd kvinnor och sex kommunalråd män. 
Alla räddningschefer var män. 
 
Datamaterial 
På grund av att det är svårt att få göra intervjuer med medverkande chefer i krissituationer i 
direkt anslutning till dessa så användes ett redan existerande intervjumaterial tillhandahållet 
av Institutionen för ledarskap och management på Försvarshögskolan. För att skydda 
intervjupersonerna gjordes en överenskommelse att endast uppsatsförfattaren ska få tillgång 
till detta material och jag får inte delge innehållet i dessa utanför denna studie. 

Materialet bestod av utskrifter ifrån bandinspelade intervjuer. Från 2002 års 
intervjuer fanns intervjuer med tre räddningschefer och fem kommunalråd. Från 2002 års 
intervjuer fanns dessutom två kassettband med icke-utskrivna intervjuer med räddningschefer. 
Den ena av dessa skrevs ut av uppsatsförfattaren i analyssyfte. Den andra skrevs aldrig ut utan 
analyserades direkt från bandet. Från 2005 års intervjuer fanns utskrivna intervjuer med tre 
räddningschefer och tre kommunalråd. 

Intervjuerna varade i snitt 1½-2 timmar i sin helhet i båda undersökningarna 
(Enander et. al., 2004). Frågorna följde en förskriven intervjuguide med i huvudsak öppna 
frågor. Några slutna frågor med svarsalternativ ställdes men dessa är inte av intresse för denna 
studie. Intervjuguiden skiljde sig något åt mellan de två studierna.  
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I den första studien gällde frågorna: 
• Det generella vardagsarbetet, risk- och säkerhetsfrågor i vardagsarbetet. 
• Identifikation av hot och svåra situationer. 
• Allmänt om att hantera svåra påfrestningar. 
• Ansvar, roller, samverkan och ledarskap i svåra påfrestningar. 
• Media hantering under händelserna. 
• Nyttjande och spridning av lärdomar. 

 
I den andra studien rörde frågorna: 

• Allmänt om hanteringen av krisen. 
• Den intervjuades roll. 
• Stöd inom och utanför den egna organisationen. 
• Fördelar/nackdelar med att två kriser inträffar relativt nära varandra. 
• Allmänt kring framtiden och konsekvenser. 

 
Eftersom den andra undersökningen gällde kommuner som utsatts för två kriser nära varandra 
så frågade man specifikt kring detta. 

I båda studierna gavs utrymme för följdfrågor. På det sättet begränsades inte de 
intervjuade till specifika frågor men det garanterar heller inte att de intervjuade i alla fall berör 
de områden som är av intresse om inte intervjuaren ställer rätt typ av följdfrågor. 

Det finns alltid en risk med att använda utskrivet intervjumaterial istället för att 
jobba direkt mot originalbanden. Personer som skriver ut banden kan göra olika tolkningar 
(Miles & Huberman, 1994). Utskrifterna i det här fallet är gjorda ordagrant i hög utsträckning. 
Det innefattar dock fortfarande inte tempo, tonfall, stakningar m.m. På grund av analysens 
generella natur så ansågs dock inte detta som ett betydande problem. 
 
Analys 
Analysen av intervjudata gjordes i huvudsak i enlighet med Grounded Theory (Miles & 
Huberman, 1994; Kjær Jensen, 1995; Starrin, 1991). I första steget identifierades minsta 
meningsbärande enheter i texten, så kallad öppen kodning. Svaren till alla frågor i 
intervjuerna användes som underlag för detta men endast faktorer som är direkt relaterade till 
krisledarskapet kodades för vidare analys. 

Ledarskapsfaktorer i kris definierades som faktorer i arbetet hos de intervjuade 
ledarna som skiljer sig nämndvärd från det vardagliga arbetet. Det kunde handla om 
förberedande arbete inför kriser, arbetet under kriser eller arbetet efter kriser. Faktorerna 
skulle vara relaterade till ledandet av den egna organisationen eller utomstående. 
Samverkansfaktorer med utomstående som påverkar det egna arbetet innefattas också i detta 
begrepp. Dock innefattas inte faktorer som exempelvis egna känslor eller personligt tillstånd, 
som exempelvis dåligt sömn. Nedan följer ett exempel på en kod som innefattas enligt 
definitionen av ledarskapsfaktorer i kris: 

 
”Du skall ju veta helst före det sker vad som sker i kommunen. Det är ju 
allmänt på det sättet att man skall ha ett sådant nätverk att det är så att 
det sker någonting i kommunen så skall jag veta vad det är.” 
 

Som exempel grupperades ovanstående citat tillsammans med liknande citat till koden 
nätverksbyggande. I nästa steg tilldelades koderna egenskaperna positiva erfarenheter, 
negativa erfarenheter eller lärdomar. Erfarenheter är sådant som faktiskt inträffat medan 
lärdomar är sådan som anses viktigt att man som ledare gör eller inte gör även om dessa 
ledare inte nödvändigtvis gjort eller inte gjort det själva. Dessa lärdomar behöver inte 
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nödvändigtvis vara grundade i positiva eller negativa erfarenheter. Det nämnda exemplet, 
nätverksbyggande, tillskrevs egenskaperna positiv erfarenhet och lärdom. Detta gjordes 
eftersom de som hade arbetat mycket med nätverksbyggande utanför den egna organisationen 
ansåg det vara en positiv erfarenhet och andra som inte hade arbetat med nätverksbyggande 
menade att de efteråt ansett det skulle ha varit nyttigt eller kunde vara till nytta i framtiden. 

Därefter grupperades snarlika koder i kategorier. Det ovan nämnda exemplet 
grupperades i kategorin förebyggande arbete tillsammans med exempelvis negativa 
erfarenheter som att man haft bristande kunskaper om den egna organisationen och lärdomen 
att det är viktigt att sätta perspektivet att säkerhetsarbete är allas ansvar i en organisation. 

Kategorierna delades därefter in i de kronologiska kategorierna före, under och 
efter krisen. Exempelvis kategoriserades förebyggande arbete i den kronologiska kategorin 
förarbete. Kodningen och kategoriseringen gjordes inte alltid i denna ordning. Kategorierna 
togs fram, flyttades och ändrades vartefter fler koder identifierades. 

Efter ett tag upptäcks inte några nya koder eller logiska kategorier. Analysen 
mättades. Miles & Huberman (1994) rekommenderar, i enlighet med Grounded Theory, att en 
analys av intervjudata görs mellan intervjuerna för att kunna göra ändringar i frågorna för att 
helt täcka alla sidor av ämnet. Detta kunde inte göras eftersom ett redan existerande 
intervjumaterial användes. 

Båda intervjuundersökningarna behandlades på samma sätt. Ingen distinktion 
gjordes mellan de två undersökningarna vilket skulle kunna innebära ett 
tillförlitlighetsproblem eftersom undersökningarna följer två olika intervjuguider. Frågorna 
bedömdes dock som tillräckligt likartade och öppna nog för att inbegripa samma områden. 
Det är rekommenderat att så kallad datatriangulering används vid kvalitativa studier för att 
förbättra tillförlitligheten (Kjær Jensen, 1995; Starrin, 1991). Genom att data inom samma 
område söks med olika metoder, i den här studien med olika frågor och olika händelser, 
förbättras noggrannheten och tillförlitligheten. 

Inledningsvis behandlades intervjuerna med räddningschefer och kommunalråd 
separat för att inte riskera att missa faktorer som enbart gäller för den ena eller den andra. 
Avslutningsvis matchades koderna hos de två grupperna för att lättare upptäcka likheter och 
skillnader mellan dem. Koderna kategoriserades i samma kategorier för båda grupperna. Detta 
tilläts eftersom koderna i båda grupperna stämde så väl överens med varandra. 
 
 

Resultat 
 
Problematiska faktorer för krishantering 
Det ska tidigt nämnas att vid analysen av intervjusvaren som är relaterade till ledarskapet i 
krisen så visade det sig att dessa framförallt berörde det som de intervjuade ledarna fann 
ovanligt problematiska och inte självklara. Dessa faktorer benämns som problematiska. 
Faktorer som naturligt flöt på bra och inte utmärkte sig på något sätt i relation till krisarbetet 
utlämnades. 

Analysen av intervjusvaren resulterade i tre övergripande kronologiska kategorier: 
innan krisen, under krisen och efter krisen. Ledarskapsarbetet är inte begränsat till tiden under 
själva krisen utan börjar redan i vardagslivet innan krisen och fortsätter efter den akuta krisen 
är över. I en annan dimension så identifierades tre organisationskategorier för ledarskapet: 
utanför organisationen (allmänheten), mellan organisationer och inom den egna 
organisationen. Arbetet för dessa ledare är inte begränsat till den egna organisationen. I kriser 
måste de arbeta tillsammans med andra organisationer eller få underorganisationer inom den 
egna organisationen att samverka samt informera och svara inför allmänheten och 
utomstående berörda företag och organisationer. 
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Innan krisen 
Kategorin Innan krisen innefattar faktorer som är relaterade till krisen men gäller arbetet före 
en kris inträffar. Detta innefattar inte enbart vad som hänt före en specifik händelse utan även 
lärdomar om vad som bör göras i det förebyggande arbetet. Denna kategori delades också in 
efter organisationsdimensionens tre nivåer. 

I kategorin Innan krisen kunde två delar av arbetet identifieras: Förebyggande 
arbete och identifikation av krisen. Förebyggande arbete avser här arbete av ledarna som 
avser att minska risken, minska effekterna av eller helt förhindra en potentiell kris. Kategorin 
Identifikation av krisen avser arbete som underlättar att man tidigt kan uppmärksamma att det 
är en faktisk kris det rör sig om samt hur stor omfattning det rör sig om. Det gör att resurser 
kan sättas in tidigt för att begränsa krisens omfattning. För kommunalråden handlar både det 
identifierande och det förebyggande arbetet i huvudsak om koordinering och fördelning av 
resurser. För räddningscheferna handlar det förebyggande arbetet i huvudsak om tekniska 
åtgärder medan identifiering av kriser till stor del handlar om kommunikation och samverkan 
med andra organisationer. 

Räddningscheferna poängterade att i kris bör man organisatoriskt arbeta med det 
man gör i vardagen. Flera kommunalråd menade också att det är viktigt att alla i 
organisationen tar sitt ansvar och förbereder sig inför kriser eftersom alla är involverade under 
en krissituation. 

Både förebyggande arbete och arbetet med identifiering av kriser återfanns i alla 
de tre nivåerna i den organisatoriska dimensionen. I tabell 1 redovisas sammanfattade 
exempel på typiska svar som resulterat i den kronologiska kategorin Innan krisen och dess 
underkategorier. 
 
Tabell 1. Sammanfattande exempel på svar med egenskaperna positiv erfarenhet, negativ erfarenhet respektive 
lärdom i kategorier under den övergripande kategorin Innan krisen. 

Organisationsdimensionen Positiva erfarenheter Negativa erfarenheter Lärdomar 
Utanför organisationen 
(allmänheten) - Identifiera 
kriser och förebyggande 
arbete 

Vi tog in 
utomstående experter 
för 
detaljbedömningar i 
förarbetet. (RC) 

 Det behövs en total 
mobilisering av 
samhällets alla resurser 
för att förhindra 
mänskligt orsakade 
kriser. Offentlig sektor, 
föräldraskapet, m.m. 
(KR) 
 
Vi behöver sätta 
perspektivet att kris- och 
säkerhetsarbete är allas 
ansvar. (KR) 
 

Mellan organisationer - 
Identifiera kriser och 
förebyggande arbete 

Vi hade ett aktivt 
tekniskt förarbete 
från 
räddningstjänstens 
sida ute i lokaler och 
anläggningar samt 
med 
säkerhetsombud. 
(KR) 
 

Räddningstjänsten fick ta 
hand om all beredskap 
och knuffades åt sidan av 
politiker och andra 
organisationer i 
kommunen. (RC) 
 

Vi behöver sätta 
perspektivet att kris- och 
säkerhetsarbete är allas 
ansvar. (KR) 
 
Nätverksbyggande utom 
den egna organisationen 
främjar tidig 
identifikation av krisen. 
(KR) (RC) 
 
 
 
 



  7 

 
Kommunstyrelsen och 
kommunchefen behöver 
också ingå i en höjd 
beredskapsplan. (RC) 
 

Inom den egna 
organisationen - Identifiera 
kriser 

Vi vågade satsa 
resurser tidigt. (KR) 
 
Organisationen var 
enig att satsa när den 
stundande krisen 
identifierats och var 
under uppsegling. 
Det var inte svårt att 
få stöd inom 
organisationen. 
(KR) (RC) 
 

Vi saknade kunskaper om 
det inträffade och 
problematiken med detta. 
(KR) (RC) 
 
Vi hade en spridd 
beredskap vilket innebar 
små indikationer inte 
kunde koordineras. 
(KR) (RC) 

Det är viktigt att inte vara 
rädd att göra bort sig, att 
skrika en gång för 
mycket, trots en stor 
organisation. (KR) 
 
Det är viktigt att jobba 
som en organisation. 
(KR) (RC) 
 
Det är viktigt att ha en 
lyhörd organisation, en 
sensor organisation som 
har möjlighet att 
identifiera och informera 
om hot tidigt. (KR) 
 
 

Inom den egna 
organisationen - 
Förebyggande arbete 

Vi kunde försvara 
tidigt agerande 
genom att jämföra 
kostnader nu med 
eventuellt dyrare 
kostnader senare om 
man inte gör nåt. 
(KR) 
 
Vi hade ett aktivt 
tekniskt förarbete ute 
i lokaler och 
anläggningar samt 
med 
säkerhetsombud. 
(RC) 
 
Vi har tidigt 
identifierat hot som 
det traditionellt finns 
god kunskap och 
kartläggning kring 
(t.ex. 
nationalistorganisatio
ner). (KR) 
 
Vi lyckades nå ut till 
alla i organisationen 
att kris- och 
säkerhetsarbete är 
allas ansvar. (KR)  
 
 
 
 
 

Man skördar inga 
framgångar politiskt av 
att jobba med 
säkerhetsarbetet vilket 
gör att det håller låg 
prioritet. (KR) 
 
Vi har missat att fortsätta 
bevakning av 
återkommande risker, 
t.ex. återbrytande 
brottslingar (t.ex. anlagda 
bränder). (KR) (RC) 
 
Vi hade bristande 
kunskaper om den egna 
organisationen. (KR) 
 
Beredskapsplanen var av 
mycket teknisk 
detaljstruktur och 
saknade det 
övergripande. (RC) 

Man kan aldrig 
förebygga allt på grund 
av begränsade resurser. 
(KR) 
 
Man måste ställa 
förarbetet i relation till 
integritetsintrång och den 
problematiken. (KR) 
 
Vi behöver sätta 
perspektivet att kris- och 
säkerhetsarbete är allas 
ansvar. (KR) 
 
Det är viktigt att man 
kontinuerligt följer upp 
och ser till att alla drar 
lasset på sina håll. (KR) 
 
Ett gott kontaktnät med 
personliga kontakter 
inom den egna 
organisationen 
underlättar förarbetet. 
(KR) (RC) 
 
Säkerhetsarbete ska vara 
ett naturligt inslag i allt 
man gör och inte göras 
separat. (KR) 
 
Vi förlitar oss på 
tjänstemän att larma. Det 
är inte politikers roll. 
(KR) 
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Vi arbetade utanför 
vårat egentliga 
ansvarsområde med 
beredskap. Om inte 
vi gjorde det vem 
skulle annars göra 
det? (RC) 
 

 
Man bör ha samma typ 
av arbetsuppgifter i en 
kris som i vardagsarbetet 
och därmed bör 
vardagsarbetet anpassas 
efter detta. (RC) 
 

Not. (RC) = Svaren har nämnts av räddningschefer; (KR) = Svaren har nämnts av kommunalråd. 
 
Under krisen 
Kategorin Under krisen innefattar faktorer av ledarskapsarbetet som utfördes under tiden för 
själva krishändelsen eller krishändelserna. Dessa faktorer delas även in i de tre nivåerna i 
organisationsdimensionen. 

Inom den egna organisationen ansåg både räddningschefer och kommunalråd att 
det är viktigt att agera starkt och våga satsa resurser tidigt. Båda grupperna anser att de fick 
gott stöd för detta inom den egna organisationen, mellan organisationer och utanför 
organisationen. Det mesta av det operativa arbetet bör skötas i de lägre nivåerna i 
organisationen anser både räddningschefer och kommunalråd.  

Informationsutbyte och samverkan är problematiska faktorer som återfinns i hela 
organisationsdimensionen och nämns av både räddningschefer och kommunalråd. Båda 
grupperna ansåg även att det var viktigt att det hölls kontinuerliga informationsmöten. 
Räddningscheferna var fokuserade på att delge faktisk fakta när den fanns. Kommunalråden 
var även intresserade av att hålla informationen positiv och lugnande. Personlig kontakt inom 
organisationen ansåg båda grupperna underlättade arbetet. Kommunalråden ansåg också att 
personlig kontakt mellan organisationer och utanför organisationen var viktig. 

Räddningscheferna var relativt överens om att deras primära mål och uppgift är att 
jobba med faktiska fysiska risker. De menar att faktiska risker skiljer sig från av utomstående 
uppfattade risker. De begränsar sig även till fysiska sådana vilket gör att sociala faktorer 
uteblir. Kommunalråden intresserade sig för hur allmänheten uppfattar riskerna i högre 
utsträckning än vad de faktiska riskerna var. De är dock oense om deras uppgift är att primärt 
se till fysiska risker/hot eller sociala sådana. 

I tabell 2 redovisas sammanfattade exempel på typiska svar som resulterat i den 
kronologiska kategorin Under krisen och dess underkategorier. 
 
Tabell 2. Sammanfattande exempel på svar med egenskaperna positiv erfarenhet, negativ erfarenhet respektive 
lärdom i kategorier under den övergripande kategorin Under krisen. 

Organisationsdimensionen Positiva erfarenheter Negativa erfarenheter Lärdomar 
Utanför organisationen 
(allmänheten) 

Utåt så agerade jag 
bakom kulisserna. Jag 
var inte direkt framme 
och svarar på frågor 
vid presskonferenser. 
(KR) 
 
Jag var alltid 
närvarande. Fanns på 
plats och rörde mig 
bland folk vilket ingav 
förtroende och 
trygghet. (KR) (RC) 
 
 
 

Pressen och allmänheten 
har svårt att förstå sociala 
problem. (KR) 
 
Gällande kostnadsfrågor 
möttes vi av viss 
tveksamhet 
inledningsvis. (KR) 
 
Vi saknade en formell 
informationsplan. (RC) 

Det är lätt att informera 
folk om fysiskt påtagliga 
problem men svårare 
med sociala problem. 
(KR) 
 
Man bör inte gå ut och 
säga att allt är elände. 
(KR) 
 
Det är viktigt att inte lova 
för mycket, att inte lova 
att ordna med 
återuppbyggnad eller dyl. 
direkt. (KR) 
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Vi gick ut med en 
lugnande, nästan 
överoptimistisk, 
attityd. (KR)  
 
Fick snabbt stöd från 
samhället som knyter 
upp. (KR) 
 
Det gällde att vara 
konsekvent och hålla 
linjen. (KR) 
 
Vi visade att vi tog 
ansvar och gjorde 
något. (KR) (RC) 

 
Det behövs en 
pressansvarig informatör 
som ansvarar för att 
organisera utgående 
information. (KR) (RC) 
 
Det är viktigt att hålla 
kontinuerliga 
presskonferenser på 
bestämda tider för att 
motverka att rykten 
startar. (KR) (RC) 
 
Det är viktigt att hålla 
presskonferenser så fort 
informationen finns 
tillgänglig. (KR) (RC) 
 
Det är viktigt att ha ett 
snabbt informationsflöde 
direkt från scenen för att 
idag får folk reda på 
saker o ting på ett eller 
ett annat sätt ändå. (KR) 
 
Vi har faktiskt mycket 
goda möjligheter att nå ut 
genom att så stor del av 
invånarna jobbar 
kommunalt. (KR) 
 
Det är viktigt att 
informera tekniskt 
grundläggande om vad 
som INTE kommer att 
hända så att folk inte 
behöver oroa sig för det. 
(RC) 
 

Mellan organisationer Vi lämnade allt 
operativt till 
räddningstjänst, polis 
osv. (KR) 
 
Jag var inte operativ 
men höll mig 
informerad. (KR) 
 
Vissa organisationer 
är villiga att sträcka 
sig utanför sitt 
ansvarsområde. (KR) 
 
Vi utnyttjade all 
extern 
specialkompetens som 
var möjligt även om 
själva verksamheten 
skiljer sig. T.ex. 

Vi stötte på konflikter 
gällande arbetsmetoder 
och var fokus bör ligga. 
(KR) (RC) 
 
Vissa organisationer är 
vägrar ta ansvar och 
håller hårt på gränserna 
för sitt ansvarområde. 
(KR) 
 
Olika organisationer 
klipper samma gräsmatta 
men olika delar, så att 
säga. (KR) 
 
Vi saknade en formell 
informationsplan. (RC) 

Man bör inte försvåra 
andras arbete. Låt andra 
organisationer göra sitt så 
gör dem det. (KR) 
 
Det är viktigt att behålla 
fokus på sitt eget arbete. 
(KR) 
 
Det är viktigt att 
tydliggöra vem som är 
ansvarig för vad. (KR) 
 
Det är viktigt att etablera 
ett informationssystem 
och intranät mellan 
organisationer för att 
effektivt sprida 
information. (KR) (RC) 
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strategisk planering 
från 
Räddningstjänsten 
(KR) eller experter 
med detaljkunskap 
(RC). 
 
Vi satte uppe en 
stabsledningscentral 
med personal från 
olika organisationer 
för att samverka våra 
resurser/insatser som 
arbetade från samma 
plats eller träffades 
kontinuerligt. 
(KR) (RC) 
 

Organisationer behöver 
lära sig samverka vara 
öppna mot varandra 
under speciella 
förhållanden. (KR) (RC) 
 
Det är viktigt att 
mobilisera externa 
resurser snabbt. (KR) 
 
Man behöver samordnas 
och få ett 
helhetsperspektiv 
eftersom beslut inom den 
egna organisationen kan 
påverka andra 
organisationers arbete. 
(RC) 
 

Inom den egna 
organisationen 

Jag tog tag i det, 
styrde och gav 
direktiv. Jag handlade 
utan att tveka. Jag 
väntade inte på 
konsensus nerifrån 
och i sidled. (KR) 
 
Det var viktigt att jag 
undvek att själv vara 
operativ. (KR) 
 
Det var godstämning 
bland alla 
beslutsfattare. Alla 
stöttade varandra. 
Även tidigare 
motståndare i 
vardagslivet. (KR) 
 
Budgeten görs i en 
fredsorganisation. I 
kris måste det få kosta. 
(KR) 
 
Vi vågade satsa 
resurser/agera tidigt. 
(KR) (RC) 

Vissa vill ha 
omröstningar på allt 
vilket kunde gjort det 
hela tungrott. (KR) 
 

Det är viktigt att ha en 
ganska operativ 
organisation med mer 
aktivt direkt ledarskap i 
de lägre leden. (KR) 
 
De högre leden i en större 
organisation bör jobba 
med framförallt 
information. (KR) 
 
Det är viktigt att etablera 
ett informationssystem 
med ett intranät och en 
eller flera 
informationsansvariga 
inom organisationen för 
att effektivt sprida 
information. (KR) 
 
Vår huvuduppgift är 
folkhälsoarbete och 
social trygghet. (KR) 
 
Vår huvuduppgift är 
fysisk trygghet. 
(KR) (RC) 
 
Vi prioriterar faktisk risk 
och inte den uppfattade 
risken. (RC) 
 
Vi hade tidigare en 
framförallt tekniskt 
inriktad 
beredskap/arbetssätt men 
vi måste främja de 
sociala effekterna. (KR) 
 

Not. (RC) = Svaren har nämnts av räddningschefer; (KR) = Svaren har nämnts av kommunalråd. 
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Efter krisen 
Kategorin Efter krisen innefattar faktorer av ledarskapsarbetet som utfördes efter tiden för 
själva krishändelsen eller krishändelserna. Dessa faktorer delas även in i de tre nivåerna i 
organisationsdimensionen. 

Utanför organisationen så läker samhället fort. Folk kommer snabbt tillbaka till det 
normala livet men stödet för efterarbetet och arbete med krisfrågor sjunker också. Det blir 
snabbt mycket svårare att få allmänheten och pressen att engagera sig anser både 
räddningschefer och kommunalråd. Inom organisationen tar det lång tid att återgå till 
vardagen på grund av allt efterarbete. På alla organisationsnivåer så är dock folk mer 
vaksamma på gott och ont. Vaksamhet kan hjälpa att tidigt identifiera risker eller stundande 
kriser. Onödiga anmälningar, onödig rädsla och främlingsfientlighet anses som negativa 
aspekter av vaksamheten. 

Precis som under krisen så anser både kommunalråd och räddningschefer att 
samverkan och informationsflödet har varit problematiskt och att det bör prioriteras. Många 
av samverkansproblemen och bristande informationsspridning finns kvar efter krisen. Inom 
den egna organisationen anser både kommunalråd och räddningschefer överlag att man 
lyckats dra lärdomar av händelsen. 

I tabell 3 redovisas sammanfattade exempel på typiska svar som resulterat i den 
kronologiska kategorin Efter krisen och dess underkategorier. 
 
Tabell 3. Sammanfattande exempel på svar med egenskaperna positiv erfarenhet, negativ erfarenhet respektive 
lärdom i kategorier under den övergripande kategorin Efter krisen. 

Organisationsdimensionen Positiva erfarenheter Negativa erfarenheter Lärdomar 
Utanför organisationen 
(allmänheten) 

Vi upplevde att 
allmänheten läker 
väldigt fort och 
kommer snabbt tillbaka 
till det normala livet. 
(KR) (RC) 
 
Folk hade en ökad 
vaksamhet lång tid 
efter händelsen och 
ökat antal anmälningar. 
(KR) 
 
Efteråt har vi försökt 
sprida våra lärdomar så 
att andra kan få bättre 
information än vi fick. 
(KR) 
 
Vi försökte vara 
konsekventa i det vi 
sagt innan och under 
krisen. Genom att hålla 
gamla löften infogade 
vi en viss stabilitet och 
trygghet. (KR) 
 

I och med att folk 
kommer tillbaka till sina 
normala liv så sjunker 
stödet väldigt snabbt. 
(KR) (RC) 
 
Vi hade ökad negativ 
vaksamhet och obefogad 
rädsla. (KR) 
 
 

Kunskapsspridning om 
vad som hänt och varför 
ökar tryggheten och 
minskar rädsla/ 
främlingsfientlighet m.m. 
(KR) 
 
Det är viktigt att 
informera även icke 
berörda och andra 
organisationer för att inte 
glömmas bort. (RC) 

Mellan organisationer Vi har varit i kontakt 
med andra 
organisationer som var 
involverade för att 
försöka sprida våra 
lärdomar. (KR) 

Efteråt så har vi inte varit 
i kontakt med 
utomstående 
organisationer för att 
sprida våra lärdomar. 
(RC) 
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Vi har fortfarande inte 
bearbetat eller löst de 
konflikter som finns 
mellan organisationerna. 
(KR) 
 
Uppföljning och stöd från 
utomstående nationella 
organisationer har varit 
otillräckliga. (KR) (RC) 
 

 
Inom den egna 
organisationen 

 
Det tog väldigt lång tid 
för organisationen att 
helt komma tillbaka till 
det normala. 
(KR) (RC) 
 
Vi hade en ökad 
vaksamhet ett långt tag 
framåt i 
organisationen. Det var 
som en väckarklocka. 
(KR) 
 
Vi har aktualiserat 
tidigare 
beredskapsplaner. 
(KR) 
 

 
Tyvärr är de rapporter 
och utredningar som är 
gjorda om händelsen 
dåligt utförda eller saknas 
helt. (KR) (RC) 
 
När nya kriser dyker upp 
tätt inpå så sätter det 
käppar i hjulet för 
lärdomstagande från 
tidigare kriser. (KR) 

 
Efterarbetet måste få ta 
tid. (KR) 

Not. (RC) = Svaren har nämnts av räddningschefer; (KR) = Svaren har nämnts av kommunalråd. 
 
 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
De tre kronologiska kategorier som identifierades samt distinktionen mellan 
förberedande/motverkande arbete och identifikation av kriser i kategorin Innan krisen 
stämmer väl överens med vad tidigare krishanteringsforskning visat på (Kjeserud & Weisæth, 
2005). Det ska dock påpekas att intervjuguiden för 2002 års intervjuer någorlunda följer detta 
upplägg som en produkt av tidigare forskning. Samma kategorier identifierades även i 2005 
års intervjuer vars intervjuguide var något öppnare. 

Resultatet visade att intervjupersonerna uttalade sig framförallt om sådant som de 
ansåg vara problematiska faktorer. Andra faktorer som ansetts självklara eller lätta att hantera 
bör dock inte glömmas bort. Denna studie ska anses som en kompletterande problematisering 
av kvarstående problem snarare än en komplett beskrivning av ledarskap vid krishantering.  

De faktorer som ansåg som mest problematiska hade ofta med utomstående att 
göra eller samverkan inom olika delar av den egna organisationen. De egna organisationerna 
var överlag tämligen självgående. De intervjuade ledarna arbetade mest med större perspektiv 
och administrativt arbete under krisen. Informationsspridning anses vara en av de viktigaste 
problematiska faktorerna igenom alla de kronologiska kategorierna av både räddningschefer 
och kommunalråd. Den organisatoriska dimensionen saknas i stor utsträckning i tidigare 
krishanteringsforskning. Fokus har tidigare legat på den egna organisationen. Möjligtvis är 
resultatet i denna studie en effekt av att man med hjälp av tidigare forskning lyckats bra med 
övrig verksamhet och därmed kvarstår i huvudsak problemen med samverkan och 
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informationsspridning. En annan förklaring skulle kunna vara att information och organisation 
är särskilt problematiska under kriser. 

Det finns en grundläggande distinktion att göra mellan räddningschefer och 
kommunalråd. Analysen av intervjumaterialet visade att räddningschefers arbete är avsevärt 
mycket mer kris- och säkerhetsbetonat även i vardagen än för kommunalråd. Skillnaden 
mellan vardag och kris är större för kommunalråd än för räddningschefer. Arbetet med dessa 
krissituationer skulle kunna ses som en förlängning av det vardagliga arbetet för 
räddningschefer. Däremot har det för kommunalråden snarare varit helt olika kategorier av 
arbete i grunden. Detta kan bero på en målsättningsskillnad i vardagen. Det skulle också 
kunna handla om arbetssätt och prioriteringar som är relevanta för krisledarskap. 

Enligt kommunalråden och räddningschefernas råd att förbereda sig i vardagen för 
kris bör kommunalråden förbereda sig på samma sätt och låta krishanteringen bli en 
förlängning av sitt vardagliga arbete. Kommunalråden menar också att de ska sätta 
perspektivet för andra i organisationen att arbeta likadant. 

Räddningscheferna var i princip eniga om att deras primära fokus är den fysiska 
tryggheten. Vad kommunalråden ansåg vara den allmänna målsättningen med risk- och 
säkerhetsarbete i deras organisation skiljde sig avsevärt i två olika grupper. De anser att det är 
antingen den sociala tryggheten eller den fysiska tryggheten som är viktigast att fokusera på 
för deras organisation. Denna inriktning tycks vara kopplad till vilken typ av kris som dessa 
kommuner varit med om. Efter sociala kriser så vill kommunalråden fokusera på de sociala 
frågorna och vise versa. Framtida kvantitativa studier skulle kunna undersöka om det faktiskt 
är en koppling mellan vad man upplevt och vad man prioriterar i sitt arbete med 
trygghetsfrågor. 

De sociala frågorna är generellt mer långsiktiga och komplexa än de fysiska 
trygghetsfrågorna och kräver ett annat mandat än räddningscheferna har. Det behövs en ledare 
som kan sätta målsättningar och dirigera och delegera till en bredd av sociala resurser. Det 
gäller all typ av förarbete. Där finns en påtaglig skillnad i möjligheterna och bredden som en 
indirekt ledare har. 

Räddningschefer och kommunalråden skiljer sig i deras uppfattning gällande 
information utanför organisationen. Det kan bero på att kommunalråden är politiker och 
behöver allmänhetens stöd i sitt arbete på ett påtagligare sätt än räddningscheferna som 
tjänstemän. Det kan också vara allmänheten som ställer högre krav på sina politiker än 
tjänstemännen. Politiker svarar formellt mot allmänheten. 
 
Teoretisk utveckling 
Kontakten med utomstående organisationer och allmänheten kan inte tillräckligt förklaras av 
enbart ledarskapsklassifikationerna indirekt och direkt ledarskap eftersom de inriktar sig på 
hur ledare leder sin egen organisation. Fyrfasläran inkluderar, utöver direkt och indirekt 
ledarskap, ytterligare två klassifikationer: Exekutivt ledarskap och huvudmannens ledarskap 
(Björkman, 2004). Det exekutiva ledarskapet kännetecknas av ett helhetligt ledarskap och 
ledaren ska personifiera organisationen. Den exekutiva ledaren ska sätta övergripliga 
målsättningar och ge personalen en meningsfullhet och framtidstro. Huvudmannens ledarskap 
utövas utanför själva den verkställande organisationen. Dess uppgift är att granska den 
exekutiva ledaren. Först med dessa termer kan vi fullt börja förstå kopplingen mellan 
ledarskapets förlängning utanför den egna organisationen. 

I den här studien skulle både räddningscheferna och kommunalråden kunna 
definieras som exekutiva ledare ur sitt eget perspektiv. Kommunalråden är dock exekutiva 
ledare även för räddningscheferna. Räddningschefernas huvudman är kommunstyrelsen 
medan kommunalrådens huvudman är medborgarna i kommunen. Då kan vi även förstå 
kommunalrådens behov av att kontrollera informationsflödet till allmänheten. Björkman 
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(2004) menar att dessa ledarskapsklassifikationer normalt adderas ihop. Den exekutiva 
ledaren är dessutom indirekt och direkt ledare i olika situationer eller på olika nivåer. Jag 
menar dock att en exekutiv ledare även kan organisatoriskt avstå det indirekta ledarskapet i 
plattare organisationer och fortfarande behålla och utföra uppgifterna som definierar en 
exekutiv ledare som i fallet med räddningscheferna. Möjligtvis skulle de exekutiva delarna i 
deras ledarskap i stor grad kunna vara begränsade till just arbetet med kriser. Det skulle i så 
fall kunna vara en bidragande faktor till varför just dessa delar upplevs som problematiska. 
Framtida studier skulle kunna undersöka ifall detta verkligen är fallet och ifall liknande ledare 
som har större inslag av det exekutiva ledarskapet i sin vardag även har lättare för dessa 
faktorer gällande krishantering. 

Figur 1 visar hur samverkansproblemen och informationsflödet i organisations-
dimensionen och den kronologiska dimensionen hör samman. Denna studie har visat att redan 
innan krisen så anser ledarna behöva koordinera informationsflödet och samarbetet med 
allmänheten och med andra organisationer såväl som sin egen organisation. Dels behöver 
allmänheten och andra organisationer bli informerad men den egna organisationen behöver 
även få information från dessa källor. Informationsflödet måste ske åt båda hållen. Detsamma 
gäller mellan olika delar av den egna organisationen. Figur 1 visar hur denna problematik 
kvarstår igenom alla de kronologiska stegen. Detta stödjer påståendet att krisarbetet bör vara 
en förlängning av vardagsarbetet för dessa ledare. 

 

Förebyggande 
arbete 

Identifiera 
krisen 

Innan krisen Under krisen Efter krisen 

} 
} 

Faktorer för 
exekutivt 
ledarskap

Faktorer för 
direkt / 
indirekt 
ledarskap 

Sambandsmodell över samverkan och informationsflödet mellan organisationsnivåer 

Inom ledarens 
egna organisation 

Utanför 
organisationen 

Mellan 
organisationer 

 
Figur 1. Modellen visar att samverkan och informationsflödet måste ske åt båda hållen mellan olika delar inom 
ledarens egen organisation, mot externa inblandade organisationer samt utanför organisationerna. De externa 
delarna tillhör det exekutiva ledarskapet. Samma flöde återkommer igenom hela kronologin. Det arbetet bör vara 
en del av det vardagliga arbetet. 
 
Vikten av att arbeta med utomstående behöver inte vara begränsad till just dessa 
professionella ledare. Möjligtvis är det en grundläggande princip för krisfenomenet självt. En 
kris uppstår först när en vardaglig organisation inte självt klarar av att hantera situationen. En 
kris innefattar heller inte bara en organisation utan den innefattar ett helt samhälle eller, i 
extrema fall, hela världen. Detta skulle kunna förklara varför informations- och 
samverkansfaktorer genomgående uppfattats som problematiska vid krishantering. 
 
Metoddiskussion 
Det ska påpekas att studien inte lämpar sig för några generaliserbara slutsatser. Syftet med 
studien är att hitta faktorer och mönster gällande krissituationer i relation till direkt och 
indirekt ledarskap. Dessa faktorer kan sen utmynna i en teoretisk grund som kan användas för 
framtida generaliserbara studier. 
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Studien når en bredd av aspekter genom att utnyttja flera olika typer av kriser. För 
de inblandade så har de undersökta händelserna varit väldigt omfattande. Det innebär att 
studien faktiskt har undersökt vad ledarna själva ansett som kriser. 

Urvalet av intervjupersonerna var dock möjligtvis otillräckligt för att få en allsidig 
bild av ledarskapsfaktorerna. Studien utelämnar bedömning av ledarna utifrån andras 
perspektiv. Lämpligen skulle man i framtida fördjupande studier kunna använda sig av en så 
kallad 360 graders bedömning. Vid en 360 graders bedömning skulle intervjumaterial samlas 
och analyseras även från sidoordnade, överordnade och underordnade för att få en mer 
objektiv bedömning. Eftersom denna studie har visat på ett behov av interagerande med 
allmänheten och andra organisationer så bör intervjumaterial samlas även från dessa håll vid 
en fördjupad studie. 

Gällande efterarbetet i kategorin Efter krisen så menade många av de intervjuade 
att det inte hade gjorts tillräckligt bra utvärderingar och att man inte löst alla de 
organisatoriska problem som uppmärksammats under krisen. Det kan bero på att intervjuerna 
gjordes endast några månader efter kriserna. Möjligtvis var efterarbetet inte över än. Framtida 
liknande studier eller fördjupningar av denna bör beakta att göra uppföljande intervjuer en tid 
efter för att se om problemen fortfarande kvarstår. 

Ett problem som upptäckts i studien är att räddningschefer och kommunalråds 
arbete skiljer sig på många fler sätt än bara rent organisatoriskt vilket försvårade analysen 
mellan indirekt och direkt ledarskap. Räddningschefer är tjänstemän och arbetar mycket med 
tekniska frågor medan kommunalråden är politiker och jobbar mer med människor och 
sociala frågor. Frågan är därför om skillnaderna mellan dessa grupper är representativa för de 
teoretiska koncepten direkt och indirekt ledarskap eller om skillnaderna uppstår som en effekt 
av grundläggande skillnader i politikers arbete och tjänstemän eller tekniskt respektive socialt 
arbete. Därför kunde inga slutsatser dras gällande skillnader som är direkt relaterade till det 
direkta eller indirekta ledarskapet. Framtida fördjupande forskning bör ta dessa aspekter i 
beaktning och matcha teoretiskt likvärdiga intervjupersoner i dessa avseenden. 

Vid beaktning av resultatet så är det viktigt att beakta typen av frågor som ställdes. 
Frågorna var av generell natur och kunde inte ändras under arbetets gång. Möjligtvis nåddes 
mättnad i förtid på grund av detta. Möjligtvis finns det ytterligare faktorer som inte har berörts 
av de intervjuade i tillräckligt stor utsträckning för att uppmärksammas. Det tycks dock troligt 
att dessa hypotetiska faktorer snarare skulle vara kompletterande än direkta motsatser. 
 
Avslutning 
Under år 2005 har flera större krishändelser inträffat där ledarskapet har sats på sin spets på 
ännu högre nivåer än berörts i denna studie. I Sverige har höga politiker fått hård kritik för 
deras hantering av information och samverkan vid tsunami katastrofen i sydost Asien. I det 
fallet gällde det framförallt problemen organisationerna hade att snabbt identifiera krisen och 
sen agera snabbt. Men kritiken gällde även den bristande informationen ut från ledningen till 
allmänheten. I USA har höga politiker fått hård kritik för samma saker gällande de enorma 
översvämningarna i New Orleans. I utvecklade länder kan ledare höjas eller sänkas beroende 
på deras ledarskap i kris. Trots detta så är krishantering lågt prioriterad hos vissa politiska 
ledare eftersom man inte vinner några politiska poäng med det i vardagen. Den här studien 
har visat att det ställs höga krav på informationsutbytet och samverkan mellan alla 
organisationer före, under och efter krissituationer. Krisarbete bör vara en naturlig förlängning 
av allas arbete i dessa organisationer och de exekutiva ledarna måste sätta trenden för och 
följa upp detta. 
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INTERVJUGUIDE: ARK 
 
 1. INLEDNING  (???) 
 
Generell kontext i arbetet 

1.  Vem uppfattar du som din uppdragsgivare? (Vilken är din uppdragsgivare?) 

 

2. Vilka frågor anser du vara de viktigaste i ditt arbete? 

 

3. Vilka av de ärenden som du haft under senaste året betraktar du som 

huvudärenden?/Vilka huvudärenden har du haft under det senaste året? 

 

4. Vilket är/anser du vara ditt ansvarsområde i kommunen? 

 

 

Scpeciell kontext – Risk- och säkerhetsfrågor 

5 a) Vilka frågor är risk- och säkerhetsfrågor, enligt din mening? 

 

5 b) Vilka risk- och säkerhetsfrågor tycker du är särskilt viktiga (och som intresserar 

dig mest)? 

 

5 c) Vilka risk- och säkerhetsfrågor tycker du är särskilt viktiga för den här 

kommunen? 

 

6. Vilken roll har du i kommunens arbete med risk- och säkerhetsfrågor? 

 

7. Försök att beskriva närmare vad detta arbete består i! 
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 2. Hur tänker aktörer kring sitt arbete med risk- och säkerhet i dag i  
  vardagen 
 

 

8. Hur tänker du kring det vardagsarbete med risk- och säkerhetsfrågor som bedrivs i 

kommunen idag? 

 

 

9 a) Vad anser du vara viktigt när det gäller vardagsarbetet med risk- och 

säkerhetsfrågor? 

 

 

9 b) Hur viktiga är arbetsuppgifterna med risk- och säkerhetsfrågor i förhållande till 
andra uppgifter som du har? 
 
 
 Betydelse-     Allra  
 lösa      viktigast 
 
 

 Kommentar? 

 

 

10. Vilka nödvändiga förutsättningar krävs det, enligt din mening, för att [a) du, b) gruppen, 
c) kommunen] skall kunna uppmärksamma risker i vardagsarbetet så effektivt som möjligt? 
  

[Följ upp följande: 
• Kommunen sätter ihop grupper enl 

 
 
 
 
 
Är dessa också tillräckliga? 
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10. A) Har ni några mål med detta arbete (med risk- och säkerhetsfrågor som du nyss 

beskrivit) (d v s vad vill ni uppnå)? (Analyseras i följande apriorikategorier: operativa 

mål/insatsmål, mål att förebygga skador och/eller specifika olyckor, planering för säkerhet i 

kommunen, planering för sustainability i kommunen/samhället) 

 

 

10. B) Vem/Vilken instans har satt upp detta/dessa mål (du/(uppdragsgivaren), 

förvaltningen /partigruppen/nämnden/KS/Fullmäktige, Lst,  etc?)? 

 

 

10 C) Hur ser du på (/Vilken uppfattning har du om) dessa mål med arbetet (det 

vardagliga risk- och säkerhetsarbetet)? (Ev.: Vilken målsättning för arbetet skulle du 

vilja ha om du kunde välja?) 

 

11. Hur mycket kraft/energi lägger du ner (är du beredd att lägga ner) på hantering av 

risk- och säkerhetsfrågor? 

 

 

12. Vad är det som driver dig att hålla på med detta arbete (hantering av risk- och 

säkerhetsfrågor)? 

 

 

13. Hur meningsfullt anser du det vara att arbeta med risk- och säkerhetsfrågor? 

 

 Helt      Mycket 
 Meningslöst     meningsfullt 
 
 

 Kommentar? 

 
 
14. A) Är det någon som lägger märke till ditt arbete (+ resultaten av) med risk- och 
säkerhetsfrågor?  
 
 
14. B) Vem/vilka? 
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15. Vilket stöd upplever du att det finns inom kommunen/din organisation för att arbeta 
med risk- och säkerhetsfrågor? (Mer specifika alternativ?) 
 
 
 Inget stöd        Så mycket 
 alls       du behöver 
 
 
 Kommentar? 
 
 
16. Om du känner efter: Vilka emotioner (känslor) har du inför arbetet med risk- och 
säkerhetsfrågor? (Ge lista över emotioner och affekter ) 
 
 
17. Samverkar du med andra inom/utanför kommunen i risk- och säkerhetsfrågor? 

(Om ”ja”: Med vilka? Hur?) 
 
 
18. Hur ser du på er/din kontakt med media i risk- och säkerhetsfrågor? 
19. Hur ser du på era kontakter med allmänheten/kommuninvånarna, när det gäller 
risk- och säkerhetsfråor? 
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Erfarenheter av hantering av händelse /påfrestning 

 
Nu vill jag ställa några frågor om händelsen x, som inträffade under …..Du har kanske 
berättat om själva händelsen tidigare i olika sammanhang, men jag skulle vilja ställa några 
frågor om dina egna reflektioner kring händelsen 
 
(Ge modellen som styrning av tankar – Instruktioner:………………………………) 
 

 
 Om vi börjar med att se tillbaka, vad tänker du på idag när du tänker på arbetet 

med den händelsen? 
 
 

 Kan du berätta om din egen roll i samband med arbetet med händelsen? 
 
 

 Hur upplevde du det arbetet?  [Ge ev. lista/skala med emotioner, affekter, moods] 
 
 

 Vad var viktigast för dig när det gällde arbetet med situationen x? 
 
 

 Vad var det som drev dig i det arbetet?/Vad fick dig att lägga ner den energi/kraft 
du gjorde på det arbetet? 

 
 

 När det gäller själva den faktiska händelsen – vilken beredskap hade ni för en 
händelse av det här slaget? 

 
(”Hade god/någon”:) –Hade du själv varit involverad i arbetet med att bygga upp 
beredskapen? Hur viktigt var det arbetet i förhållande till andra arbetsuppgifter som du 
hade? 
(”Hade dålig/ingen”:) – Hur ser du på det idag? (Ev. uppföljning: ”Vad tror du det var 
som gjorde att ni hade en bristfällig beredskap?) 
 
 

 Hade ni något/några uttalade mål för arbetet i den situationen? 
 
 

 Var det något som du tycker att ni hanterade särskilt väl? – (Hur gjorde ni?) 
 
 

 Var det något som du tycker var särskilt svårt att hantera när det gällde själva 
risken/hotet / händelsen x? 
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 Hade du någon samverkan med andra (enskilda personer, förvaltningar, grupper, 
etc) inom kommunen /med andra (enskilda personer, grupper, föreningar, 
organisationer, myndigheter, etc) utanför kommunen? 

 
(Ev. uppföljning: Fanns det några som gjorde insatser i arbetet som inte varit så 
framträdande i risk- och säkerhetsfrågor tidigare?) 

 
(Hur viktig såg du samverkan….? Ev. skala – Varför viktig/oviktig?) 

 
 

 Hur tänker du om den kontakten med de berörda? 
 

Tog du själv sådana kontakter? (Om inte: Vem/vilka?) – (Hur viktiga såg du sådana 
kontakter? Ev. skala – Varför viktiga/oviktiga?) 

 
 

 Hur var kontakten med media? 
Var du själv involverad i det arbetet? Hur viktig var det arbetet i förhållande till andra 
arbetsuppgifter som du har? 

 
 

 Ser du någon orsak till händelsen X……? (Vilken?) 
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”Efter” frågor 
 

 Vilka lärdomar tycker du att ni har kunnat dra av händelsen här i kommunen? 
  
( t ex när det gäller den här typen av risk/påfrestningssituation? När det gäller samverkan 
mellan olika instanser? När det gäller kontakten med media? När det gäller reaktioner hos 
de berörda?) 
 
 

 Har de lärdomarna förändrat något vad gäller arbetet med riskhantering 
/beredskapen här i kommunen? 
 
(följ upp varje lärdom enl frågan ovan – har den lärdomen påverkat arbetet på något sätt?) 
 
 
 

 Tycker Du att du har kunnat dra några lärdomar av händelsen för egen del? 
 
 
 

 Var det något som du personligen tyckte du hade nytta av när det gällde den här 
situationen? 

 
 
 

 Var det något som du personligen tycker att du kunde ha varit bättre förberedd 
inför? 

 
 
 

 Hur har du upplevt återgången till ”vardagen” efter händelsen? 
  (följdfrågor – Paton m fl?) 

 
 

 Tycker du att den här händelsen har påverkat din syn på arbete med risk- och 
säkerhetsfrågor på något sätt? 

(hur menar du då, kan du utveckla det?) 
 
 

 Tror du att flera bland dina kollegor här i x har reagerat på liknande sätt?(varför 
tror du det?)  
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Avslutningsfrågor – kommer det att finnas tid till dessa egentligen? Välja bara någon? 
Förslag: att skippa frågor om lärdomar från andra händelser – fungerade inte så bra 
 
Utifrån de erfarenheter som Du har vill jag avslutningsvis be Dig berätta lite hur du 
ser på några frågor som diskuteras idag inom risk- och krishanteringsområdet. 
(Förväntningar och beliefs) 
 
Hur instämmer du i följande påståenden? 
 

Instämmer inte alls ……………Instämmer helt och hållet 
 
 
 

 
Invånarna i x är aktiva när det gäller kommunens  risk- och säkerhetsfrågor 
 
Invånarna i kommunen har förtroende för hur kommunen agerar i risk- och säkerhetsfrågor? 
 
Invånarna i kommunen ställer höga krav på kommunens arbete med risk- och säkerhetsfrågor 
 
Invånarna i kommunen intresserar sig för risk- och säkerhetsfrågor först när något har inträffat 
 
 
Jag tror att samhället kommer att bli alltmer sårbart och osäkert 
 
Jag ser optimistiskt på samhällsutvecklingen 
 
Jag anser att enskilda individer måste ta större ansvar för att förhindra olyckor i samhället 
 
Jag anser att säkerhetstänkande har fått alldeles för stort utrymme i Sverige idag 
 
 
Kommuner har stora möjligheter att påverka sin egen riskbild 
 
Vulnerability - resilience 
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Frågor om en aktuell och gemensam risk (gäller alla):  Under hösten har vissa risker 
fått mycket uppmärksamhet. Jag tänker på händelserna i USA. 
 
 

 Har ni vidtagit några åtgärder här i kommunen x med anledning av händelserna 
efter 11 september? 
 
(Om ja – hur har ni resonerat då? Hur ser du själv på dessa åtgärder?) 
 
( Om nej – är risken för terrorhandlingar något som ni diskuterat här i x?) 
 
 

 Hur var det i samband med att risken för spridning av mjältbrand i Sverige 
aktualiserades?  
Vidtog ni några åtgärder?  

Märktes det några reaktioner hos andra här i x?  
Från allmänheten till exempel? 
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FÖRSLAG INTERVJUGUIDE 2005-02-15 
 
1. Hantering av krisen 
 
Beskriv vad som hände och din roll 

- under Tsunamin och 
- under Stormen 

 
När och hur initierades arbetet efter tsunamin, under stormen? Vilka åtgärder vidtogs från 
er sida? 
 
Vilka olika samarbetspartners hade ni under kriserna – synpunkter på samarbetet 
 
Diskussionen om ”vems bord är det”, och vilken lag som gäller? 
Hur löste ni det? 
(Tänker aktörerna på det under akutfasen? När dyker den upp – utmattning?) 
 
2. Din roll 
 
Skiljde sig din roll under krisen från den i vardagen? På vilka sätt? 
Vad var ovant att hantera? 
 
Hur gjorde du för att klara dessa nya utmaningar/påfrestningar? 
(strategier för t ex stöd, avlastning, återhämtning, vila) 
 
Fanns det frågor som var lättare/svårare att hantera? Vilka och varför? 
Hur hanterade du det? 
(T ex personal, leda och samverka internt och externt?) 
 
Vilka personer/grupper fick du ge stöd? Hade du beredskap inför detta? 
 
Om du tycker att du fått stöd i din roll under kriserna, varifrån har stödet kommit? 
Saknat stöd från någon instans? 
(överordnad inom din organisation t ex soc styrelsen?) 
 
Fanns det olika behov hos allmänheten som ”krockade” i tid, pengar, engagemang? Hur 
prioriterade du som xx chef? (hur tänkte du?) 
 
3. Två kriser 
 
Dessa två kriser uppstår nästan samtidigt, fanns det fördelar och/eller nackdelar med 
hanteringen av de två kriserna med anledning av detta anser du? 
 
Hur tror du att 

- hanteringen av och reaktioner på stormen påverkades av Tsunamikatastrofen? 
- Uppfattningen om stormens allvar påverkades av Tsunaminkatastrofen? 

Vice versa! 
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- kommunen? 
 
Ser du några former av stöd som behövs efter de två olika kriserna för: 

- dig personligen, 
- din personal, 
- allmänheten och 
- kommunen 

 
9. Framtiden 
 
De här kriserna… Vilka konsekvenser tror du att de kan ha för 
Framtiden 
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