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Sammanfattning 
Det finns skilda uppfattningar kring vilken typ av beslutsfattande som anses vara mest 

önskvärd i extrema kontexter. Under insatsen efter terrorattentatet på Drottninggatan 2017 

förekom ett initiativtagande hos personal på fältet i syfte att effektivisera arbetet, och som i 

denna studie valts att kallas decentraliserat beslutsfattande. Studien undersöker 

nyckelfaktorer vilka ansågs vara förutsättningar för att möjliggöra effektivt decentraliserat 

beslutsfattande under insatsen. Den studerar även ledarens roll och hur faktorer 

utmärkande för Utvecklande- och Indirekt ledarskap eventuellt skapade dessa 

förutsättningar. Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med personal på 

nationell, regional, och lokal nivå inom Polismyndigheten, vilka alla var i tjänst under 

insatsen. För att uppfylla syftet med studien har en abduktiv ansats varit nödvändig där 

förhoppningen, delvis utifrån tillgänglig forskning, varit att utveckla nya teorier kring 

effektivt beslutsfattande och ledarskap i extrema kontexter. Resultatet synliggör ett antal 

viktiga faktorer vilka ansågs vara förutsättningar för effektivt decentraliserat 

beslutsfattande, och redovisas i tre huvudteman: Lägesbild, Relation mellan ledare och 

följare, och Kompetens. I dessa har ett antal underteman identifierats vilka dels byggde 

upp de förutsättande faktorerna, och dels själva skapades genom dessa. Studien visar hur 

decentraliserat beslutsfattande inte är att betrakta som ett alternativ till centraliserat 

beslutsfattande. Däremot synliggörs en typ av decentraliserat beslutsfattande vilken kan 

fungera effektivt utan riktlinjer från centraliserade aktörer i beslutsfattningskedjan. Studien 

visar även resultat som gör det möjligt att ifrågasätta tidigare forskning av ledarskap i 

extrema kontexter. Slutligen mynnar den ut i en definition av decentraliserat 

beslutsfattande samt belyser intressanta områden för praktiker och framtida forskning.  

 

Nyckelord: Ledarskap, extrema kontexter, decentraliserat beslutsfattande, tillit 

 

 

  



 

 
 

Abstract  
There are different perceptions regarding the most desirable type of decision making in 

extreme contexts. During the operation after the 2017 terrorist attack at Drottninggatan in 

Stockholm, initiatives by the staff on the field where taken with the purpose to increase 

operational effectiveness. These initiatives are in this study called decentralized decision 

making. The study examines key components which where considered to be preconditions 

to this phenomenon during the operation. It also examines the leader and how factors 

characteristic of Developmental Leadership and Indirect Leadership possibly created these 

preconditions. The study has been carried out through qualitative interviews with staff on 

national, regional, and local levels in the Swedish Police which served at Drottninggatan. 

To meet the purpose of this study, an abductive approach has been necessary to develop 

new theories regarding decision making and leadership in extreme contexts. The results 

show important preconditions to effective decentralized decision making which are 

declared in three main themes: Situational awareness, The relation between leaders and 

followers, and Competence. Some secondary themes has further been identified which are 

considered to contribute to these preconditional factors. The study shows that decentralized 

decision making is not to be considered an alternative to centralized decision making. 

However, it identifies a type of decentralized decision making that can work effectively 

without directions from centralized actors in the chain of command. The study also shows 

results that questions earlier research of leadership in extreme contexts. Finally it creates a 

definition of decentralized decision making and raise some interesting fields for 

practitioners and future for research. 
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Förord 
Jag vill tacka samtliga som på ett eller annat sätt bidragit till att göra denna uppsats möjlig. 

Personal inom Polismyndigheten ska ha ett stort tack för er tid och för att ni delat med er av 

mycket värdefull information. Vidare vill jag rikta ett stort tack till familjemedlemmar och 

nära vänner som fungerat som bollplank och även hjälpt mig komma i kontakt med viktiga 

informanter. Jag vill även tacka min handledare för givande samtal med viktiga tankar och 

idéer som hjälpt mig framåt i uppsatsskrivandet. Slutligen vill jag tacka Försvarshögskolan 

som under tre terminer gett mig den kunskap och kompetens som varit en förutsättning för att 

skriva denna uppsats. 

 

Oscar Rosengren 

10 december 2019 

Stockholm
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1 Inledning 
Under Polismyndighetens insats på Drottninggatan i samband med terrorattentatet den 7 april 

2017 syntes hos personalen två typer av beslutsfattande. Dels hur högt beslutsfattande aktörer 

på exempelvis nationell nivå fattade beslut utan fysisk närvaro på plats, och dels hur personal 

på fältet fattade beslut och tog initiativ utifrån deras egen lägesbild, utan order från 

överordnad chef. Detta initiativtagande har i studien valts att kallas decentraliserat 

beslutsfattande, vilket mer konkret handlar om beslut som fattas av personal direkt på plats 

utan order från högre beslutsfattande chefer. Från chefspositioner högt upp i en hierarkisk 

organisation fattas ofta centraliserade beslut, som personal längre ner i organisationen tvingas 

förhålla sig till. Decentraliserat beslutsfattande handlar istället om att personal längre ner i 

beslutsfattningskedjan fattar beslut som högre chefer tvingas förhålla sig till.  

De decentraliserade beslut som var synliga under insatsen på Drottninggatan 2017 

väcker intressanta frågeställningar. Hur fungerar decentraliserat beslutsfattande, och vilka är 

förutsättningarna för att en sådan typ av beslutsfattande skall fungera med önskvärt och 

effektivt resultat? Vidare är det av intresse att studera hur dessa förutsättningar eventuellt kan 

skilja mellan hierarkiska nivåer inom organisationen. Detta innebär ett fokus riktat på ledaren 

i form av dels en direkt ledarskapsstil, och dels en indirekt ledarskapsstil. 

 

 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att identifiera nyckelfaktorer för effektiv decentraliserat 

beslutsfattande och se hur ledarskapet på individ, grupp, och organisationsnivå eventuellt 

skapar förutsättningar för decentraliserat beslutsfattande i extrema kontexter. Detta har gjorts 

utifrån agerandet av Polismyndighetens personal på Drottninggatan 2017, och mynnat ut i ett 

antal frågeställningar: 

 

• Vilka var förutsättningarna för effektivt decentraliserat beslutsfattande under insatsen?  

• Skapade Utvecklande- och Indirekt Ledarskap förutsättningar för effektivt 

decentraliserat beslutsfattande under insatsen? 

• Skiljde sig förutsättningarna för effektivt decentraliserat beslutsfattande åt beroende 

på beslutsfattningsnivå? 
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 Bakgrund 
 Effektivt beslutsfattande i extrema kontexter 

Hur effektivt beslutsfattande och ledarskap ser ut i en extrem kontext skiljer sig ofta från fall 

till fall eftersom den ena händelsen sällan är den andra lik, men gemensamt för händelserna är 

att de ställer krav på anpassningsbarhet (Boin, 't Hart, Stern, & Sundelius, 2016; Hannah, Uhl-

Bien, Avolio, & Cavarretta, 2009). Centraliserade beslutsfattningsmodeller har många gånger 

mött kritik av allmänheten och politiska aktörer efter mindre önskvärda utfall eftersom dessa i 

regel bygger på regler och formella beslutsvägar vilket kan ge upphov till ineffektivitet och 

handlingsförlamning (Boin et al., 2016; Kapucu & Wart, 2008; Strannegård & Eriksson-

Zetterquist, 2011; Svedin, 2011). Ytterligare kritik belyser det faktum att en chef som 

generellt anses besitta mest kunskap inte alltid är rätt person för den aktuella uppgiften, vilket 

kan leda till att organisationen kortsluts, blir oförutsägbar och ineffektiv (Boin et al., 2016; 

Strannegård & Eriksson-Zetterquist, 2011). Detta är särskilt relevant vid extrema händelser 

eftersom dessa utmärks av att de ställer krav utanför organisationens förmåga (Hannah et al., 

2009). En chef som endast besitter kompetens inom den organisatoriska miljön, och saknar 

förmågan att snabbt agera i linje med de krav extrema händelser kan komma att ställa, är 

därför att betrakta som verkningslös (Kapucu & Wart, 2008). Vidare kritik ligger i det som 

Boin et al. (2016) kallar en “kontrollparadox” vilket innebär att ledare oftast förväntas vara 

ansvariga för och aktiva i beslutsfattandet, men omständigheter i vissa situationer kan göra att 

detta är särskilt svårt och ibland även icke önskvärt. 

Polismyndigheten ingår i kategorin High Reliability Organizations(HROs) vars 

framgång utmärks av tre komponenter: säkerhetsmedvetenhet, decentralisering, och träning. 

Personal tänker på säkerheten i det mesta de gör, de uppmuntras att agera utifrån intuition om 

något känns fel, och de tränar regelbundet för att upprätthålla sin kompetens. Utöver detta 

anses ett decentraliserat beslutsfattande ofta vara en förutsättning för effektivitet och 

framgång i extrema kontexter (Boin et al., 2016). 

Centraliserat fattade beslut upplevs ofta av personal på fältet som otillräckliga, 

ineffektiva och kontraproduktiva eftersom dessa många gånger begränsar utrymmet för den 

anpassning extrema kontexter kräver. Syftet med decentraliserat beslutsfattande är att 

motverka den förlust av kompetens och ineffektivitet en centraliserad beslutsfattningsmodell 

kan ge upphov till, och har därför fått en central roll i detta arbete. 
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 Decentraliserat beslutsfattande 
Det saknas inom ledarskapsforskning en tydlig definition av decentraliserat beslutsfattande i 

extrema kontexter. Fenomenet är däremot inte okänt hos praktiker inom HROs och militära 

organisationer, utan förekommer bland annat i etablerade ledningsfilosofier som 

Uppdragstaktik. Att tillämpa Uppdragstaktik innebär att syftet med de centraliserade besluten 

är att ge största möjliga utrymme för egna initiativ och ansvarstagande hos den personal som 

tilldelats en viss uppgift. De centralt beslutsfattande aktörerna fördelar resurser och ger 

riktlinjer vilka är förutsättningar för personal på fältets förmåga att arbeta med uppgiften i 

linje med det inom organisationen gemensamma syftet (Försvarsmakten, 2016).  

Även om decentraliserat beslutsfattande och Uppdragstaktik är mycket lika, är den 

förra endast att betrakta som en komponent inom Uppdragstaktik och inte en utvecklad 

ledningsfilosofi i sig. En grundläggande skillnad mellan de båda illustreras i det initiala skedet 

på Drottninggatan vilket visar hur decentraliserade beslut kan ha en mycket effektiv verkan 

trots att de inte kompletterats av de centraliserade riktlinjer eller resurser som är utmärkande 

för Uppdragstaktik. Detta ger i sin tur indikationer på att decentraliserade beslut är mer 

effektiva än centraliserade beslut i extrema kontexter eftersom de svarar upp mot de krav på 

anpassning och improvisation dessa kontexter ofta ställer. Om detta stämmer eller inte råder 

det däremot delade meningar om, vilket styrs av hierarkisk nivå inom organisationen.  

Ledarskapsforskarna Alvinius, Danielsson och Larsson (2010) identifierade i en studie 

av räddningsarbetet i Thailand efter tsunamin 2004 vikten av en balans mellan ett behov av 

struktur och ett behov av handlingsfrihet. Bristen på flexibilitet mellan organisatoriska nivåer 

blir särskilt framträdande när centraliserade beslutsfattare önskar en hög nivå av struktur 

medan operativ personal på fältet önskar ökad handlingsfrihet (Alvinius et al., 2010). Å ena 

sidan kan en hög grad av centralisering leda till att personal på fältet begränsas där struktur 

prioriteras framför flexibilitet och handlingsfrihet. Å andra sidan kan en för hög grad av 

handlingsfrihet skapa en obalans och svårigheter i samordning när för många fria initiativ tas 

och beslut fattas utifrån dessa (Alvinius et al., 2010). Medan en hög grad av struktur kan 

begränsa personal på fältet kan en för hög grad av handlingsfrihet istället leda till 

samarbetssvårigheter och interna konflikter vilket på samma sätt hämmar organisationens 

förmåga.  

Alvinius et al. (2010) belyser vikten av en balans mellan båda typer av beslutsfattande 

och hur decentraliserade beslut bör uppmuntras särskilt i en inledande fas av en extrem 
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händelse där flexibilitet tillsammans med handlingsfrihet är av stor betydelse. För att 

operativa beslutsfattare ska kunna arbeta effektivt, måste de få möjlighet att göra detta 

självständigt (Alvinius et al., 2010). Liknande resultat återfinns i en studie av Larsson, Harem, 

Sjöberg, Alvinius och Bakken (2007) som visar på hur decentralisering i form av indirekt 

ledarskap och hur följares tillit gentemot ledare är en förutsättning för aktivt deltagande och 

engagemang. Dessa faktorer bör vidare betraktas som positivt förknippade med 

decentraliserat beslutsfattande eftersom fenomenet i betydande grad bygger på individers 

förmåga att delta och engagera sig i arbetet utan beslut från högre chefer. 

 

2.2.1 Tillit 
Forskare inom ledarskap i extrema kontexter är överens om den viktiga funktion tillit fyller 

för effektivt ledarskap (Fors Brandebo, 2015; Hamby, 2002; Kolditz, 2007). Tillit är positivt 

kopplat till hur gruppmedlemmar riktar fokus mot ett gemensamt mål, och handlar om en 

dyadisk relation mellan ledare och följare (Fors Brandebo, 2017). En hög grad av tillit mellan 

ledare och följare ökar även benägenheten hos följare att influeras och motiveras av ledaren 

(Mishra, 1996). Decentraliserat beslutsfattande innebär en skiftad beroendeställning som 

uppstår när beslutsfattandet delegeras nedåt i hierarkin, vilket innebär att personal som 

tidigare saknat mandat att fatta vissa typer av beslut, nu har mandatet att fatta dessa. Centrala 

beslutsfattare är här beroende av att den eller de som fått mandat att fatta beslut dels är 

kompetenta att göra detta, och dels att de litar på att dessa personer inte styrs av 

opportunistiska tankar (Mishra, 1996). En hög grad av tillit är därför att betrakta som en 

förutsättning för effektivt decentraliserat beslutsfattande. 

 

 Ledarskap i extrema kontexter 
Utifrån vad som redogjorts för ovan är det av vidare intresse att studera hur ledaren påverkar 

och eventuellt skapar förutsättningar för effektivt decentraliserat beslutsfattande. För att 

studera ledarskap i extrema kontexter och dess relation till decentraliserat beslutsfattande är 

det viktigt att klargöra vad ledarskap i extrema kontexter innebär. Enligt ledarskapsforskarna 

Hannah et al. (2009) karaktäriseras en extrem kontext av händelser vilka överträffar en given 

organisations förmåga att hantera dessa. I den definition av ledarskap i extrema kontexter som 

vidare utvecklats anses anpassningsbarhet vara en central komponent (Hannah et al., 2009). 

Utöver anpassningsbarhet framhävs vikten av en gemensam strävan mot gemensamma mål 
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och en gemensam överenskommelse kring hur dessa skall uppnås. Utifrån dessa begrepp vilka 

är relevanta för studiens syfte, samt utifrån vad som redogjorts för ovan, kommer studien utgå 

från två ledarskapsteorier, Utvecklande Ledarskap(UL) och Indirekt Ledarskap(IL). De 

begrepp vilka redogjorts för ovan anses vara utmärkande för UL vilket väcker ett intresse 

kring dess eventuella påverkan på förutsättningarna för effektivt decentraliserat 

beslutsfattande. Utöver UL har IL valts att studeras av den anledningen att Polismyndigheten 

är en hierarkisk organisation med chefer som leder chefer. Detta innebär att utrymmet hos 

chefer på hög nivå att leda i direkt fysisk kontakt med chefer långt nere i 

beslutsfattningskedjan ofta är begränsat. Att inkludera IL är därför att betrakta som en 

förutsättning för att förstå förutsättningarna för decentraliserat beslutsfattande över 

hierarkiska nivåer. 

 

2.3.1 Utvecklande Ledarskap 
Inom UL förekommer tendenser av både transaktionellt och transformerande ledarskap vilka 

är ledarstilar som skapar utrymme för anpassning, och visats vara effektiva i extrema 

kontexter (Geier, 2016; Hannah et al., 2009; Larsson, Lundin, & Zander, 2017). UL 

karaktäriseras av tre faktorer: 1) föredömligt, autentiskt handlande, 2) personlig omtanke, och 

3) inspirerande och uppmuntrande till delaktighet och kreativitet. Den gemensamma strävan 

och de överenskommelser som anses vara en förutsättning för ledarskap i extrema kontexter 

bör påverkas positivt av uppmuntran till delaktighet från ledarens sida. Vidare bygger 

föredömligt, autentiskt handlande på tre delfaktorer: förebild, värdegrund, och ansvar. 

Förebild och ansvar fungerar på det sättet att ledaren inger respekt och skapar tillit mellan 

ledare och följare (Larsson et al., 2017), vilket vidare skapar förutsättningar för effektivt 

decentraliserat beslutsfattande. 

 

2.3.2 Indirekt Ledarskap 
Till skillnad från UL, vilket är en form av direkt ledarskap som utövas i ett nära förhållande 

till följare, handlar IL om ledarens påverkan på följare när det fysiska och organisatoriska 

avståndet är stort, och riktar sig mot personer som inte är direkt underordnade ledaren. Detta 

område är relativt outforskat och särskilt när det gäller ledare på mellannivå och högre 

mellannivå (Larsson et al., 2017).  
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Ledarskapsforskaren Yammarino (1994) beskriver två sätt att utöva IL, vilka är 

kaskadmodellen och gå förbi-modellen. Den förra handlar om hur ledarskapet förmedlas och 

filtreras nedåt i organisationen genom underställda ledare, och den senare handlar om hur 

ledaren istället tar direktkontakt med följare två eller fler nivåer under den egna hierarkiska 

nivån. En förutsättning för IL är att ledaren på högre organisatorisk nivå verkar som en 

förebild, där mellancheferna används som en länk vidare nedåt i organisationen (Larsson et al. 

2017). 

IL utövas dels genom handlingsinriktad påverkan och dels genom imageinriktad påverkan där 

den senare handlar om hur förmågan att vara en förebild skapar tillit vilket på lägre 

organisatoriska nivåer ökar engagemang och delaktighet (Larsson et al., 2017).  

Detta engagemang och hos individen ambition för deltagande är att betrakta som en 

förutsättning för effektivt decentraliserat beslutsfattande eftersom personal på lägre nivå 

tvingas leda utan fysisk närvaro och beslut från överordnad chef. Av denna anledning är IL att 

anse vara en ledarskapsteori vilken bör skapa positiva förutsättningar för effektivt 

decentraliserat beslutsfattande. 

 

 Metod 
För att uppfylla syftet med denna studie var en av förutsättningarna att samla in data kring 

polisers subjektiva uppfattningar om förutsättningar för effektivt decentraliserat 

beslutsfattande under insatsen på Drottninggatan 2017, och hur dessa kan påverkas av 

ledarskapet på individ-, grupp- och organisationsnivå. Eftersom det i studien handlade om att 

identifiera existensen av dessa uppfattningar snarare än mängden, valdes en kvalitativ metod. 

Under forskningsprocessen togs en abduktiv ansats, vilket innebär en kombination av induktiv 

och deduktiv (Langemar, 2018). Anledningen till detta är den begränsade forskning som finns 

tillgänglig kring decentraliserat beslutsfattande i allmänhet och av extrema kontexter i 

synnerhet. Med en abduktiv ansats som grund har semistrukturerade intervjuer genomförts där 

frågorna ställts så öppet som möjligt men samtidigt i viss mån varit empiristyrda där 

exempelvis betydelsen av tillit varit återkommande. De teman vilka identifierades genom 

deduktion respektive induktion redogörs för nedan i 3.5 Databearbetning. 

En ytterligare förutsättning för att uppfylla studiens syfte var att utgå från ett specifikt 

fall vilket per definition är att betrakta som en extrem kontext. Av den anledningen valdes 

attentatet på Drottninggatan 2017 i Stockholm. Detta fall hanterades av Polismyndigheten 

som en nationell särskild händelse vilket innebär en oförutsedd händelse som ställer krav 
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sådana att de ligger utanför den verksamhet Polismyndigheten är anpassad för 

(Polismyndigheten, 2019). En särskild händelse är därför att betrakta som överensstämmande 

med den definition av en extrem kontext vilken utformats av Hannah et al. (2009). 

Vid bedömning av validitet inom kvalitativ metod ligger fokus på det vetenskapliga 

värdet hos undersökningar, vilket mäts av faktorer som trovärdighet, meningsfullhet och 

kvalitet. För att öka validiteten i denna studie har därför ett flertal aspekter tagits i beaktande 

vilka är empirisk förankring, förankring i data, perspektivmedvetenhet, samstämmighet, 

meningsfullhet, och användbarhet. (Langemar, 2018). Eftersom studien genomförts utifrån ett 

specifikt fall är det av stor betydelse att koherenskriteriet uppfylls, det vill säga att resultatet i 

sin helhet är logiskt sammanhängande. Däremot innebär detta tillvägagångssätt att resultatet i 

sig inte är möjligt att generalisera över ett bredare fält (Langemar, 2018).  

För att öka validiteten i studien har all information som ansetts relevant valts att 

inkluderas, och ett extra fokus har legat på att inte påverkas av någon form av confirmation 

bias utan endast den information som lämnats av informanterna redovisas i resultatet. En del 

av de följdfrågor som ställts har varit utformade för att begränsa utrymme för fria tolkningar 

av information, där istället tydliggörande av vissa begrepp legat i fokus. Studien har 

ofrånkomligt påverkats av ett subjektivt förhållningssätt utifrån tidigare forskning där det 

funnits en förförståelse kring hur decentraliserat beslutsfattande möjliggör effektiva åtgärder i 

extrema kontexter. Av den anledningen har öppna frågor utformats i så stor utsträckning som 

möjligt där följdfrågorna endast grundats i den information som delats från informanternas 

sida, och ledande frågor har i största mån valts att undvikas för att öka studiens validitet. 

Fokus har legat på ett permeabelt och receptivt förhållningssätt, det vill säga öppet och 

mottagligt. Eftersom studien utgår från ett specifikt fall uppstår en problematik i att 

generalisera resultatet över ett bredare fält. Däremot har inte syftet varit att ta fram 

information som är generaliserbar över hela populationer inom organisationer, utan snarare att 

ta fram material i syfte att belysa viktiga komponenters funktion för decentraliserad 

beslutsfattning i extrema kontexter. 

 

 Fallbeskrivning 
Den 7 april 2017, en fredag och mitt på eftermiddagen klockan 14.53, kom en lastbil körande 

i hög hastighet på Drottninggatan som är en av de mest folktäta gågatorna i Stockholm. 

Lastbilen hann färdas drygt 600 meter innan den kraschade in i varhuset Åhléns lokaler i 

korsningen Mäster Samuelsgatan. Under denna sträcka miste fem människor livet och 
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ytterligare 14 personer skadades allvarligt. De första poliserna på plats var inte i tjänst utan 

befann sig i anslutning till händelsen på sin lediga tid. Dessa personer valde att, trots brist av 

lämplig utrustning, förlita sig på sin kompetens inom bland annat konflikthantering med 

inriktning mot terrorism, och agerade innan ytterligare personal anlänt. Härifrån påbörjades 

arbetet med hjälp av ordningsvakter som på polisernas order arbetade med att få bort 

allmänheten och vårda skadade. Inom fyra minuter från larm om händelsen hade polisen 

mobiliserat sin personal och tolv patruller ackompanjerade av den regionala insatsstyrkan 

hade fått order att infinna sig på platsen och börja arbeta. Ansvarig polisinsatschef var utsedd, 

beslut om förstärkningsvapen fattat samt polisledningen i regionen informerad och beslut om 

regional särskild händelse initierat.  

Av de polispatruller som anlände i det inledande skedet av insatsen, fattade sex poliser 

beslut om att gå in i Åhlens City och söka efter misstänkta gärningsmän. Detta gjordes utan 

tungt kroppsskydd eller förstärkningsvapen, efter bedömningen att dessa skulle ta för lång tid 

att ta på sig och förstärkningsvapen fanns inte tillgängliga. Vidare blev Nationella Operativa 

Avdelningen(NOA) informerade om händelsen och när lägesbilden tydliggjorts initierades 

Nationell särskild händelse där de nationella resurser NOA förfogar över underställdes 

Region Stockholm. Utöver detta fattades även beslut om stängning av lokaltrafik och säkring 

av viktiga byggnader vilka kunde utgöra potentiella måltavlor.  

Insatsen kulminerade i att ett gripande senare framåt kvällen, klockan 19.55, kunde 

verkställas efter att en misstänkt gärningsman observerats i Märsta. Mannen stämde överens 

med den information Bildanalysgruppen tagit fram från övervakningskameror i tunnelbanan 

efter dennes flykt från brottsplatsen. Gripandet gjordes av en polispatrull och togs minuter 

senare över av Nationella Insatsstyrkan (Polismyndigheten, 2017). 

 

 Deltagare 
De deltagare som intervjuats har haft egna erfarenheter från insatsen på Drottninggatan då de 

alla var i tjänst under den aktuella händelsen. Totalt har sex personer över olika hierarkiska 

nivåer intervjuats. Eftersom Polismyndigheten är en stor organisation och sträcker sig över 

flera nivåer från lokal upp till nationell, har det varit svårt att göra en avgränsning och 

samtidigt få en inblick i hur uppfattningen kring det studerade fenomenet eventuellt varierar 

beroende på hierarkisk nivå. Av denna anledning inkluderar studien en person med 

chefsbefattning på nationell nivå för att inte gå miste om det perspektivet, men dess 

huvudsakliga fokus har legat på regional och lokal nivå. Två av informanterna hade under 
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insatsen chefspositioner på regional nivå, vilket innebär att de inte var i direkt fysisk kontakt 

med personal på plats, men fungerade som en länk mellan dessa och beslutsfattare på 

nationell nivå. Tre personer som intervjuades hade direkt erfarenhet från Drottninggatan och 

andra platser i Stockholm relaterade till attentatet. Av de intervjuade var endast en person 

kvinna, vilket gör gruppen av informanter väldigt heterogen sett till kön.  

Ålder kopplat till informanternas roll har valts att inte redovisas eftersom det därmed 

ökar risken för att personerna kan identifieras, vilket skulle strida mot de överenskommelser 

som gjorts mellan intervjuare och informant i enlighet med de forskningsetiska principerna 

framtagna av Vetenskapsrådet (2017). Detta gäller hos de personer som under attentatet och 

arbetet var verksamma som chefer. Av de tre personer som intervjuades med erfarenhet från 

fältet var alla män över 30 år med över 4 års anställning inom Polismyndigheten. Nedan visas 

en kort sammanfattande beskrivning av respektive informant: 

	

• Informant	1:	Man,	chefsposition	Regional	nivå,	Stockholm 

• Informant	2:	Man,	chefsposition	Nationell	nivå 

• Informant	3:	Kvinna,	chefsposition	Regional	nivå,	Stockholm 

• Informant	4:	Man,	gruppchef	Lokal	nivå,	Stockholm 

• Informant	5:	Man,	polisassistent	Lokal	nivå,	Stockholm 

• Informant	6:	Man,	polisassistent	Lokal	nivå,	Stockholm 

 

 Genomförande 
När tillgången till informanter är begränsad, väljs ofta informanter som är närmast till hands. 

Ett sådant tillvägagångssätt kallas tillgänglighetsurval (Langemar, 2018). Om en eller flera av 

de tillgängliga informanterna själva engagerar sig och ger intervjuaren möjlighet att komma i 

kontakt med ytterligare informanter, har tillgänglighetsurvalet utvecklats till ett snöbollsurval 

(Langemar, 2018). 

Studien gjordes i ett inledande skede genom ett tillgänglighetsurval där kontakt 

upprättades med en person vars uppgift var att leda insatsen på nationell nivå. Ett möte 

bokades in med personen för att redogöra för syftet och upplägget kring uppsatsen och höra 

huruvida denne kunde tänkas ställa upp och även om det fanns möjlighet att genom personen 

hitta ytterligare informanter. I ett senare skede bokades en intervju med denne vilken 

genomfördes över datorn med hjälp av programmet Skype, men fler informanter gick inte att 
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få tag på genom denna kontakt. Därefter upprättades genom en god vän kontakt med två 

chefer på regional nivå, verksamma i polisregion Stockholm. Intervjuer bokades in och 

genomfördes sedan över telefon där applikationen TapeACall användes för att spela in 

intervjuerna. Inte heller här var det möjligt att komma i kontakt med ytterligare informanter. 

Genom ytterligare en person verksam inom Försvarsmakten kunde sedan fler 

informanter kontaktas, vilka inte hade chefspositioner utan direkt erfarenhet av arbetet på 

fältet som polisassistenter. En av dessa intervjuades i en privat lägenhet med hjälp av 

applikationen Inspelare, och denna person kunde i ett senare skede hjälpa till med att upprätta 

kontakt med ytterligare en informant som, liksom de förra, hade direkt erfarenhet från fältet 

under insatsen, men som gruppchef. Denne intervjuades likt vid tidigare intervjuer via telefon 

med hjälp av applikationen TapeACall.  

Studien har därför dels genomförts genom ett tillgänglighetsurval och dels genom ett 

snöbollsurval. Eftersom informanterna hade väldigt begränsad tid för att mötas upp för 

intervju och fysiskt möte, blev telefon och Skype det huvudsakliga tillvägagångssättet för 

datainsamling. Alla intervjuer genomfördes i november 2019 och tog mellan 29-47 minuter 

vardera. Alla informanter informerades om de villkor som gällde för intervjuerna i enlighet 

med de forskningsetiska principer som utformats av Vetenskapsrådet (2017). 

	

 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen har som nämnts ovan skett genom semistrukturerade intervjuer där frågorna 

utformats för att vara så öppna som möjligt. Utifrån informanternas svar har följdfrågor 

ställts, vilka kommit att variera från intervju till intervju. En del frågor har ställts i syfte att 

klargöra vissa begrepp, för att säkerställa att intervjuare och informant pratar om samma sak 

och samtidigt begränsa utrymmet för fri tolkning. Detta har varit särskilt relevant vid 

följdfrågor utifrån tidigare svar som berört något eller några av de begrepp vilka identifierats 

genom deduktion. Exempel på ett sådant är begreppet tillit där det varit viktigt att 

uppfattningen kring dess betydelse är gemensam, eftersom begreppet inom forskningen 

saknar en gemensamt överenskommen definition. Ytterligare frågor har ställts där 

informanten fått förklara mer specifikt varför vissa begrepp är viktiga. Syftet med dessa 

frågor har varit att skapa förutsättningar för ett så uttömmande material som möjligt.  

Tratt-tekniken användes i denna process och återkommande frågor som ställts under 

samtliga intervjuer är, förutom en kort redogörelse av personens roll under insatsen: “vad 

ställde situationen för krav?”, “vilka skulle du säga var förutsättningarna för effektiva beslut 
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under insatsen?”, och “kan du ge exempel på/förklara [ett specifikt begrepp eller fenomen, ex. 

tillit]”. För hela intervjuguiden, se Bilaga 1. 

  

 Databearbetning 
All insamlad data har bearbetats genom en tematisk analys, vilket innebär att den data som 

tagits fram strukturerats utifrån för arbetet relevanta teman (Langemar, 2008). Dessa teman 

kan antingen vara deduktiva, vilket innebär att de är bestämda i förväg, eller induktiva där det 

insamlade materialet i sig används för att utforma relevanta teman. Tematisk analys är ett 

vanligt förekommande och uppskattat verktyg inom kvalitativ forskning eftersom det är lätt 

att behärska (Langemar, 2008). 

Efter att intervjuerna genomförts har materialet transkriberats till text för att sedan 

läsas igenom i syfte att skapa en god överblick. Nyckelord och stycken har sedan markerats 

vilka dels gått inom ramen för deduktiva teman som identifierats utifrån tidigare forskning, 

och dels utifrån material som kommit att utgöra nya induktiva teman. Materialet har sedan 

lästs igenom ytterligare och de teman som utformats har här utvecklats eller modifierats. 

Slutligen har de teman som utformats givits en slutgiltig definition och all data som varit 

relevant för respektive tema har tagits ut från det transkriberade materialet. De teman som 

identifierats har efter vidare analys delats in i en rad underteman vilka är kopplade till och 

samspelar med själva huvudtemat där de tillsammans konstaterats utgöra förutsättningar för 

effektivt decentraliserat beslutsfattande under insatsen på Drottninggatan. Det tema vilket 

identifierades genom deduktion var Relationen mellan ledare och följare där tillit var centralt. 

De teman vilka identifierades genom induktion var Kompetens och Lägesbild och utformades 

av textstycken som ”vi visste ju absolut ingenting, och därför gällde det ju att få ut personal 

på plats och skapa en lägesbild” och ”Jag tror att övning och erfarenhet spelar stor roll. Det 

gav en trygghet i beslutsfattandet.”. 

	

 Etiska överväganden 
De etiska överväganden som gjorts har gått i linje med Vetenskapsrådets riktlinjer för 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017). Här finns fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet. För att 

uppfylla informationskravet har informanterna informerats om sin roll i undersökningen och 

vilka villkor som gjorts gällande för deltagande. De villkor som informerats har varit att 
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informanterna när helst de velat, haft möjlighet att avbryta medverkan och ta bort den 

information de lämnat, att informationen inte kommer delas med tredje part och att de, om de 

vill, är och förblir anonyma. Detta krav har uppfyllts genom att det insamlade materialet 

förvarats på en plats otillgänglig för obehöriga. Eftersom alla informanter önskat vara 

anonyma, har detta tagits i beaktande och identifiering av informanterna i denna studie ska 

inte vara möjlig. För samtyckeskravet har ett sms eller mail skickats där de utöver 

informationen ovan även tillfrågats om de vill delta. Se Bilaga 2. för hela introduktionsbrevet. 

Konfidentialitetskravet har uppfyllts såtillvida att informanterna tillfrågats om de vill vara 

anonyma och att de, som nämnts ovan även har möjlighet att ångra sig efter intervjuns slut. 

Nyttjandekravet har uppfyllts genom att det inte funnits någon som helst påverkan gentemot 

informanterna kring huruvida de skall delta i undersökningen eller inte. Någon 

beroendeställning har det heller inte varit fråga om. 

 

 

 Resultat 

 Framgångsfaktorer för effektivt decentraliserat 
beslutsfattande under insatsen på Drottninggatan 

Framgångsfaktorer för effektivt decentraliserat beslutsfattande under insatsen på 

Drottninggatan handlar om faktorer vilka i resultatet visats ha en positiv påverkan på eller 

verkat som förutsättningar för denna typ av beslutsfattande. I resultatet har Lägesbild, 

Relation mellan ledare och följare, och Kompetens visats ha ett positivt samband till 

förmågan att fatta effektiva decentraliserade beslut. Dessa består vidare av ett antal 

underkategorier, som i sin tur bygger upp dessa faktorer vilket tydliggörs av Tabell 1. nedan. 

Innebörden av faktorerna och dess underkategorier beskrivs i resultatet utifrån informanternas 

uppfattning, och illustreras med citat för ökad förståelse av dess innebörd. I citaten har ord 

som “eeh” och liknande utfyllnadsord vilka saknat relevans för resultatet, valts att inte 

redovisas. 
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Tabell 1.  

Resultatet har sorterats i tre huvudteman och vidare underteman. Dessa har stor betydelse för att 

förstå förutsättningar för decentraliserat beslutsfattande samt ledarskapets påverkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lägesbild 
Samtliga informanter betonade hur viktig lägesbilden är för förmågan att fatta effektiva 

decentraliserade beslut. Dels handlar det om att kunna fatta beslut utifrån lägesbilden, och 

dels handlar det om att fatta beslut där målet i sig är att skapa en lägesbild. Hur lägesbilden 

skapades under insatsen illustreras nedan i 4.2.1 Skapa en lägesbild och hur besluten utifrån 

lägesbilden fattades därefter redovisas i 4.2.2 Bäst lägesbild leder.  

 

4.2.1 Skapa en lägesbild 
Att skapa en korrekt lägesbild beskrevs av chefer på både nationell och regional nivå som en 

av de största utmaningarna under insatsen på Drottninggatan. Detta lyftes fram särskilt tydligt 

på regional nivå, att ”vi visste ju absolut ingenting, och därför gällde det ju att få ut personal 

på plats och skapa en lägesbild”. Utöver en korrekt lägesbild ansågs en ytterligare utmaning 

vara att göra denna gemensam inom organisationen, det vill säga att all beslutsfattande 

personal jobbade utefter samma lägesbild. En chef på regional nivå beskrev kortfattat att “[…] 

det är ju vår största utmaning och det är ju lägesbilden. Att försöka ha en gemensam 

lägesbild.”. 

Betydelsen av en korrekt lägesbild som förutsättning för effektivt decentraliserat 

beslutsfattande delades av alla informanter men framförallt av chefer på nationell och regional 

nivå under insatsen. En chef på nationell nivå menade att det var utifrån lägesbilden 

möjligheter gavs för att kunna fungera som en form av stödfunktion för personal längre ner i 

Huvudteman Underteman 

Lägesbild Skapa en lägesbild 

Bäst lägesbild leder 

Relation mellan ledare och följare Personkännedom 

Tillit gentemot ledaren 

Tillit gentemot följare 

Kompetens Övning 

Erfarenhet 
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organisationen. Lägesbilden gav möjlighet att planera, fördela resurser och vidta åtgärder 

inför eventuellt kommande attentat. På nationell nivå handlade det därför om att skapa en 

lägesbild i syfte att öka förmågan att prioritera. Detta gjordes dels genom att använda extern 

expertkompetens, och dels genom att utnyttja de personalresurser som fanns tillgängliga för 

att få ut dessa på den aktuella platsen och få ”polisögon”. Behovet av polisögon ansågs vara 

av särskild betydelse på folktäta platser eftersom beslutsfattande chefer överöstes med 

information från allmänheten. För att ge effektiva riktlinjer var en förutsättning att denna 

information bekräftades eller kompletterades av uppgifter från Polisens egna personal, och 

illustrerades enligt följande: 

I och med att det är en snabb händelse som sker just nu, vid en specifik tidpunkt så gäller det 

ju att så fort som möjligt byta ut allmänhetens bild mot polisens och vårt sätt att göra det är att 

skicka ut personal på plats. Så att dom kan rapportera på ett sätt som vi förstår. Så att det inte 

blir ’Ja men det var, det var massa människor’. Vad är “massa” människor för någonting? En 

polis som kommer dit säger ju ’ja men det är tio’ eller ’det är fem’, så att vi liksom kan 

avfärda eller konfirmera att det här faktiskt händer. Så i början hade vi ju flertalet samtal om 

liksom skottlossning vid Fridhemsplan och det var man hade sett personer som sprang med 

vapen och sånt där. […] Så egentligen två delar att, så fort som möjligt få ut personal på plats 

för att få polisögon, […] Och sen ovanpå det, ta in dom som är specialister på just det här, den 

här typen utav händelser, […] För då kan ju dom komma in och hjälpa oss i vårt 

beslutsfattande. Så det gäller att liksom, utifrån lägesbilden då ta in den kunskap som behövs 

för att fatta så bra beslut som möjligt. 

Den stora betydelsen i att få ut personal på fältet i syfte att skapa en korrekt lägesbild och 

underlag för ytterligare beslut delades av informanter på regional nivå. På lokal nivå beskrevs 

även hur chefers förmåga att fatta beslut utifrån en korrekt lägesbild gav avtryck hos personal 

längre ner i beslutsfattningskedjan, där bristen av information skapade en osäkerhet, och 

ställde krav på anpassningsbarhet och initiativförmåga hos den enskilde individen. Under 

insatsen ställdes krav på polisassistenter på fältet att snabbt skapa en översiktsbild av läget 

och vidare ta initiativ i form av egna lösningar utefter vad de själva ansåg vara ett optimalt 

agerande. En gruppchef på lokal nivå beskrev samstämmigt med kollegor på fältet hur den 

operativa förmågan hos personal på platsen och dess möjligheter att fatta effektiva beslut 

begränsades när regionala chefer inte hade en korrekt lägesbild. Denna uppfattning skiljde sig 

från den av chefer på högre hierarkisk nivå, och redogjordes för enligt följande:  

Inledningsvis så fattades det inte tillräckligt många beslut. Utan man avvaktade och man hade 

ju till exempel väldigt snabbt en väldigt stor personalresurs uppe på Högvaktsterassen. Men 
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den hade behövts nere hos oss på Drottninggatan men den fick man liksom inte loss utan den 

stod där uppe. För man hade inte grepp om situationen. Så att dom regionala insatsledarna 

som satt däruppe och hade den här stora resursen, dom hade så dålig lägesbild. Så att dom, 

dom kunde liksom inte använda resursen på rätt ställe. 

 

4.2.2 Bäst lägesbild leder 
Att skapa en korrekt lägesbild ansågs vara en förutsättning för effektivt beslutsfattande under 

insatsen eftersom det var utifrån denna som chefer på nationell och regional nivå kunde 

fördela resurser och ge direktiv. Utifrån lägesbilden skapades större förutsättningar för att 

personal på fältet placerades där de gjorde störst verkan. Här ansågs det vidare vara av yttersta 

vikt att dessa personalresurser gavs ett stort utrymme att leda på plats.  

En gemensam uppfattning var att personal högre upp i beslutsfattningskedjan utifrån 

lägesbilden endast bör bistå med de riktlinjer och resurser som är en förutsättning för 

förmågan hos personal på plats att lösa uppgiften. En gruppchef under insatsen med direkt 

erfarenhet från platsen menade att effektivt beslutsfattande bygger på att chefer som inte är 

fysiskt närvarande undviker detaljerad styrning. Personen förklarade vidare varför det inte är 

önskvärt att detaljstyras av chefer som inte befinner sig i direkt anslutning till den aktuella 

platsen och menade att problematiken i ett sådant beslutsfattande innebär att de fattade 

besluten ofta bygger på en ”felaktig, inaktuell, eller egen lägesbild”. Beslut bör enligt denna 

informant därför fattas av den personal som har bäst lägesbild och beskrevs enligt följande: 

[…] och den första ledningsprincipen är “bäst läge leder”. Vilket innebär att om jag är på plats 

så är det jag som leder, och den som så att säga är närmast över mig är mer som ett stöd. Så att 

jag mera anmäler om jag behöver resurser, hundar, helikopter, bombskyddet eller vad det nu 

än är jag behöver. Men det är jag som leder, för det är jag som har bäst läge. 

Denna uppfattning delades av chefer på regional nivå som beskrev svårigheterna i att fatta 

beslut från en position utanför det aktuella insatsområdet. Beslutsmandatet flyttades därför ner 

så långt som möjligt till den personal som hade den bästa lägesbilden. Detta kan beskrivas 

som en form av institutionaliserat decentraliserat beslutsfattande, vilket innebär att chefer som 

inte är fysiskt närvarande i regel flyttar ner beslutsmandatet till personal med bättre lägesbild, 

för att på så sätt öka effektiviteten: 

Så det gäller ju att få, att försöka få lägesbilden så rättvisande som möjligt. Det är ju liksom 

helt centralt, för att kunna fatta så bra beslut som möjligt. Men, eftersom det är så svårt, så 
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gäller det ju också att skjuta ut beslutsmandatet så långt det är möjligt så att den som har bäst 

lägesbild, det är den som får leda. 

 

4.2.2.1 Mandat, självorganisering och initiativrätt, och avgränsningar 
Polismyndigheten beskrevs av flera informanter som en regelstyrd organisation vilket kan 

skapa problem kring förmågan att effektivisera beslutsfattandet. En förutsättning för effektivt 

beslutsfattande under insatsen var att det fanns ett utrymme för initiativtagande och 

initiativrätt hos personal på fältet. Att hellre fatta för många beslut än att hela tiden söka den 

optimala lösningen beskrevs vidare vara av betydande vikt eftersom det operativa arbetet på 

fältet annars riskerade att bli stillastående. För att undvika detta delegerades ansvaret till 

personal på plats som gavs mandat att fatta egna beslut utifrån den aktuella lägesbilden 

samtidigt som målsättningen med arbetet gjordes tydlig. Som samlingsbegrepp för detta 

användes ordet “självorganisering”, vilket innebär att personal måste ha eller ges förmågan att 

direkt börja arbeta med händelsen utan att vänta på order från högre beslutsfattande chef. 

Syftet med självorganisering är att öka förmågan hos personal att bilda sig en uppfattning av 

lägesbilden vilken sedan kommuniceras vidare upp i beslutsfattningskedjan för att 

beslutsfattande aktörer i sin tur ska ha möjlighet att fatta beslut utifrån denna. Vidare handlar 

det om en ökad förmåga att hjälpa personal på fältet att fatta ytterligare beslut vilket lyftes 

fram på regional nivå: 

[…] att inte vänta på någon chefs order eller liksom att man ska få ett uppdrag utan vi börjar 

jobba. […] så att man inte väntar på en chef som börjar rita organisationsrutor och förklarar 

vilka rutor som ska göra vad. Utan det innebär ju att var och en tar ett eget initiativ, att börja 

jobba. 

Denna uppfattning delades av ytterligare en chef på regional nivå som förklarade: 

[…] och vi vill också ge ganska stora möjligheter att navigera själva i uppdraget. […] det är 

väl självorganiseringen, att ta initiativ och att man har mandat och förtroende att jobba med 

sitt uppdrag, ingen detaljstyrning. 

Samtidigt som beslutsfattare på nationell och regional nivå gärna undvek detaljstyrning till 

förmån för personal på fältets utrymme för initiativtagande, betonades vikten av en gemensam 

målbild där ”Det är viktigt att när man decentraliserar beslutsnivån så måste man ändå ha 

chefens inriktning i bakhuvudet.”. För att skapa en sådan fattas av chefer ett ”beslut i stort”, 

vilket innebär de riktlinjer personal på plats har att förhålla sig till i sitt beslutsfattande under 
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pågående insats. Beslutsfattande utifrån dessa riktlinjer är i linje med det institutionaliserade 

decentraliserade beslutsfattandet som synliggjorts ovan, och förklarades av en chef på 

nationell nivå: 

[…] beslutet i stort så är det ju liksom att det finns en beskrivning av, av händelsen så som vi 

vet just nu, och sen så är det inriktningar och kanske begränsningar. Det kan vara att man 

säger att ’vi får inte göra si eller så’ […] just för att vi ska undvika detaljstyrandet. 

Även om Polismyndigheten är en regelstyrd organisation vilken kan hämma och begränsa 

personalen i deras yrkesutövande, beskrevs hur en medvetenhet kring detta kunde användas 

till organisationens fördel. En chef på regional nivå förklarade hur dialogen i riktlinjerna 

gentemot personal på plats gav förutsättningar för effektivt decentraliserat beslutsfattande i 

form av möjligheten att ”fånga ett möjlighetsfönster”. En nyckelkomponent i detta ansågs 

vara att initiativrätten inkluderades i chefens beslut i stort, där personal på fältet inte 

begränsades av alltför detaljerade direktiv: 

Och det här får ju inte hämma oss, utan det måste, det ska vi ju använda istället, för det finns 

en risk med en hierarkisk organisation att det kan hämma. Och därför är det viktigt att ha 

liksom i en uppdragsdialog så har man ett resonemang kring vilken initiativrätt man har. Och 

när jag skriver beslut i stort, så brukar jag försöka att komma ihåg att alltid ha med en riktlinje 

i beslut som handlar om initiativrätt, vem som har rätt att initiera och ta initiativ. Men också 

brukar jag lägga till, att ALLA som ingår i insatsen har rätten att fånga ett möjlighetsfönster. 

Ett gyllene tillfälle, vi får inte liksom vara så hämmade av, av det formella beslutsfattandet, att 

killen eller tjejen på gatan inte ingriper.  

Denna typ av decentraliserat beslutsfattande kan närmast beskrivas som en form av 

improviserat decentraliserat beslutsfattande, vilket innebär att personal på fältet ges det 

utrymme som krävs för att fånga en möjlighet när den uppenbaras. Ett sådant 

möjlighetsfönster fångades av en patrull som vidare ledde till ett gripande och illustrerades 

enligt följande: 

[…] vi har Akilov på flykt, då kan det vara så att man gärna vill att vår insatsstyrka är den 

som ska ingripa mot honom. […] MEN, om vår personal går och patrullerar på 

liksom, Arlanda och så får vi syn på “fan, det där, det där är ju han vi söker”, då gäller det ju 

att den patrullen har fått förtroendet och mandaten att vällt omkull honom och sen får på ett 

par handbojor och ropar in och talar om att han är gripen. ÄVEN fast en chef har sagt att det 

är insatsstyrkan som ska ta honom. När vi fått möjlighet, så gäller det att fånga det här 

möjlighetsfönstret som dyker upp.  
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På lokal nivå beskrevs på ett liknande sätt problematiken i att begränsas av direktiv uppifrån, 

men att det samtidigt fanns en risk för intressekonflikter i de egna leden, där personal på fältet 

kunde komma att begränsa varandra. Av denna anledning ansågs en gemensam uppfattning 

kring målbilden samt en överenskommen prioriteringsordning inom organisationen vara av 

yttersta vikt. Vidare beskrev personal på fältet en form av paradox kring vikten av att de 

själva fick bestämma hur de skulle gå tillväga när de löste uppgifter, men att detta samtidigt 

skapade utrymme för intressekonflikter. Dessa intressekonflikter grundade sig i att personal 

från exempelvis olika avdelningar, med olika uppgifter på samma plats hade skilda 

uppfattningar kring vad som var överst på prioriteringsordningen och beskrevs enligt 

följande: 

[…] sen kunde teknikerna komma till mig och säga att “men ni kan inte stå här för då kan inte 

vi göra vårt jobb” […] men det är fortfarande jag som leder och om jag bedömer att jag 

behöver stå där för att rädda liv, ja då kommer vi göra det för det har högre prioritet. 

Denna uppfattning lyftes även fram på regional nivå men ansågs motverkas av 

ledningsprincipen ”bäst lägesbild leder” om denna kompletteras av en gemensamt 

överenskommen prioriteringsordning: 

[…] ett exempel när tekniker kommer till platsen, då vill inte de att man går in och pillar i 

deras utredning, även om uppgiften är att identifiera en gärningsman och körkortet ligger i 

handskfacket på den kraschade lastbilen så har du ju problemet löst där. Men då förhindras det 

av personal, teknikerna i det här fallet som har en annan uppgift som krockar med våran. 

Därför är det vi kallar ett beslut i stort, så viktigt för att om inte ta bort, så åtminstone minska 

intressekonflikter som hämmar arbetet och målet som i detta fall var att förhindra pågående 

dödligt våld och identifiera en gärningsman. 

 

 Relation mellan ledare och följare 
En ytterligare förutsättning för effektivt beslutsfattande under insatsen på Drottninggatan stod 

att finna i relationen mellan ledare och följare. Denna relation beskrevs av samtliga 

informanter bygga på dels personkännedom, och dels tillit. Det finns en växelverkan mellan 

dessa begrepp i hur personkännedom skapar tillit och vice versa. Begreppet tillit i detta 

sammanhang går åt två håll, det ena handlar om tilliten hos följare gentemot ledaren vilket i 

detta fall är chefen, och den andra handlar om chefens tillit gentemot följare. 
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4.3.1 Personkännedom 
För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att fattade beslut fick önskad effekt ansågs 

det vara viktigt att personal kände varandra sedan tidigare eller hade någon form av relation. 

På regional nivå beskrevs liksom på nationell nivå hur det indirekta ledarskap som utövades 

genom mellanchefer, byggde på positiv personkännedom. Detta ansågs underlätta i den 

mening att det gav en trygghet och en tillit gentemot de beslutsfattande aktörerna och de 

fattade besluten. En chef på nationell nivå beskrev vikten av att ha “cred” i organisationen, det 

vill säga att personal längre ner i beslutsfattningskedjan respekterar chefen högre upp. Vidare 

handlade det om att beslut som fattats i tidigare sammanhang bygger upp en trovärdighet som 

ansågs vara en förutsättning för att besluten skulle få önskad effekt hos personal längre ner. 

En person som vid upprepade tillfällen visat att denne inte är trovärdig, kan komma att möta 

motstånd trots att det aktuella beslutet är välgrundat vilket beskrevs enligt följande: 
För om det är en person som har, gång på gång visat att dom inte är trovärdiga, då kan 

nämligen ett bra beslut få motstånd. För att man tänker att “den här människan kan ju inte 

fatta beslut, så det är säkert nåt galet med det här. 

På regional nivå beskrevs på ett liknande sätt vikten av personkännedom och hur en god 

relation skapar tillit mellan ledare och följare som förutom att som följare förhålla sig till 

fattade beslut även öppnar upp för kreativitet och delaktighet: 

Jag som ledde genom chefer kände eller kände i alla fall till de flesta av de chefer jag ledde. 

Det ger trygghet åt båda håll i näringskedjan, både i tilliten till fattade beslut och i modet att 

våga komma med andra idéer om man har några.  

Personkännedom och en god relation mellan ledare och följare beskrevs även på lokal nivå 

vara en förutsättning för effektivt decentraliserat beslutsfattande. Ett sådant förhållande 

ansågs byggas upp i normala kontexter och framförallt av en chef som utövar ett ledarskap 

som karaktäriseras av att vara ett föredöme och personlig omtanke: 

Tror mycket styrs i hur relationen till chefen såg ut i en liksom, mer normal miljö, alltså att 

man hade någon form av positiv relation till chefen, gjorde det ju lättare att sedan, när skiten 

träffade fläkten så att säga, komma överens och lita på att chefen var en person som kunde 

leda oss liksom. Är chefen en egoistisk idiot blir det ju svårt liksom, men har man en person 

man ser upp till, och som man vet vill gruppens bästa, så är det lättare. 
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4.3.2 Tillit gentemot ledaren 
Tillit hos personal på fältet beskrevs på regional och lokal nivå vara en viktig förutsättning för 

effektivt agerande och effektiva decentraliserade beslut under insatsen. En chef på regional 

nivå förklarade hur tillit hos personal längre ner i beslutsfattningskedjan var en förutsättning 

för att riktlinjer och fattade beslut fick önskad effekt: 

Men sedan handlar det även om en tillit från personalens sida, att de litar på mig och att jag är 

rätt person att leda det här. Att jag förser dem med den information och riktlinjer de behöver 

för att arbeta effektivt. 

På lokal nivå beskrevs på ett liknande sätt hur relationen med chefer på högre nivå styrs av 

tillit. Informanter förklarade hur chefen genom erfarenhet samt ett beteende som utmärks av 

att vara ett föredöme skapade dessa förutsättningar under insatsen: 

Min uppfattning om relationerna med beslutsfattare som ligger högre upp i hierarkin än vad 

jag gör, bygger ju mycket på att jag har ett förtroende, känner tillit. Som chef måste du vara 

ett föredöme även i en, liksom normal miljö. 

Vidare beskrevs hur övning är en förutsättning för hur en god personkännedom och hög grad 

av tillit byggs upp: 

Ja det är ju övning. Det är övning, att man, att man övar tillsammans hela kedjan. Och 

därigenom dels lär känna varandra och dels förstår varandras sätt att arbeta. 

 

4.3.3 Tillit gentemot följare 
Tillit gentemot följare beskrevs, liksom tillit gentemot ledare, vara en viktig komponent för 

effektivt decentraliserat beslutsfattande under insatsen. På regional nivå beskrevs vikten av att 

en chef kände tillit till sina följare där ”tillit är en förutsättning och det handlar om att jag som 

chef litar på personalen under mig och att de förser mig med korrekt information, för att jag 

sen ska kunna fatta beslut från där jag sitter.”. En förutsättning var att lita på att informationen 

från följare var korrekt, för att skapa goda förutsättningar för effektivt decentraliserat 

beslutsfattande, vilket var av stor betydelse för att chefer högre upp kunde få en så rättvis 

lägesbild som möjligt. Utöver tillit gentemot följare och lägesbilden krävdes även en tillit 

gentemot följare och deras kompetens. Denna tillit ansågs öka förmågan att effektivisera det 

indirekta ledarskapet och beslutsfattandet på regional nivå, där chefer fungerade som en länk 

mellan personal på plats och personal högre upp i organisationen.  



 

21 
 

På lokal nivå betonades på samma sätt vikten av tillit. En gruppchef menade att ”det är 

ju i huvudsak förtroende för individen och förtroende för det organisatoriska upplägget som 

det bygger på. Det vill säga att jag litar på den lägesbilden som jag får ifrån dom som är i 

främsta linjen”. Vidare betonade chefer på regional nivå det vitala i att kunna lita på att 

underställd personal följde de givna direktiven eftersom möjligheten till återkoppling många 

gånger var begränsad. Vid fall av begränsad tillit kunde lätt en problematik uppstå när 

lägesbilden sedan skulle kommuniceras vidare uppåt i beslutsfattningskedjan: 

Eftersom situationen många gånger begränsade möjligheten till återkoppling var ju jag i min 

kommunikation med högre chefer tvungen att kunna lita på att det som skulle göras på fältet 

var gjort så jag kunde ge dem korrekt information att förhålla sig till i deras beslutsfattande. 

Om jag då inte litar på min personal så blir det ju svårt att kommunicera den information de 

ger mig vidare uppåt i näringskedjan liksom, eftersom det är jag som är ansvarig för att den 

stämmer. 

 

 Kompetens 
Kompetens beskrevs på samtliga beslutsfattningsnivåer vara en förutsättning för effektivt 

decentraliserat beslutsfattande under insatsen på Drottninggatan. Kompetens beskrevs bestå 

dels av övning i normala kontexter, och dels erfarenhet från extrema kontexter. Det var av stor 

vikt att personal på plats hade den kompetens som situationen krävde, vilket lyftes fram på 

lokal nivå där det ansågs vara av särskild betydelse att den kompetens som fanns tillgänglig 

inom organisationen placerades där den gjorde som mest nytta. Vidare förklarades vikten av 

kompetenta chefer och hur det finns en växelverkan mellan kompetens och tillit som är 

önskvärd för effektivt decentraliserat beslutsfattande.  

Dessa komponenter ansågs bidra till en ökad förmåga att utöva ett ledarskap som 

karaktäriseras av föredömligt handlande vilket hos personal på lokal nivå lyftes upp som en 

önskvärd ledarskapsstil. Kompetens lyftes även fram som en nyckelfaktor i chefens förmåga 

att verka som en förebild gentemot personal på fältet. En polisassistent på lokal nivå 

förklarade hur dessa faktorer var vitala för effektivt beslutsfattande under insatsen och ansågs 

byggas upp av en god personkännedom utifrån tidigare situationer: 

Att det fanns en respekt för chefen som till exempel grundar sig i tidigare situationer. Att han 

eller hon var kompetent och pålitlig. En förebild liksom. […] då litar man på chefens 

kompetens och vet att han eller hon fattat bra beslut tidigare. Så det blir liksom en 
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kombination av tillit och kompetens. För kompetensen gör ju att man litar på chefen, och å 

andra sidan så krävs det ju en tillit för att man litar på att chefen är kompetent. 

På regional nivå beskrevs hur erfarenhet kan verka tillitsskapande och hur erfarenhet 

kombinerat med övning skapade goda förutsättningar för effektiva decentraliserade beslut. En 

chef på regional nivå uttryckte det på följande vis: 

Jag tror att övning och erfarenhet spelar stor roll. Det gav en trygghet i beslutsfattandet. 

Erfarenheten gav också trygghet i att rätt beslut fattas och i förtroendet och tilliten till fattat 

beslut. Övning ger färdighet. 

 

4.4.1 Övning 
Uppfattningen kring betydelsen av övning och dess viktiga roll delades av informanter på 

samtliga beslutsfattningsnivåer. Att vara proaktiv i en lugn kontext ansågs vidare vara en 

förutsättning för effektivt agerande och effektivt beslutsfattande under insatsen. På regional 

nivå beskrevs övning genom scenariobeskrivningar och planspel av eventuella 

händelseutvecklingar vara av yttersta vikt för chefers förmåga att vidta åtgärder i framförallt 

ett tidigt skede av insatsen. Dessa planspel ansågs bygga på en proaktivitet i normala 

kontexter där det fanns en beroendeställning gentemot chefer på nationell nivå kring 

utbildning och övning.  

På nationell nivå uttrycktes samstämmigt med chefer på regional nivå ett ansvar hos 

beslutsfattande aktörer att se till att personal inom organisationen övar och hade fått den 

utbildning som var en förutsättning för effektivt arbete under insatsen. Vikten av en 

omvärldsanalys och medvetenhet kring möjliga händelser ansågs vara avgörande, eftersom 

sådan kunskap skapade förutsättningar att förbereda personal längre ner i organisationen, samt 

att bistå dem med de resurser de var i behov av för att arbeta effektivt med tilldelad uppgift: 

[…] mycket utav vårt arbete bygger på att vi har var varit proaktiva i det lugna läget, och 

medvetandegjort möjliga händelser på vår personal så dom kanske har en igenkänning. […] på 

vår nivå ska vi egentligen bara, underlätta för dom, så att dom som är längre fram får den 

utrustning och dom beslut som behövs. […] Och ska man då titta på en av dom viktigaste 

lärdomarna, eller som vi säger en utav anledningarna till att vi lyckades bra, är ju att vi hade 

följt trenderna ute i världen. Vi hade haft en omvärldsbevakning som vi kallar det, där vi hade 

sett ett antal terrordåd i vårt närområde i Europa. 
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Vikten av övning som en förutsättning för effektivt beslutsfattande beskrevs på ett liknande 

sätt av informanter på lokal nivå. Det fanns en gemensam uppfattning kring vikten av att 

personal på fältet hade möjlighet att öva regelbundet, men särskilt framträdande var behovet 

av att riktlinjer från högre beslutsfattare i ett initialt skede av en händelse var välgrundade. 

Här uttrycktes även en problematik kring en frånvaro av övning hos personal på fältet 

generellt, och vad en sådan frånvaro innebar under insatsen. Denna uppfattning skiljde sig 

från personal högre upp i beslutsfattningskedjan och beskrevs enligt följande: 

[…] i Polisen övar man ingenting. Övning finns inte utan man bara kör. Så allting sker skarpt. 

Och det är ju en ganska dålig förutsättning för att lyckas, att man inte övar. […] Så i vår 

verksamhet sker ju övningen vid skarpa tillfällen istället. 

 

4.4.2 Erfarenhet 
Erfarenhet ansågs utöver övning vara en vital faktor som bygger upp kompetensen hos 

personal, vilket är en uppfattning som delades av samtliga informanter. En gruppchef på lokal 

nivå förklarade hur frånvaron av övning vägdes upp av erfarenhet från skarp verksamhet i vad 

som beskrevs som “likhet i struktur”. Mer konkret handlar detta om en förståelse för hur 

individen och gruppen bör arbeta i extrema kontexter. En sådan förståelse beskrevs av flera 

informanter på lokal nivå byggas upp i normala kontexter genom god personkännedom.  

På lokal och regional nivå betonades hur personal inom Region Stockholm hade en 

fördel i den mening att de arbetar skarpt varje dag, och därmed kompenserar för eventuell 

frånvaro av övning. På lokal nivå ansågs även erfarenhet av extrema kontexter inom tidigare 

yrken vara av stor betydelse för individens förmåga att hantera de krav situationen kom att 

ställa, och vidare hur en sådan erfarenhet ökade förmågan att fatta effektiva beslut. En 

polisassistent förklarade: 

Du befinner dig ju på en plats där du riskerar ditt eget liv. […] i mitt fall så underlättar det ju 

eftersom, jag tror att man har med sig stora erfarenheter om man har varit på den här typen av 

platser tidigare. Har man varit som i mitt fall på utlandstjänstgöring i FN och sett dom här 

skadorna så blir det ju nån form av erfarenhet som man kan ha med sig och använda i en sån 

här situation, och som jag kunde använda i mitt egna beslutsfattande. 
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 Diskussion 

 Resultatdiskussion 
Resultatet visar hur förutsättningarna för effektivt beslutsfattande hos personal på fältet under 

insatsen till stor del skapades av ledarskapet i normala kontexter. Studien har utgått från UL 

och IL och visar hur faktorer utmärkande för dessa ledarskapsteorier, i normala kontexter 

skapade förutsättningar för att leda och framförallt fatta effektiva decentraliserade beslut 

under insatsen på Drottninggatan. Ur ett ledarskapsperspektiv ställdes olika krav på den 

individuella chefen beroende på hierarkisk nivå, men en förutsättning oavsett nivå var att 

chefen ledde på ett sätt där det fanns utrymme för anpassning, dels hos denne själv men även 

hos följarna. Vidare ställdes krav på ledares förmåga att skapa tillit hos följare vilket är 

utmärkande för både UL och IL, och är samstämmigt med ledarskapsforskning av Larsson et 

al. (2017). Tillit mellan ledare och följare lyftes av samtliga informanter fram som 

förutsättning för effektivt decentraliserat beslutsfattande under insatsen, vilket 

överensstämmer med tidigare forskning av dess betydelse för ledarskap i extrema kontexter 

(Fors Brandebo, 2015; Hamby, 2002; Kolditz, 2007; Mishra, 1996). 

De tre faktorer vilka är utmärkande för UL visades alla ha en positiv inverkan på 

tillämpning av decentraliserat beslutsfattande under insatsen. Dels handlade det om att chefen 

var ett föredöme gentemot sina följare och dels att den visade en personlig omtanke vilka 

båda ansågs skapa tillit. Denna tillitsskapande process ansågs vara som mest aktuell i en 

normal kontext. Den tredje faktorn inom UL: inspirerande och uppmuntrande till delaktighet 

och kreativitet, visades ha en positiv effekt under insatsen eftersom det är vad det 

decentraliserade beslutsfattandet till stor del handlade om att personal uppmuntrades till att 

delta själva i form av initiativtagande på plats. Medan UL kan utövas av chefer på högre 

hierarkiska nivåer, under exempelvis övningar eller vid besök hos personal längre ner i 

beslutsfattningskedjan, är IL mer aktuellt hos dessa aktörer på grund av det fysiska avståndet.  

Utifrån resultatet ansågs förmågan hos chefer på nationell nivå att analysera 

omvärlden och arbeta proaktivt i en normal kontext vara förutsättningar för att skapa en 

korrekt lägesbild samt bistå med de resurser och riktlinjer personal på fältet var i behov av för 

att kunna fatta beslut i linje med hur lägesbilden utvecklades. För att beslut och riktlinjer 

skulle få som mest effekt ansågs det, på grund av det fysiska avståndet mellan ledare och 

följare, vara viktigt att chefer högre upp hade förmågan att under insatsen leda genom vad 

Yammarino (1994) benämner som kaskadmodellen. Vidare bör ett proaktivt arbete innebära 
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att chefer på nationell nivå ökar förutsättningarna för att personal på lokal nivå får den övning 

de ansåg sig vara i behov av. 

En ytterligare betydande faktor var att utöva så kallad imageinriktad påverkan 

gentemot personal längre ner i organisationen i syfte att bygga vad som av en informant 

beskrevs som ”cred” i organisationen. Detta ansågs möjliggöras genom en god relation mellan 

ledare och följare, samt en hög grad av kompetens. I normala kontexter beskrevs däremot av 

personal på fältet ett ledarskap i linje med gå förbi-modellen vara önskvärt. Ett sådant 

ledarskap ansågs skapa förutsättningar för god personkännedom genom fysiskt möte och 

vidare ökad tillit mellan personal högt upp och långt ner i organisationen vid exempelvis 

övningar. Däremot bör ett sådant ledarskap rimligtvis kompletteras av ytterligare faktorer för 

effektivt utfall, vilka inte gått inom ramen för denna studie att undersöka. 

Sammanfattningsvis bör högre chefer i normala kontexter arbeta proaktivt där ett 

förtroendeskapande genom en kombination av UL och IL är att betrakta som en förutsättning 

för effektivt arbete i extrema kontexter. Resultatet visar på hur dessa ledarskapsstilar i 

praktiken kan samspela med och komplettera varandra eftersom beslutsfattandet på högre 

nivåer sker genom riktlinjer för beslutsfattande gentemot aktörer på lägre nivåer, men att 

dessa riktlinjer för optimal effekt bygger på fysiska möten och ett Utvecklande Ledarskap i en 

normal kontext. 

Vad som vidare framstår som tydligt i denna studie är hur decentraliserat 

beslutsfattande var en nyckelfaktor under insatsen på Drottninggatan. Däremot är det inte att 

betrakta som ett alternativ till centraliserat beslutsfattande. De båda kompletterade varandra 

och var viktiga för att möta de krav denna situation ställde, och som enligt Hannah et al. 

(2009) är karaktäriserande för extrema kontexter. Ett uteslutande decentraliserat 

beslutsfattande visades kunna skapa stora organisatoriska problem i form av exempelvis 

intressekonflikter, vilket är samstämmigt med tidigare forskning och den studie Alvinius et al. 

(2010) genomfört av räddningsarbetet i Thailand 2004. Chefer som inte var fysiskt 

närvarande undvek gärna detaljstyrning, utan ägnade sig istället åt styrning i form av att vara 

en stödjande funktion där riktlinjer för vad som skulle göras och varför det skulle göras 

tydliggjordes. Detta var viktigt för att skapa ett inom organisationen gemensamt syfte, som 

kompletterades av en tydlig prioriteringsordning där personal med bäst lägesbild fick leda. 

Denna syn hos högt beslutsfattande chefer, där minskad kontroll prioriterades till förmån för 

ökad flexibilitet skiljer sig däremot från forskning av Alvinius et al. (2010). 

Instruktioner kring hur något skulle göras överlämnades åt personal på fältet så långt 

det var möjligt och ansågs här endast gälla för den personal som stod inför den aktuella 
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uppgiften, det vill säga de som fått mandat att vidta åtgärder utifrån deras aktuella lägesbild. 

Detta ger upphov till en problematik i den definition av ledarskap i extrema kontexter som 

utformats av Hannah et al. (2009), vilken redogjorts för i inledningen. Studien synliggör dels 

problematiken i att definiera ledarskap i extrema kontexter utan att avgränsa definitionen till 

en specifik nivå inom organisationen, och på högre beslutsfattningsnivåer kan ett beslut kring 

hur något ska göras leda till ineffektivitet på grund av att besluten fattas utifrån en felaktig 

eller inaktuell lägesbild. 

Även om decentraliserat beslutsfattande inte är att betrakta som ett alternativ till 

centraliserat beslutsfattande så synliggörs i resultatet två typer av decentraliserat 

beslutsfattande, som tar sig olika uttryck beroende på hierarkisk beslutsfattningsnivå inom 

organisationen. Den ena typen kan närmast beskrivas som en form av institutionaliserat 

decentraliserat beslutsfattande. Denna typ är främst aktuell för personal på högre 

beslutsfattningsnivåer utan fysisk närvaro på den aktuella platsen. Institutionaliserat 

decentraliserat beslutsfattande är inte att betrakta som ett unikt fenomen för insatsen utan som 

en del i existerande rutiner i form av exempelvis ”beslut i stort”, och samstämmigt med en av 

de framgångsfaktorer som enligt Boin et al. (2017) är utmärkande för HROs. Den andra typen 

framträder mer som en form av improviserat decentraliserat beslutsfattande vilket innebär ett 

beslutsfattande och agerande utan kommunikation med eller vägledning från centraliserade 

beslutsfattare. Denna typ beskrevs av informanter i termer som ”självorganisering” och 

förmåga hos personal på fältet att fånga ett ”möjlighetsfönster”. Improviserat decentraliserat 

beslutsfattande visades vara en viktig komponent vid exempelvis gripandet där personal valde 

att fånga möjlighetsfönstret trots order att avvakta i väntan på Nationella Insatsstyrkan. 

Exakt hur denna typ av decentraliserat beslutsfattande fungerar i praktiken är svårt att 

redogöra för eftersom den sker som ett direkt svar på en extrem situation, och de krav en 

sådan situation ställer kan variera från den ena till den andra. Vad som däremot är tydligt är 

hur denna typ av improviserat beslutsfattande främst är aktuell för personal på fältet och en 

förutsättning för att möjliggöra effektiviteten i ett sådant beslutsfattande är kompetent 

personal med en stark tillit gentemot varandra. Effektiviteten bygger på att dessa aktörer 

agerar uteslutande från en i stunden korrekt lägesbild, vilken är svårare att ta del av hos 

aktörer högre upp i beslutsfattningskedjan.  

Detta lyfter upp det vitala i att personal långt ner i beslutsfattningsnivåerna, som ofta 

arbetar i nära anslutning till särskilda händelser, får möjlighet att öva och upprätthålla en god 

kompetens. Vidare ställer det krav på ett utgivande av initiativrätt, där personal på fältet inte 

detaljstyrs av chefer som inte befinner sig på platsen, utan att dessa ges möjlighet att navigera 
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i uppgiften själva och fatta beslut därefter. Denna typ av beslutsfattande kan vara en 

förutsättning för att undvika en stillastående organisation i det initiala skedet av en extrem 

händelse. Den kan även vara ett effektivt verktyg för att fånga ett ”möjlighetsfönster” när det 

framträder, vilket innebär att personal ingriper i situationer trots att de fått order att avvakta. 

Ett sådant agerande kan givetvis lätt leda till kaos och få rakt motsatt effekt, vilket gör det än 

mer intressant att studera i syfte att ta fram ytterligare underlag för hur ett sådant agerande bör 

ske med optimal effektivitet, och vidare under vilka villkor detta bör ske. 

Eftersom det saknas en tydlig definition av decentraliserat beslutsfattande i extrema 

kontexter, har resultatet i denna studie använts för att ta fram ett förslag på en sådan. Förslaget 

förklarar vad effektivt decentraliserat beslutsfattande i nämnda kontexter innebär, men 

definitionen bör inte ses som komplett i sig utan är öppen för modifiering. Den bör betraktas 

som ett ödmjukt bidrag och komplement till framtida forskning kring effektivt decentraliserat 

beslutsfattande i extrema kontexter. Fenomenet har utifrån resultatet och tidigare forskning 

valts att definieras på följande vis: 

Ett komplement till centraliserat beslutsfattande när existerande rutiner inte räcker till. 

Genom hög grad av tillit och tydliga riktlinjer kring vad som ska göras och varför, delegeras 

mandat för beslutsfattande nedåt där personal på lägre hierarkiska nivåer får utrymme för 

den anpassning, flexibilitet, och improvisation som ledarskap i extrema kontexter kräver för 

effektivt arbete, samtidigt som detta sker mot ett inom organisationen gemensamt 

överenskommet mål.  

 

 Diskussion utifrån metod 
Eftersom studien gjorts över fyra hierarkiska nivåer: nationell, regional, gruppchef lokal, och 

lokal, har det varit mycket svårt att komprimera materialet och samtidigt se till att viktig 

information inte utelämnas. En potentiell begränsning i materialet är att det inte funnits 

möjlighet att komma i kontakt med ett Yttre Befäl från insatsen. Information från en sådan 

aktör hade varit av stort värde, men anses samtidigt inte vara en sådan brist att det skulle 

påverkat det hos informanterna i stor del samstämmande materialet. En ytterligare potentiell 

begränsning är att endast en av de intervjuade var kvinna. Däremot anses detta, liksom i fallet 

ovan, inte utgöra någon större begränsning eftersom det mellan kvinnan och de övriga 

intervjuade inte fanns någon nämnvärd skillnad kring uppfattningen av de fenomen som 

studerats. Den skillnad som var synlig berodde troligtvis på beslutsfattningsnivå snarare än 

kön eftersom svaren i princip var identiska mellan könen på samma beslutsfattningsnivå. En 
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tredje och sista potentiell begränsning ligger i att endast en av intervjuerna genomfördes 

genom fysiskt möte, medan resterande intervjuer gjordes via telefon eller Skype. Detta 

innebär att i princip all icke verbal information gått förlorad men ett annorlunda 

tillvägagångssätt var inte ett alternativ.  

Även om resultatet inte kan generaliseras över större populationer lägger den en 

vetenskaplig grund vilken i sin tur bör kunna användas för framtida studier, som på sikt kan 

generaliseras över större populationer och användas inom utveckling av HROs och dess 

chefer. Det finns i studien en viss samstämmighet med tidigare forskning kring flera begrepp 

och fenomen, men även en skillnad gentemot tidigare forskning, och framförallt mot den 

definition av ledarskap i extrema kontexter som utformats av Hannah et al. (2009). Den 

empiriska förankringen bör betraktas som god trots begränsningar i generaliserbarheten av 

data. De som intervjuats har alla haft direkt erfarenhet från insatsen vilket innebär att studiens 

resultat uteslutande bygger på förstahandskällor. 

Slutligen har studien en hög grad av meningsfullhet och användbarhet eftersom den 

dels bekräftar betydelsen av faktorer som i tidigare ledarskapsstudier i extrema kontexter lyfts 

fram som förutsättningar, men även att den ger fingervisningar för framtida forskning. 

 

 Fortsatt forskning och praktiska implikationer 
Studien har lyft fram förutsättningar för tillämpning av effektivt decentraliserat 

beslutsfattande utifrån Polismyndighetens agerande under insatsen på Drottninggatan. Den 

har identifierat två typer av decentraliserat beslutsfattande, institutionaliserat och 

improviserat. Materialet bör kunna användas som vägvisare för både forskare och praktiker i 

studier kring effektivt beslutsfattande i extrema kontexter. Resultatet gäller främst för 

decentraliserat beslutsfattande som kompletteras av centraliserade beslut, men förhoppningen 

är att materialet kan bidra till en fördjupad förståelse kring de processer vilka är 

förutsättningar för effektiva decentraliserade beslut och effektivt beslutsfattande i stort. En 

förutsättning för en fördjupad förståelse av framförallt improviserat decentraliserat 

beslutsfattande bör vara att fenomenet görs oberoende av utvecklade ledningsfilosofier som 

exempelvis Uppdragstaktik. En större kunskap kring processerna vari beslutsfattandet äger 

rum kan ge underlag för praktiker att effektivisera den organisatoriska förmågan i extrema 

kontexter. Detta kan bland annat skapa underlag för övning och utbildning i syfte att 

förbereda personal på att agera självständigt och improvisera utefter hur en extrem händelse 

utvecklar sig. Denna kunskap kan exempelvis användas för att utforma riktlinjer för en 
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skiftning av modus operandi i ett initialt skede av särskilda händelser, där personal som 

befinner sig på den aktuella platsen tidigt kan begränsa en acceleration av händelsen.  

Vidare bidrar studien med ökat forskningsmaterial kring mellanchefers utövande av IL 

vilket enligt Larsson et al. (2017) är begränsat. Studien väcker även frågeställningar kring 

tidigare forskning av ledarskap i extrema kontexter, där den definition som utformats av 

Hannah et al. (2009) bör omarbetas med anledning av den problematik som synliggjorts. 

Slutligen bör påpekas att denna studie har utgått från en extrem kontext och ett specifikt fall, 

vilket innebär att studiens resultat bör hanteras med försiktighet vid forskning eller praktisk 

tillämpning inom andra typer av kontexter än den som studerats här. 
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 Bilagor 
 

Bilaga 1 
 
Redogör kort för din roll under insatsen. 
 
Hur upplevde du situationen/vad ställde den för krav? 
 
Vilka skulle du säga var förutsättningarna för effektiva beslut under insatsen? 
 
Hur uppfattar du att ledarskapet påverkade dig och din beslutsfattningsförmåga? 
 
Kan du ge exempel på/förklara [ett specifikt begrepp eller fenomen, ex. tillit]?. 
 
 
Bilaga 2 

 
Hej! 
 
Jag fick ditt nummer av XXXX, som berättade att du eventuellt kan ställa upp på en intervju 
till min uppsats. 
 
Lite kort om mig och upplägget: Oscar Rosengren heter jag och läser tredje terminen 
Ledarskap under Påfrestande Förhållanden på Försvarshögskolan. Sista uppgiften nu inför 
examen är en c-uppsats där jag valt att studera Effektiv beslutsfattning i extrema kontexter. 
Som bakgrund har jag valt attentatet på Drottninggatan 2017 och vill titta på hur beslut 
fattas för optimal effektivitet. Den info du eventuellt kan ge mig är viktig eftersom du var 
delaktig i insatsen och har erfarenhet/kunskap om vilka krav en extrem situation ställer och 
hur beslut fattas därefter.  
 
Intervjun kommer göras via telefon och kommer ta ca. 30 minuter. Samtalet spelas in men 
all info som delges stannar hos mig och det som inte används i uppsatsen raderas. Vid 
önskemål har du har full anonymitet där varken ditt namn eller information som kan spåras 
till dig delges i uppsatsen. Du kan dessutom när du vill avbryta intervjun och be mig radera 
materialet. Nämns något som du i efterhand vill ta tillbaka så skickar du sms eller ringer så 
tar jag bort utan problem. Hoppas du vill hjälpa mig med detta, ditt medverkande skulle vara 
guld värt! 
 
Tack på förhand. 
 
/ Oscar Rosengren 
 
Mina kontaktuppgifter: 
Tel: 0733157153 
Mail: oscar.rosengren@student.fhs.se 


