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Den odimensionerande uppgiften – Försvarsmakten i räddningens tjänst 

Sammandrag 
I uppsatsen har Försvarsmaktens förmåga att stärka samhället genom militär medverkan i 
räddningstjänst analyserats. I arbetet har resultatet efter två insatser som Försvarsmakten gjort med 
stöd av Räddningstjänstlagen, skogsbranden i Tyresta 1999 och översvämningarna i Arvika 2000 
studerats. Huvudsyftet har varit att undersöka om det går att dra några slutsatser för hur ledning, 
organisation och samverkan kan utföras vid denna typ av insatser. 

Med stöd i Mintzbergs organisationskonfigurationer har beskrivits hur de två aktuella insatserna har 
fungerat rent organisatoriskt. Den valda organisation som Försvarsmakten och räddningstjänsten 
skapade under insatserna karaktäriseras av den adhocratiska organisationen enligt Mintzberg, men har 
inslag av den maskinbyråkratiska. Styrkan med en sådan insatsorganisation är att den kan ta till sig det 
som passar för de behov som situationen kräver. 

Resultatet har visat att den operativa organisation som uppstod under de båda insatserna var i 
huvudsak lika. Försvarsmakten är dimensionerad för uthållighet och Räddningstjänsten för hög 
initialeffekt. Då Försvarsmakten och Räddningstjänsten på ett påtagligt sätt kompletterar varandra har 
detta visat fördelarna med en integrerad organisation. Möjligheten att utöva ledning i extraordinära 
situationer underlättas av att så långt som möjligt verka i ett för Försvarsmakten välkänt 
ledningsmönster och organisationsform.  
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ABSTRACT 
 
This essay has analysed the Swedish Armed Forces ability to support society 
through participation in rescue operations. The paper has studied the result of 
two actions conducted by the Armed Forces under the law of rescue services, 
extinguishing the big fire in Tyresta National Park in 1999, and supporting the 
Rescue service at the time of the big flood in Arvika in 2000. The purpose has 
been to investigate if it is possible to make any conclusions about command, 
organization and co-operation in this type of operations. 
Supported by Minzbergs organizational theories the function of the 
organization of the two cases in point has been described. The Adhocracy and 
the Machine bureaucracy have both been reflected in the organizations created 
by the Armed Forces and the Rescue Service for these operations. The strength 
of this type of organization is that it can be tailored to the actual needs of the 
situation. 
The result has shown that the operational organization created during both 
operations was essentially the same. The Armed Forces are geared for 
endurance and the Rescue Service for high immediate effect. The 
complementing of the Armed Forces and the Rescue Service has shown the 
benefits of an integrated organization. The ability to command in an 
extraordinary situation is made easier the closer one comes to adopting a 
familiar command structure and organization. 
 
Key words 
Support society, command, organization, co-operation, Rescue Service 
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1 INLEDNING 
1.1 Bakgrund 
Det är den 4 augusti 1999. På Försvarsmaktens hemsida står följande: 

”Skogsbränderna runt Stockholm fortsätter och det militära 
engagemanget är fortsatt stort. Vid räddningstjänstens lednings-
plats i kanten av Tyresta nationalpark finns flera militära enheter 
som ger stöd åt personalen som genomför släckningen. 

På söndagen, samma dag som branden i Tyresta bröt ut, fanns både 
hemvärnspersonal och värnpliktiga på plats för att bistå 
räddningstjänsten. 

- De militära bidragen betyder egentligen allt för en sådan här 
insats, säger räddningsledaren Roger Johansson. Det viktigaste är 
personalantalet. Det går åt mycket folk att begränsa elden, och hålla 
en brandspärr, säger han. 

Han sätter också stort värde på den militära trossen som sköter 
stödet vad gäller mat, drivmedel och sjukvård. Koktroppen anlände 
natten till onsdagen och hade på dagen kommit igång med full 
kapacitet. För dem gällde det att laga mat kontinuerligt för de 
omkring 500 personer som deltar i släckningsarbetet. 

Trossen kom från artilleribataljonen från KA1 i Vaxholm och skulle 
egentligen ha gått till Villingsberg för en tre veckors lång övning.  I 
stället fick de hastigt ändra planerna och omgruppera till Tyresta, 
något som många värnpliktiga verkade ställa sig positiva till. De har 
bytt övningssituationen mot verkligheten och känner att de kan göra 
nytta i brandbekämpningen. 

De värnpliktiga och hemvärnspersonalen har ingen utbildning på 
brandsläckning, med leds på plats i skogen av personal från 
räddningstjänsten. Någon fara att komma till skada själv kände 
aldrig Jens Meltzer, värnpliktig från KA 1 i Vaxholm, även om han 
varit ute oavbrutet i 20 timmar och utan mat i nära tolv. Micke 
Waldenström, också från KA 1, köar för att få första målet mat på 18 
timmar. - Jag är helt slut. Åt middag igår vid sextiden, har jobbet 
hela natten med eftersläckning och inte ätit någon frukost. Vatten 
har vi däremot haft tills för en timme sedan, säger han.” 

Försvarsmaktens deltagande i räddningstjänst styrs av Räddningstjänstlagen1. 
Uppgiften finns där ständigt - och blir verklighet med mycket kort förvarning. 

                                      
1 Lagen (1986:1102) om räddningstjänst. Styrande för FM är 34 § vilken gäller samtliga 
statliga och kommunala myndigheter då den säger att dessa ”skall med personal och egendom 
delta i en räddningsinsats på anmodan av räddningsledaren /…/ En sådan skyldighet föreligger 
dock endast om myndigheten har lämpliga resurser och ett deltagande inte allvarligt hindrar 
myndighetens vanliga verksamhet”. 
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I Försvarsbeslutet 1996 (FB 96) erhöll Försvarsmakten en fjärde uppgift - 
att stödja samhället vid svåra påfrestningar i fred. Denna uppgift har 
sedan dess omformulerats till att Stärka samhället vid svåra 
påfrestningar i fred. Försvarsmakten har alltid tidigare ställt upp för att 
stödja samhället i bland annat räddningstjänst, men även i andra 
situationer.  Det nya med FB96 var att tydliggöra hur denna uppgift skall 
lösas i framför allt fred och kris. 
De senaste årens säkerhetspolitiska utveckling har medfört att uppmärk-
samheten gradvis har förskjutits från krigshot till andra typer av hot mot 
samhället.2 Under 1990-talet har flera utredningar genomförts om andra typer 
av allvarliga händelser än krig. Riksdagen fattade år 1997 beslut om 
beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred.  

Uppgiften att stärka, eller att genomföra stödåtgärder till samhället i fred delas 
in i tre delområden:3 

1. Stöd till samhället genom militär medverkan i civil verksamhet enligt 
bland annat förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil 
verksamhet. 

2. Stöd till samhället genom militär medverkan i räddningstjänst enligt 
bland annat lagen (1986:1102) om räddningstjänst. 

3. Stöd till samhället genom militär medverkan vid svåra påfrestningar 
enligt beslut av regeringen i varje särskilt fall. 

Den tredje delen innefattar ett nytt säkerhetsbegrepp som inrymmer bland 
annat icke militära hot och risker vid sidan om väpnat anfall.4  

Med svåra påfrestningar brukar avses ett tillstånd som har en sådan omfattning 
att allvarliga störningar uppstår i viktiga samhällsfunktioner eller att 
grundläggande värden i samhället hotas. Begreppet svår påfrestning avser 
samhället som helhet (den nationella nivån) och kräver att insatser från flera 
myndigheter och andra organ samordnas.5 

Försvarsmakten har hittills inte genomfört någon insats som grundas på 
regeringsbeslut och som kan relateras till svåra påfrestningar i fred (delområde 
3). Däremot har, som sagt, Försvarsmakten med stöd av Räddningstjänstlagen 
(delområde 2) genomfört andra insatser som stöd till samhället, till exempel i 
samband med den stora branden i naturreservatet i Tyresta 1999 och under de 
kraftiga översvämningarna i Arvika 2000. 

Insatserna under Tyrestabranden i augusti 1999 blev det mest omfattande 
stödet till samhället som Försvarsmakten bidrog med under det året6, både när 
det gäller tid och resurser i övrigt. Vid Tyrestabranden samverkade den lokala 

                                      
2 Regeringen, Förändrad omvärld – omdanat försvar, (prop. 1998/99:74) 
3 FM HKV, Utkast till DUF 2004 och 2005 Uppslag 6.18 Pos 1, sid 2 
4 Sårbarhets- och säkerhetsutredningen, Säkerhet i en ny tid, SOU 2001:41, 2001, sid 53 
5 Regeringens skrivelse, 2000 / 01:52, Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i 
fred, s 5, pkt 1.1 
61237 larm och 117 undsatta under året som gick 2000-03-15, www.mil.se , 2003-01-09 
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räddningstjänsten med räddningstjänstenheter från hela Mellansverige, med 
Försvarsmakten med sin egen struktur och ordergivning, med hemvärnet, 
polisen, militärpolisen och Räddningsverket.  

Även i Arvika 2000 deltog en bred representation av olika myndigheter som 
skulle samverka med varandra. Översvämningarna i Arvika kulminerade i 
slutet av oktober och början av november 2000 och med stöd av 
Räddningstjänstlagen begärde då flera räddningstjänster stöd från 
Försvarsmakten. Insatsen växte efter hand till en av de största som dittills 
genomförts, både i tidsomfång och i förbandsstorlek.7  

I samband med dessa och liknande insatser har Försvarsmakten fått ett kvitto 
på sin förmåga till ledning och organisation i samband med insatser för att 
stärka samhället. Försvarsmakten har också fått erfarenheter om vilka 
kompetenser som varit betydelsefulla samt hur samordningen med andra 
myndigheter har fungerat i praktiken.  

1.2 Problemformulering 
I fredstida krissituationer har det militära försvaret en stödjande roll som – om 
det är fråga om civila räddningsinsatser – är underställd civil ledning. 
Försvarsmaktens uppgift blir i dessa situationer att så långt som möjligt 
tillhandahålla personal, fordon och annan utrustning som kan behövas i 
räddningsarbetet efter en olycka eller katastrof.8 Däremot är deltagandet i 
denna typ av insatser förmodligen inte helt problemfritt.  

En del av problematiken uppstår då flera organisationer och myndigheter med 
olika kultur, arbetssätt och struktur gemensamt skall lösa en uppgift, som 
förmodligen inte är lik någon tidigare genomförd insats. För de 
insatsorganisationer, till exempel polis och brandkår, som dagligen löser denna 
typ av uppgifter, kan det ibland vara svårt att bedöma omfattningen och 
behovet av extern hjälp. Vid en så pass vanlig incident som till exempel en 
lägenhetsbrand för räddningstjänsten, behöver brandmännen knappast någon 
ledning för att kunna lösa uppgiften. De har utfört detta så många gånger att de 
vet exakt hur det går till. Det är först när en olycka ligger utanför de normala 
situationerna som en räddningsledare måste ta ställning till om extra eller 
externa resurser måste kallas in.9 Sedan skall dessa organisationer samverka för 
att lösa en gemensam uppgift.  

Tidigare forskning och utredning visar bland annat på att det kan förekomma 
svårigheter i samarbetet mellan de civila och de militära enheterna i samband 
med räddningstjänstinsatser. I en tidigare uppsats på Försvarshögskolan dras 
bland annat slutsatsen att Försvarsmakten leder sin verksamhet uppifrån, 

                                      
7 Utvärdering av FM insatser i Arvika hösten 2000, Rapport MDM 2001 
8 Sårbarhets- och säkerhetsutredningen, Säkerhet i en ny tid, SOU 2001:41, 2001,, sid 55 
9 Björn Johansson och Henrik Artman, Interkulturell kommunikation vid nödsituationer – en 
förstudie, n.d. http://www.nada.kth.se/~artman/Artiklar/Interkultur.pdf, 2001-01-10 
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medan räddningstjänsten leder verksamheten underifrån.10 Därför vill jag 
pröva hur allmängiltiga dessa hypoteser är.  

En annan del av problematiken är hur Försvarsmakten löser organiserande och 
ledning av sin del i insatsen. Utan erfarenheter från andra tidigare insatser skall 
en operativ organisation uppstå som är anpassad för att lösa en uppkommen 
situation som är olik alla andra uppgifter Försvarsmakten tidigare löst. Här vill 
jag studera hur Försvarsmakten har hanterat detta i just dessa två insatser. 

Jag har slutligen också en personlig uppfattning att erfarenhetshanteringen 
inom Försvarsmakten brister när det gäller utvärdering av gjorda insatser med 
stöd av Räddningstjänstlagen. Utvärderingar och erfarenheter sammanställs 
och skickas in, men frågan är hur de tas tillvara.  

Som författare av denna studie har jag för avsikt att med grund i 
dokumentationen efter två stora väl avgränsade insatser som Försvarsmakten 
genomfört, analysera Försvarsmaktens insatser att stärka samhället genom 
militär medverkan i räddningstjänst. Därmed vill jag bidra till att öka 
Försvarsmaktens kompetens att lösa den fjärde uppgiften. 

1.3 Syfte 
Huvudsyftet med denna studie är att med utgångspunkt i skogsbranden i 
Tyresta 1999 och översvämningarna i Arvika 2000, undersöka om det går att 
dra några slutsatser ur dessa två insatser för hur ledning, organisation (form 
och funktion) och samverkan11 kan utföras i samband med räddningstjänst-
insatser.  

1.4 Frågeställningar 
För att precisera syftet formulerar jag följande frågeställningar. 
 

1. Hur kan den operativa organisation som uppstod under de båda 
insatserna kännetecknas? 

2. Vilka likheter respektive olikheter kan urskiljas i de 
organisationsstrukturer och den ledning som präglade de båda 
insatserna? 

3. Går det att finna en metod för hur Försvarsmakten bör användas i 
räddningstjänstinsatser? 

4. Går det att finna några avgörande faktorer som styr samverkan mellan 
de samverkande organisationerna? 

                                      
10 Mats Petersson, Gränser i öppna landskap, FHS skr 19100:2022 
11 Samverkan är ett sätt vid sidan om befäl (beslutsrätt) att utöva samordning, att koordinera 
olika verksamheter med varandra. Försvarsmakten, Nomen FM 2000, remissutgåva 1999, 
Bilaga begrepp, sida 143 
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1.5 Avgränsningar 
För att göra studien hanterbar har jag avgränsat den till att endast omfatta 
resultatet efter två insatser som Försvarsmakten har gjort med stöd av 
Räddningstjänstlagen, skogsbranden i Tyresta under augusti 1999 och 
översvämningarna i Arvika under december 2000. Dessa är valda utifrån att det 
är skilda i sina karaktärer. 

Jag har av tidsskäl inte studerat någon tidigare forskning eller utredningar än 
1995. Mot bakgrund av de stora förändringar som skett i Försvarsmakten efter 
FB96 finner jag därför 1995 vara en rimlig tidpunkt för min avgränsning.  

Det finns flera studier och utredningar kring regional respektive central ledning 
i insatssammanhang, framför allt på Försvarets Forsningsinstitut (FOI/FOA), 
men de saknar relevans för min studie på grund av den nivå de behandlar, och 
jag har därmed valt bort dessa. 

Hur erfarenheterna från insatserna tas tillvara efteråt har jag tagit upp som en 
personlig farhåga i problemformuleringen. Jag avgränsar bort detta av 
utrymmesskäl i min analys, men kommer att beröra ämnet under den 
avslutande diskussionen.  

1.6 Disposition 

Jag har så här långt gått igenom den inledande bakgrunden och 
problemformuleringen som ligger till grund för syfte och frågeställningar. 
Kvar i detta inledande kapitel är en presentation av den tidigare 
forskning som jag har valt att använda i studien. Därefter följer den 
teoretiska ram som studien bygger på, vilken presenteras i det andra 
kapitlet. 
I det tredje kapitlet beskrivs den metod som används i studien. För att 
skapa en metodisk inramning redovisas här även det tillvägagångssätt 
jag valt tillsammans med en i bilaga redovisad schematisk bild av 
tillvägagångssättet. I detta kapitel återfinns även en beskrivning av de 
förutsättningar jag jobbat med avseende intervjuerna samt en 
beskrivning och en källkritik av det material jag valt. 
I det fjärde kapitlet presenteras den empiri som analysen kommer att 
bygga på. Inledningsvis beskrivs kort de båda insatserna i Tyresta 
respektive Arvika utifrån några grundfakta. En bredare beskrivning 
återfinns i bilagor. Därefter presenteras fakta från den dokumentation 
som gjorts efter respektive insats vilken varvas med uppgifter jag fått 
genom de genomförda intervjuerna. 
I det femte kapitlet sker så en analys. Denna analys genomförs som en 
sammanvävning och jämförelse av empirin som presenterats i det 
föregående kapitlet. Ett antal slutsatser redovisas därefter varvid jag 
besvarar studiens frågeställningar. Kapitlet avslutas med en friare 
diskussion med utgångspunkt i de slutsatser som jag drar ur min 
analys. Detta görs utifrån studiens syfte och teorianknytning. 
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Förutom redan nämnda bilagor bifogas bilagor med källförteckning, en 
djupare beskrivning av den tidigare forskning som skett i ämnet de 
senaste åren och en bilaga med intervjuunderlaget. 

1.7 Tidigare forskning  
Många studier på olika nivåer har gjorts inom detta område. Jag har valt att 
lyfta fram de jag funnit som har en direkt relevans till den nivå som jag 
fokuserar på i min studie. I denna forskning har jag funnit några intressanta 
slutsatser som jag tar med mig i mitt arbete. En djupare beskrivning av de 
aktuella studierna återfinns i bilaga 2. 

1.7.1 Studier 
Sårbarhets- och säkerhetsutredningens betänkande: Säkerhet i en ny tid SOU 
2001:41, Stockholm 2001. 

Rapporten har en relevans för min studie genom att den tar upp att erfarenheten 
från olika krissituationer visar att det militära försvaret kan bidra med 
värdefulla insatser men att samverkanspotentialen ännu inte är fullt utnyttjad. 
Utredningen anser vidare att åtgärder bör vidtas för att utveckla detta 
samarbete.  

Bristen är att den rör sig på en politisk nivå som jag inte behandlar i min studie. 

Henrik Christiansson, FOA, 1999, Militärt deltagande i insatser vid katastrofer 
i Sverige 1986-1997 

Rapporten har en relevans för min studie då den har studerat liknande 
händelser som de jag skall studera. Sammanfattande slutsatsen är att militären 
utgör en viktig resurs vid stora insatser tack vare tillgången på en stor mängd 
personal med i vissa fall behövlig expertkompetens samt en stor mängd robust 
material. En klar struktur för när, var och hur militären skall användas kommer 
enligt författaren att leda till en optimering av resursanvändandet. 

Intressanta slutsatser i denna studie är: 

 Militären dokumenterar inte på något systematiskt sätt sitt deltagande i 
insatser vid stora olyckor.  

 Räddningsledare efterfrågar att det skapas lättillgänglig information om 
vilka militära resurser som är tillgängliga och hur dessa rekvireras. 

Björn Johansson och Henrik Artman, TEMA Kommunikation, Linköpings 
universitet, Interkulturell kommunikation vid nödsituationer 

Rapportens relevans för min studie är att den studerar samarbetet och 
samordningen mellan räddningstjänsten och hemvärnet på lokal nivå under 
Tyrestabranden.  

Bristerna med förstudien är ur min synvinkel att den endast fokuserar på 
Hemvärnet, som utgjorde en liten del av den totala militära insatsen. Den 
analyserar därmed inte samverkan mellan räddningstjänsten och Försvars-
makten under vilken Hemvärnets personal kom att underställas. 

Intressanta slutsatser i denna studie är: 
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 Interorganisatoriska samarbeten är ett försakat område eftersom teorier 

som stödjer ett sånt perspektiv ännu ej har applicerats på dylika 
problem 

 Otillräckliga lednings- och kommunikationsresurser ledde till 
svårigheter att skapa en helhetsbild av läget. 

 Informationsspridningen till personalen på plats var bristfällig då 
Räddningstjänsten befanns sig i en extraordinär situation och inte hade 
tid att instruera frivilliga. 

 Ledningen saknade kunskap om alla deltagande samtidigt som de gjort 
felaktiga antagande om dem. 

1.7.2 Uppsatser 
Kermith Larsson, Gotländska totalförsvarets implementering av försvar-
sbeslutet 1996 – en utvärdering. (FHS 19100:1056) 

Uppsatsen tar upp samverkan och planering inom ramen för uppgiften ”stöd till 
civila samhället” och hur detta fungerar mellan de Gotländska myndigheterna. 
Syftet är att utifrån FB96 utvärdera resultatet av politikernas beslut i frågor 
som rör ”stöd till civila samhället” på lokal nivå. Vidare utvärderas hur denna 
implementering skett i form av samverkan och planering mellan 
Försvarsmakten, Gotlands kommun och Länsstyrelsen på Gotland, från 1996 
till 2001.  

Uppsatsen har en relevans till mitt arbete då författaren berör den lokala nivån 
på samarbete. Däremot är situationen på Gotland mycket speciell, med sin ö-
karaktär och endast en kommun i länet. Uppsatsen behandlar dessutom inte 
reella insatser utan endast planering och samverkan på lokal och möjligen 
regional nivå. 

Intressant slutsats i denna uppsats är: 

 När det gäller dokumentation av genomförda insatser görs detta hos 
Försvarsmakten endast i vakthavande befäls krigsdagbok. Detta är inte 
tillfyllest, eftersom styrkechefen inte dokumenterar den gjorda insatsen, 
vilket försvårar en saklig och noggrann utvärdering. 

Mats Petersson, Gränser i öppna landskap– en studie i samverkanspotential 
mellan Försvarsmakten och centrala myndigheter vid svåra påfrestningar i 
fred. (FHS 19100:2022) 

Utredningen gör bland annat gällande att samverkanspotentialen ej är fullt 
utnyttjad mellan militära och civila myndigheter. Tyngdpunkten i uppsatsens 
problemformulering omfattas av hur denna samverkanspotential i positiv 
riktning kan förändras. 

Uppsatsen har, trots att den mest behandlar central och regional nivå, viss 
relevans för min uppsats då den tar upp några saker som kan relateras till lokal 
nivå.  

Intressanta slutsatser i denna uppsats är: 
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 Sättet att angripa problem och att komma till beslut kan i vissa 

fall skilja sig mellan de olika myndigheterna. Vidare kan 
språkbruket innebära vissa bekymmer främst i situationer där 
kort om tid för beslut står till förfogande. 

 Försvarsmaktens styrka är att organisationen har en stor specifik 
mängd materiel. Detta innebär att Försvarsmakten noggrant 
måste föra dialog med den myndighet som önskar eller begär 
stöd. Detta kräver utbildning och förståelse för varandras 
verksamhet. 

 Försvarsmakten leder sin verksamhet uppifrån medan 
räddningstjänsten leder verksamheten underifrån. Denna skillnad 
kan ibland ställa till problem och då gäller det att hitta rätt i 
hierarkin. 

Peter Thomelius, PM om Tyrestabranden (Försvarshögskolan,  2001-12-18) 

Författaren studerande vid FHS Stabsprogrammet Marinen 01-02, och har 
inom ramen för ämnet Totalförsvar sammanställt ett PM om Tyrestabranden. 

Rapporten har en stor relevans för mitt fortsatta arbete då den behandlar de 
direkta händelserna under genomförande av insatsen i Tyresta. Här redovisas 
erfarenheter från personal i ledande befattning som har intervjuats efter 
insatsen. Författaren deltog själv i insatserna och har därmed ett personligt 
engagemang.  

Intressant slutsats i denna uppsats är: 

 Det saknas en sammanfattande utvärdering och att det vore lämpligt att 
genomföra en kritisk granskning av insatsen i syfte att skapa en bättre 
grund att stå på vid en motsvarande händelse i framtiden.  

1.7.3 Slutsatser 
Jag konstaterar att de flesta studier och utredningar som har gjorts i ämnet de 
senaste åren har haft en fokusering på central eller regional nivå. Inte många 
har studerat det som verkligen händer längst ute i Försvarsmaktens ”pisksnärt” 
under en insats.  

Jag kan vidare konstatera att de intressanta hypoteserna ovan berör aspekter på 
organisation och ledning. Jag anser att detta går att koppla direkt till det interna 
arbetet i organisationen, det jag vill benämna mikroperspektivet, och jag avser 
att gå vidare med detta i min studie. Samtidigt vill jag för att få en helhetsbild 
höja blicken något och studera vilken karaktär som präglar organisationen i 
stort, ett makroperspektiv. Inget av makroperspektivet framgår i tidigare 
forskning, och jag anser att det är av vikt för att skapa en helhetsbild. De 
intressanta hypoteserna i tidigare forskning kommer jag att ta med mig till 
analys och slutsatser tillsammans med mina egna hypoteser i 
problemformuleringen. 

Tre av författarna hävdar dessutom att erfarenhetshanteringen i dag inte sker på 
ett systematiskt sätt, vilket kan få till följd att Försvarsmakten inte kan 
utvärdera sin del i en insats på ett tillfredställande sätt. Detta stämmer med min 
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egen hypotes om att just erfarenhetshanteringen är eftersatt inom 
Försvarsmakten.  Jag avser inte att fördjupa mig i detta genom 
problematisering med teoretisk grund, utan väljer att ta denna fråga med mig 
till analysen och diskussionskapitlet. 

För att däremot få ett stöd i mitt fortsatta arbete med de organisatoriska och 
ledningsmässiga aspekterna väljer jag att använda begrepp i Henry Mintzbergs 
organisationsteorier. Här kan jag finna stöd både i mikro- och makro-
perspektivet. Mintzberg beskriver bland annat ett antal utformningsparametrar 
och ett par organisationsfunktioner som är direkt applicerbara på mitt 
mikroperspektiv. Beträffande makronivån går det att koppla hans resonemang 
kring organisationsdelar tillsammans med ett par av hans 
organisationsmodeller och koordineringsmekanismer. Detta fördjupar jag i 
nästa kapitel. 

1.8 Förväntat kunskapsbidrag 
Jag har endast studerat två fall men tror att resultatet av studien kan bidra till en 
ökad förståelse för att de insatser Försvarsmakten gör i samband med 
räddningstjänst kan ge värdefulla erfarenheter som går att applicera även i 
andra sammanhang. 
Jag hoppas att min studie kan ge ett värdefullt bidrag till FM förmåga att vid 
behov stärka samhället vid svåra påfrestningar i fred. 
 

2 PROBLEMATISERING MED STÖD AV TEORI 
 
Den kanadensiske forskaren Henry Mintzberg sammanställde på ett 
systematiskt sätt under 1970-talet ett antal bidrag till organisationsforskningen. 
Detta resulterade i ett omfattande verk, The Structuring of Organizations, 
1979. Fyra år senare kom han ut med ett mer sammanfattande arbete i 
Structure in Fives: Designing Effective Organizations.12 Mintzberg menar att 
varje organiserad mänsklig verksamhet ger upphov till två 
grundläggande och motsatta behov: Att fördela arbetet i de olika 
uppgifter som skall utföras och samordna dessa uppgifter för att 
fullborda verksamheten. Strukturen i en organisation kan helt enkelt 
definieras som den totala summan av sätten på vilka organisationen 
delar upp sin arbetskraft i tydliga arbetsuppgifter och sedan uppnår 
samordning mellan dem.13  Därmed avviker han något från den etablerade 
uppfattningen av strukturbegreppet.14  
 

                                      
12 Henry Mintzberg, Structure in Fives – Designing effective organizations (1983), New Jersey, 
USA: Prentice Hall, Inc 
13 Mintzberg, H., 1983, s 2 
14 Bengt Abrahamsson och Jon Aarum Andersen, Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer, (2000) Malmö: Liber AB, sid 67 
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 “The structure of an organization can be defined simply as the 
sum total of the ways in which it its labour is divided into distinct 
tasks and then its coordination is achieved among these tasks.” 

   (Mintzberg , 1983) 
 

Mintzberg menar alltså att en organisation fungerar i förhållande till såväl hur 
de har valt att organisera sig, arbetsfördelningen, som hur koordineringen 
mellan delarna fungerar. Koordineringen av arbetsuppgifter ses som en 
konsekvens av arbets- och auktoritetsfördelningen. Detta innebär att 
situationen anger vilken organisationsform som är lämpligast. 

I Mintzbergs syn på organisationsutformning framstår ett antal områden som 
intressanta för mitt arbete.  

2.1 Mintzberg om organisationsstruktur 
Mintzberg beskriver organisationsstrukturen med hjälp av tre huvudkomponen-
ter: organisationsmodeller, samordningsmekanismer och organisationsdelar. 

Han identifierar fem typer av organisationsmodeller som används vid en 
klassificering av organisationsstrukturer. Dessa skall inte ses som en grund för 
hur en organisation skall designas, utan snarare som konfigurationer med 
skilda karakteristika som verkliga organisationer kan beskrivas utifrån. Till 
varje organisationsmodell kopplas en samordningsmekanism. Mintzberg 
beskriver därför fem olika samordningsmekanismer som var och en gå att 
applicera på de fem olika organisationsmodellerna.15 Dessa mekanismer 
skall betraktas som de mest grundläggande elementen i strukturen, 
klistret som håller samman organisationen. Jag återkommer till dessa 
under punkten 2.2 - Makroperspektivet. 
 

Tabell2:1 Mintzbergs organisationsmodeller i förhållande till samordningsmekanismer 

Organisationsmodell Samordningsmekanism 
Den enkla strukturen Direkt övervakning 
Maskinbyråkratin Standardisering av 

arbetsprocesser 
Den professionella byråkratin Standardisering av utbildning och 

kunskaper 
Den divisionaliserande 
organisationen 

Standardisering av resultat 

Den adhocratiska organisationen Ömsesidig anpassning 

 
 

                                      
15 Mintzberg, H., 1983, s 4-7 



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N   C-UPPSATS FHS: 19 100:2037  
Mj Iréne Engstrand  
FHS ChP 01-03 2003-05-19 Sid 14 (54) 
________________________________________________________________________ 
 
Mintzberg delar vidare in en organisation i fem olika grunddelar.16 Utifrån 
dessa kan en organisation analyseras och därmed skapa ökad förståelse för 
helheten trots att endast en liten del av en organisation beaktas. Mintzberg 
menar att en organisation helst skall kunna identifiera alla fem elementen för 
att kunna fungera så effektivt och rationellt som möjligt. Dessa återkommer jag 
också till under punkten 2.2 Makroperspektivet. 
 

 
Figur 2:1 Mintzbergs grundläggande organisationsdelar 17  
 

När organisationsstrukturen skall utformas används ett antal parametrar för att 
fördela, organisera och koordinera arbete och beslutsprocesser. Mintzberg 
benämner dessa Utformningsparametrar, och jag kommer att behandla dem 
under punkten 2.3 Mikroperspektivet. De sammanfattas i följande fyra 
undergrupperingar: 

 Utformning av arbetsuppgiften  

 Gruppering av enheter och arbetsuppgifter 

 Styrning och samordning av verksamheten  

 Hur beslut fattas  

Strukturen utgör det statiska i organisationen, själva skelettet. För att sen 
beskriva hur organisationen faktiskt fungerar använder Mintzberg en fjärde 
komponent, organisationsfunktioner.18 Tillsammans med utformnings-
parametrarna behandlar jag dem under punkten 2.3 Mikroperspektivet. 

Organisationsfunktionerna är: 

Formell auktoritet. Utgörs av det formella auktoritetsflödet nedåt i 
organisationen, och som ofta beskrivs genom en traditionell organisationsskiss. 

                                      
16 Ibid, s 9-19 
17 Mintzberg, H., 1983, fig. 1-2, s. 11 
18 Ibid, sid 19-22 

Den strategiska ledningen 

Stöd- och serviceenheter Teknostrukturen 
Mellanledet 

Den operativa kärnan 



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N   C-UPPSATS FHS: 19 100:2037  
Mj Iréne Engstrand  
FHS ChP 01-03 2003-05-19 Sid 15 (54) 
________________________________________________________________________ 
 
Reglerade flöden. Visar nätverket av aktivitetsflöden, till exempel 
produktionsarbetet, kommandon och instruktioner nedåt i den administrativa 
hierarkin, återrapportering av resultat stabsinformation och rådgivning till 
beslutsprocessen, etc. 

Informell kommunikation. Är organisationens system och flöde av informell 
kommunikation med särskild vikt lagd vid den ömsesidiga anpassningen. 

Arbetskonstellationer. Utgör ett mönster av grupper, som upprättas av 
medarbetare på samma nivå eller inom samma verksamhetsområde för att för 
att få arbetet utfört.  

Ad-hoc beslutsprocesser.  Visar det system och flöde av ad-hoc beslut som 
binder samman en mängd detaljbeslut med de övergripande strategiska 
besluten. 

Poängen här är att den formella och den informella strukturen genom de fem 
olika mönstren och flödena flätas samman, och knappast kan särskiljas.19 Ingen 
av dessa kan ensamt beskriva hur organisationen fungerar, utan måste läggas 
ihop för att skapa en visserligen komplex, men samtidigt sann bild av helheten. 

2.2 Makroperspektivet 
Min avsikt i studien är bland annat att studera hur Försvarsmakten har 
organiserat sitt deltagande i det två insatserna i Tyresta och Arvika. Som jag 
tidigare nämnde i problemformuleringen skall Försvarsmakten utan erfaren-
heter från andra tidigare insatser skapa en operativ organisation som är 
anpassad för att lösa en uppkommen situation som är olik alla andra uppgifter 
Försvarsmakten tidigare löst. För att höja blicken och skapa en helhetsbild av 
den operativa organisation som skapades under insatserna undersökte jag vilka 
möjligheter Mintzberg ger mig i detta avseende. Jag fann då att Mintzbergs 
fem olika organisationsdelar kan beskriva hur en organisation arbetar i stort.  

Den operativa kärnan, där verksamhetsprocesserna utförs. Denna del är 
den viktigaste i den professionella byråkratin. Denna del omfattar de 
medarbetare som utför det grundläggande arbetet direkt relaterat till 
produktionen av produkter och service. Den operativa delen är 
hjärtat i varje organisation, den del som ser till att organisationen 
överlever. 
Den strategiska ledningen, de som har det övergripande ansvaret, de som 
står för de övergripande besluten, men även de som ger support till 
beslutsfattarna – sekreterare, assistenter, chefer. Denna del har i uppdrag 
att försäkra sig om att organisationen fullgör sitt syfte på ett effektivt 
sätt, samt att tillfredsställa behoven hos de människor som 
kontrollerar eller på annat sätt har makt över organisationen. Här 
finns de människor som har det totala ansvaret för organisationen.  

                                      
19 Abrahamsson, B och Andersen, J A, 2000, sid 71 
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Mellanledet, underchefer som fungerar som en länk mellan toppen och den 
operativa kärnan – arbetsledare. Den strategiska ledningen kopplas 
ihop med den operativa kärnan genom kedjan av mellanchefer med 
formell auktoritet. I allmänhet utövar mellanchefen alla de roller som 
den verkställande chefen har, men i den kontext som hans egen 
enhet utgör.  
Teknostrukturen, innefattar de som på olika sätt arbetar för att påverka 
arbetsflödet och därmed står för standardiseringen, genom exempelvis 
rutinskapande eller utbildning – det kan vara olika analytiker såsom lärare, 
och kvalitetsansvariga. Här finns de som tjänar organisationen genom 
att påverka andras arbetsuppgifter. De kan designa, planera och 
förändra det operativa arbetet, även utbilda de som skall utföra det, 
men de utövar själva inte något operativt arbete.  
Stöd och serviceenheter är supportpersonalen och specialiserade enheter 
som ger support åt organisationen utanför arbetsflödet. De har distinkta 
uppgifter att utföra och är ofta egna organisationer som verkar åt den stora 
– marknadsföring, restaurangansvariga, mässutställningsanordnare etc. 
Stödenheterna kan finnas på olika nivåer i hierarkin. I de flesta 
tillverkande företag, så finns exempelvis juridisk rådgivning nära den 
strategiska ledningen, då de skall tjäna ledningen direkt. På 
mellannivån kan det till exempel vara, prissättning och forskning och 
utveckling. På lägre nivåer i organisationen kan det till exempel vara 
reception och kafeteria. 

Jag avser bland annat att använda denna teori för att beskriva hur den 
organisation och det arbetssätt som deltagande enheter ur Försvarsmakten 
skapar fungerade i samband med de genomförda insatserna. Härvid gör jag 
kopplingar till Mintzbergs organisationsmodeller och samordningsmekanismer.  

När jag studerar Mintzbergs organisationsmodeller finner jag nämligen hos 
flera av dem egenskaper som skulle kunna stämma in på den tillfälliga 
operativa organisation som uppstår under en räddningsinsats.  

Den enkla strukturen är entreprenörsorganisationen som vanligen återfinns i 
mindre organisationer. Den centrala positionen består av en ledare som styr 
över övriga delar utan befintliga mellanled. Roller och ansvar likväl som 
kommunikationsvägar är i denna konfiguration starkt beroende av den centrala 
ledarpositionen. Typiskt för den enkla strukturen är att den har en liten 
eller ingen teknostruktur alls, få stödenheter, obestämd 
arbetsfördelning, minimum av differentiering sinsemellan enheter, och 
en liten hierarki av chefskap. Beteende är föga formaliserat i strukturen, 
och därför blir användning av planering, bildning och samverkansplaner 
minimal.  
Maskinbyråkratin använder sig av standardiserade rutiner och procedurer för 
att koordinera sin verksamhet. Beslutsfattandet är ofta centraliserat i enlighet 
med en hierarkisk struktur. Roller och ansvar likväl som kommunikationsvägar 
är i denna konfiguration klart definierade. 
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Den divisionaliserade organisationen är en konfiguration där verksamheten 
inom organisationen är indelad utifrån marknaden. Dessa delar har oftast 
prestationskrav på sig i relation till organisationen som helhet, vilket även leder 
till att organisationen präglas av en viss del av decentraliserat beslutsfattande. 

Den professionella byråkratin är en organisation som präglas av specialisering. 
Individerna inom organisationen har ofta unika kunskaper som de förvärvat 
tidigare, i första hand genom högre studier. Varje medarbetare eller grupp av 
medarbetare både kräver och kan genomföra sitt arbete utan närmare och direkt 
övervakning – givet att vissa grundläggande krav tillfredsställs. Detta leder ofta 
till ett relativt decentraliserat beslutsfattande även om den hierarkiska 
ordningen fortfarande existerar i bakgrunden.  

Den adhocratiska organisationen är en organisationsform som är organisk och 
formas i förhållande till varierande uppgifter. Den kallas ibland även för den 
innovativa organisationen och utgår från projekt av olika slag. Organisationer 
med denna konfiguration präglas ofta av ett decentraliserat beslutsfattande 
samt avsaknad av klara procedurer och regler.  

Ytterligare ett verktyg för att studera den operativa organisationen är, förutom 
Mintzbergs organisationsdelar, de samordningsmekanismer som Mintzberg 
kopplar till respektive organisationsmodell20. Genom att dessutom studera 
graden av ömsesidig anpassning genom informell kommunikation och direkt 
övervakning genom att en individ tar ansvar för andras arbete, hoppas jag 
kunna förstå vilken organisationsmodell som är applicerbar på de studerade 
insatserna. 

2.3 Mikroperspektivet 
För att skapa en struktur i inhämtningen och bearbetningen av data väljer jag 
att använda Mintzbergs utformningsparametrar. Det handlar bland annat om 
val av grundläggande arbetsfördelning, styrning, kontrollspann, flöden och 
grad av decentralisering. Jag finner dessa speciellt intressanta då det är de som 
formar en organisations struktur. De stämmer även väl mot de framtagna 
slutsatserna i tidigare forskning, vilka omfattade organisation och ledning. 

När organisationsstrukturen skall utformas används enligt Mintzberg ett antal 
parametrar för att fördela och koordinera arbetet. Det handlar egentligen om 
nio olika parametrar, som faller in under fyra huvudgrupperingar. Jag kommer 
att använda mig av denna fyrgruppsindelning när jag samlar in och analyserar 
data i min studie. 

Indelningen är följande: 

1. Utformning av arbetsuppgiften.  

Arbeten kan specialiseras i två dimensioner. Den första 
dimensionen kallas horisontell arbetsspecialisering och dess motpol 
är horisontell arbetsutvidgning. Den relateras till bredden och 

                                      
20 se tabell sid 13 
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omfattningen på arbetet.21  Det handlar om hur många olika 
uppgifter som ingår i arbetet och hur breda eller smala dessa är.  
Den andra dimensionen relateras till djupet, till kontrollen över 
arbetet22. Ytterligheterna i denna dimension är när medarbetaren 
endast gör sitt arbete utan att tänka på hur eller varför, respektive 
när arbetaren förutom att göra sitt arbete även kontrollerar varje 
aspekt av det. Denna dimension kan kallas vertikal 
arbetsspecialisering och dess motpol är vertikal arbetsutvidgning. 
Organisationen begränsar handlingsfrihet för sina medlemmar, i 
huvudsak genom standardisering av arbetsprocesserna.23 
Beteendet kan formaliseras på tre grundläggande sätt: Genom 
arbetet – till exempel genom befattnings-beskrivning, genom själva 
arbetsuppgiftens utförande och genom regler - allt från 
löneutbetalning till klädstil. Oavsett vilket sätt av formalisering, är 
effekten på individen densamma, dennes beteende regleras. 
Strukturen kan definieras som byråkratisk när beteendet i stor 
utsträckning är standardiserat och organisk när det saknas 
standardisering.  
2. Gruppering av enheter och arbetsuppgifter.  
Utifrån utformningen av arbetsuppgifterna under en insats uppstår frågan 
hur dessa skall grupperas till enheter och hur stora dessa skall vara.24 Det 
finns enligt Mintzberg härvid två slags grundläggande grupperingar: 
marknadsgruppering och funktionell gruppering.  

Två viktiga frågor kan ställas gällande enhetens storlek. Hur många 
individer skall rapportera till varje chef, hur brett blir chefens 
kontrollspann? Vilken form skall strukturen ha, skall den vara hög 
med små enheter och smalt kontrollspann eller skall den vara bred 
med stora enheter och brett kontrollspann?  
3. Styrning och samordning av verksamheten.  

Syftet med en plan är att specificera ett i framtiden önskat resultat. 
Syftet med kontroll är att bedöma huruvida resultatet har uppnåtts 
eller inte. Planering och kontroll går hand i hand, det kan inte bli 
någon kontroll utan att först planera, och planer förlorar sin mening 
utan uppföljande kontroll. Tillsammans reglerar planer och kontroller 
outputs, och indirekt även beteendet. Organisationer har utvecklat 
en hel uppsättning av planer för att uppmuntra samverkan mellan 
individer, planer som kan införlivas i den formella strukturen. Dessa 
samverkansplaner representerar den mest signifikanta moderna 
utvecklingen inom organisationsdesign. Fyra grundläggande planer 

                                      
21 Mintzberg, H., 1983, sid 26-28 
22 Ibid, sid 28 
23 Ibid, sid 33-39 
24 Mintzberg, H., 1983, sid 46-72 
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finns: Samverkansroller, temporära projektgrupper och permanenta 
projektutskott, integrerande chefer och matrisstrukturer.  
4. Hur beslut fattas.  

Centralisering kontra decentralisering beskriver var i organisationen som 
beslut fattas. Spridningen av formell makt ner genom kedjan av 
mellanchefer kallas vertikal decentralisering. Delegering är en vanlig 
synonym för den här sortens decentralisering. Horisontell 
decentralisering refererar till i vilken utsträckning ickechefer 
kontrollerar beslutsprocesser. Med detta menas att beslutsmakt 
flödar ut till människor utanför mellanchefslinjen, till analytiker, 
stödspecialister och operatörer. Mintzberg beskriver fem tydliga typer 
av vertikal och horisontell decentralisering25. 

Vidare finner jag att Mintzbergs organisationsfunktioner kan ha ett visst 
förklaringsvärde. De i detta sammanhang relevanta funktionerna är de som 
belyser det tillfälliga beslutsfattandet, alltså den informella kommunikationen 
och ad-hoc beslutsprocesser. 

Den informella kommunikationen skulle kunna beskrivas som ett sociogram –
en beskrivning av vem som kommunicerar med vem. Här framkommer en 
indikation på informella maktcentra och det rika nätverk av informell 
kommunikation som kompletterar och ibland kringgår de formella kanalerna. 
Detta flöde förtar många gånger prydligheten i de två första, mer formella, 
flödestyperna.26 

Ad-hoc beslutsprocesser är beskrivningen av hur underlaget till ett strategiskt 
beslut byggs upp genom olika delprocesser i organisationen och hur detta 
därefter implementeras och genomförs.27 

2.4 Kritik av Mintzberg 
Lee Bolman och Terrence Deal (1997) menar att Mintzbergs konfigurations-
synsätt visserligen ger en ny dimension på den konventionella linje-stabs-
organisationen, men innehåller ändå mycket av den traditionella bilden av 
struktur som en hierarkisk pyramid.28 Bengt Abrahamsson och Jon Aarum 
Andersen (2000) hävdar att Mintzberg uppfattar byråkrati som en form i stället 
för en funktion. Den hierarkiska formen har enligt dem nödvändigtvis inte 
något att göra med hur organisationen fungerar. Studiet av hur form och 
funktion förhåller sig till varandra kräver undersökning i varje enskilt fall.29  

Denna kritik påverkar däremot inte mitt val av teoretisk referensram, då både 
Försvarsmakten och Räddningstjänsten har en i grunden hierarkisk 
uppbyggnad av sin ledningsstruktur. Jag anser därför att Mintzberg ger mig en 

                                      
25 Ibid, sid 114-116 
26 Mintzberg, H., 1983, sid 21 
27 Ibid, sid 21-22 
28 Lee Bolman, och Terrence Deal, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, 1997, 
Studentlitteratur, Lund, sid 93 
29 Abrahamsson, B och Andersen, J A, 2000, sid 79 
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bra teoretisk grund att bygga mina slutsatser på, samtidigt som den ger mig en 
struktur för att bearbeta empirin. 

2.5 Sammanfattning 
Mintzbergs organisationsteorier ger mig med andra ord många verktyg för att 
studera de operativa organisationerna i samband med räddningsinsatserna. Jag 
har här valt att studera frågan ur dels ett makro-, dels ett mikroperspektiv. 
Genom makroperspektivet får jag en möjlighet att beskriva och kategorisera 
organisationen i stort genom: 

 De olika organisationsdelarnas inbördes förhållande 

 Kopplingar till Mintzbergs organisationsmodeller  

 Kopplingar till Mintzbergs samordningsmekanismer 

Mikroperspektivet ger mig en struktur att samla in och bearbeta data utifrån 
och bygger på en studie av fördelning och koordinering av arbetet: 

 Utformning av arbetsuppgiften 

 Gruppering av enheter och arbetsuppgifter 

 Styrning och samordning av verksamheten 

 Hur beslut fattas 

I mikroperspektivet kommer jag även att studera organisationsfunktionerna 
som berör: 

 System och flöde av informell kommunikation  

 System och flöde av ad-hoc beslut 

Hur jag går till väga beskrivs vidare i nästa kapitel. 

 

3 METOD 
3.1 Beskrivning av tillvägagångssätt 
Intresset för att göra just denna studie väcktes i och med att jag blev nyfiken på 
Försvarsmaktens deltagande i räddningsinsatsen i Tyresta. Jag ville därför göra 
en studie av denna insats i relation till ytterligare någon insats med stöd av 
Räddningstjänstlagen. Jag studerade litteratur och tidigare forskning inom 
ämnesområdet för att bilda en relevant referensram. Jag bestämde mig då även 
för att ta med insatsen i Arvika i arbetet. Jag formulerade mitt problem vilket 
mynnade ut i ett syfte och fyra frågeställningar.  

Därefter studerade jag den tidigare forskningen lite noggrannare, för att se vad 
som var applicerbart mot mitt syfte och mina frågeställningar. Jag fann några 
intressanta slutsatser som tas med till analys och egna slutsatser tillsammans 
med mina egna hypoteser i problemformuleringen.  

Efter en fördjupning i Mintzbergs organisationsteorier och viss tidigare 
forskning har problematiseringen byggts på och utgör en grund för den 
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fortsatta studien. Ur den teoretiska bakgrunden fick jag också en struktur för 
upplägget av insamling och bearbetning av data.  

Grunden i studien utgörs av en fallstudie av två genomförda insatser, vilket 
innebär en studie av ett fenomen i sin realistiska miljö.30 Insatserna gjordes i 
samband med skogsbranden i Tyresta nationalpark 1999 och översvämningarna 
i Arvika 2000. Anledningen till att just dessa två insatser studeras är att de 
genomförts efter FB96 och med Räddningstjänstlagen som grund. De skiljer 
sig även åt på ett par punkter. De genomfördes före respektive efter 
omorganiseringen av Försvarsmaktens ledning 2000 och tidsfaktorn i 
händelseförloppet skiljer avsevärt. Därmed kan även en intressant jämförelse 
göras mellan just dessa insatser. 

Studiens struktureras utifrån Mintzbergs utformningsparametrar. 

Kartläggningen av vilka rapporter, studier, erfarenhetsbeskrivningar mm 
som finns kopplat till ämnet har skett genom fyra kanaler: 

1. FHS Bibliotek – FOA rapporter, Statliga utredningar 
2. Internet – FOA rapporter, Statliga utredningar 
3. Intervjuer – Nyckelpersonal kopplade till insatserna 
4. Stabs- och förbandsexpeditioner31 - Skrivelser 

En översiktlig bild av tillvägagångssättet återfinns i bilaga 4. 

3.2 Kvalitativ analys och fallstudie 
Syftet med min studie är att undersöka om det går att dra några slutsatser för 
hur ledning, organisation och samverkan kan utföras i samband med 
Försvarsmaktens deltagande i räddningstjänstinsatser.  

Grunden utgörs av en fallstudie av två insatser. Inför arbetet med hot- 
och riskutredningen32 gjordes en sammanställning över de 200 största 
olyckorna som inträffat i Sverige under åren 1950-1994. Henrik 
Christiansson gjorde i sin FOA-studie ett urval av tolv större olyckor 
som Försvarsmakten har deltagit i och därvid studerat några få faktorer. 
Jag inte har någon tidsmässig möjlighet att studera en större mängd fall 
om jag dessutom vill gå på djupet. Alternativet hade varit att göra en 
mer övergripande studie av alla de fall som Försvarsmakten har varit 
inblandad i under de senaste åren. Detta medger inte den för studien 
disponibla tiden, utan anledningen till att jag väljer fallstudier är därför 
dels av praktiska skäl, dels för att jag kan gå på djupet i dessa två 
insatser. Jag gör den bedömningen att jag ändå kan ge en bild av 
Försvarsmaktens förmåga i samband med räddningstjänstinsatser. 
Däremot måste svårigheten med att ett par enstaka fall inte fullt ut kan 
representera verkligheten beaktas.33 Jag vet inte hur representativt detta urval 

                                      
30 Jan Backman, Rapporter och uppsatser, 1998, Lund, Studentlitteratur, sid 49 
31 vid Amf 1, MarinB O, MDM och Södertörns brandförsvarsförbund 
32 SOU 1995:19 Ett säkrare samhälle, huvudbetänkande från Hot- och riskutredningen. 
33 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund 1996, sid 31 
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är vilket innebär att jag måste vara försiktig med de slutsatser jag drar. 
Slutsatserna kan användas såsom indicier och får värde när det i framtiden 
finns fler indicier som pekar på samma håll. 
Denna typ av verksamhet är ganska outforskad. Detta faktum i 
kombination med mina begränsade grundkunskaper i ämnet gör att 
användandet av en enkät inte är aktuellt för min del. När det gäller att 
studera ledning, organisering och samverkan förefaller därför i valet av 
metod för mig den kvalitativa metoden svara bäst. I denna metod 
används inte mätningar i siffror eller tal utan metoden resulterar i 
verbala formuleringar, skrivna eller talade. Kvalitativ metod används då 
det är svårt att mäta och väga aktiviteter samt händelser i den situation 
den är tänkt att utreda.34 Jag måste härvid använda ett synsätt där jag 
förutsättningslöst sätter mig in i rådande miljö och situation. Resultatet 
skall inte mätas utan diskuteras utifrån en dialog där helheten beskrivs 
på ett skrivet och verbalt sätt. 
Jag kommer i min analys att göra en komparation 35 mellan de två studerade 
insatserna, varvid jag beskriver såväl likheter som olikheter. 

3.3 Data 

3.3.1 Rapporter 
De officiella rapporterna efter de två genomförda insatserna är sammanställda 
av dåvarande Marinkommando Ost (MKO) och Södertörns brandförsvars-
förbund för Tyrestainsatsen respektive Mellersta Militärdistriktet (MDM) och 
Räddningsverket för Arvikainsatsen. 

3.3.2 Intervjuer 
Intervjuerna i min studie har som övergripande syfte att komplettera mitt 
inhämtade rapportunderlag och förtydliga innehållet i de studerade 
dokumenten. De frågor som jag ställt till de intervjuade bygger på 
problemformuleringen och de områden som framkommit efter 
genomgång av den teoretiska bakgrunden (se sid. 13-17) : 
 Utformning av arbetsuppgiften 
 Gruppering av enheter och arbetsuppgifter 
 Styrning och samordning av verksamheten 
 Hur beslut fattas 
 System och flöde av informell kommunikation  
 System och flöde av ad-hoc beslut 
 De olika organisationsdelarnas inbördes förhållande 

De intervjuade nyckelpersonerna som är utvalda representerar den civila 
respektive den militära organisation som deltog på lokal nivå. De hade 
befattningar på lokal ledningsnivå, varför de bedöms kunna svara för 

                                      
34 Heine Andersen, Vetenskapsteori och metodlära, Studentlitteratur, Lund 1994 
35 Ejvegård, R, 1996, sid 39 
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den egna organisationens uppgifter och process vid insatserna, likväl 
som den samordning som skedde med andra deltagande enheter. 
Personerna har lång erfarenhet inom respektive yrkesområde och god 
kännedom om sin egen organisations uppgifter. Därför var det viktigt att 
välja just dessa personer. 
Följande personer har intervjuats: 
 Brandingenjör Anders Edstam, Södertörns brandförsvarsförbund, 

funktionsansvarig i strategisk stab i RC36  och i operativ stab på 
skadeplats samt stabschef i strategisk stab under Tyrestainsatsen. 

 Övlt Per Schedin, då stf bataljonschef på KA 1, militär insatschef 
under Tyrestainsatsen 

 Räddningschef Håkan Axelsson, då räddningschef i Arvika 
kommun, räddningsledare under Arvikainsatsen 

 Övlt Stellan Jansson, då Chef Värmlandsgruppen, militär 
insatschef under Arvikainsatsen 

Intervjufrågorna återfinns i bilaga 3. 

3.3.3 Källkritik 
Anledningen till att jag använder fakta både från skriftliga källor och från 
källor som personligen deltagit i, eller haft stark koppling till insatserna 
är att öka studiens tillförlitlighet. Min strävan har varit att finna personer 
som är väl insatta i den aktuella insatsen, men även i den egna 
organisationens utveckling. Jag tillmäter därför dessa beskrivningar 
stort värde för min studie. 
De granskade dokumenten utgör officiella skrivelser mellan 
myndigheter. Tillförlitligheten bedöms som god då de är sammanställda 
kort tid efter insatsens genomförande. 
Syftet med intervjuerna är att förtydliga innehållet i de studerade dokumenten. 
Därvid skapas en högre källkritisk tillförlitlighet i de granskade källorna. 

 

4 EMPIRI 
Detta kapitel innehåller en sammanställning av de data jag har fått genom 
dokumentationen och intervjuerna kopplade till respektive insats. Jag väljer här 
att komprimera detta material, men vägen dit har gått via en avskrift av de 
intressanta delarna i de genomförda intervjuerna. Inspelningar av intervjuerna 
har dessutom genomförts, vilket innebär att rådata finns att tillgå. 

                                      
36 Räddningscentralen (RC) på brandstationen i Lindvreten, inre ledningen. 
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4.1 Branden i Tyresta nationalpark 1999 
Empirin i detta kapitel bygger på  

 De officiella rapporterna sammanställda av dåvarande Marinkommando 
Ost (MKO) och Södertörns brandförsvarsförbund.  

 Intervjuer med Brandingenjör Anders Edstam, Södertörns 
brandförsvarsförbund, funktionsansvarig i strategisk och operativ 
stab samt stabschef i strategisk stab och Övlt Per Schedin, då stf 
bataljonschef på KA 1, militär insatschef under insatsen. 

4.1.1  Allmänt om insatsen 
Under augusti 1999 drabbades Tyrestaområdet söder om Stockholm av en 
mycket stor och svårsläckt brand. 

Branden startade på morgonen söndagen den 1 augusti och under de närmaste 
dygnen skedde en okontrollerad brandspridning i området. Militär förstärkning 
i form av helikoptrar rekvireras redan under första dygnet tillsammans med 
enheter ur Hemvärnet. Under tisdagen den 3 augusti anlände de första 
värnpliktiga styrkorna från Vaxholms kustartilleriregemente och som mest 
nådde den militära personalstyrkan upp till 410-480 man från sammanlagt åtta 
förband under sju dagar. Räddningstjänsten avslutas formellt den 12 augusti.  

För ytterligare data kring insatsen i allmänhet, se bilaga 5. 

4.1.2 Utformning av arbetsuppgiften  
Den viktigaste och främsta uppgiften för Försvarsmakten var att bistå med en 
stor mängd arbetskraft. Dessutom bistod de militära enheterna med ledning, 
samband, sjukvård, bevakning, personalvård och underhåll i form av 
förplägnad, drivmedel, vatten, transporter, och reparationer. Även 
Försvarsmaktens helikoptrar användes för rekognosering, vattenbombning och 
transporter. Vaxholms kustartilleriregemente, som deltog med den största 
personalstyrkan, byggde upp en infrastruktur som var nödvändig för att 
räddningsinsatserna skulle kunna genomföras. 600 man per dygn utspisades, 
220 skadefall omhändertogs samt reparationer genomfördes på materiel i 
släckningsområdet. Försvarsmakten upprättande ett fungerande radiosamband i 
området samt hjälpte räddningstjänsten att få tillgång till fast telefoni. När 
Försvarsmaktens resurser begärdes förväntade sig räddningstjänsten inte mer 
än mankraft, därför blev det en bonus att Försvarsmakten också hade så mycket 
stödenheter i form av sjukvård, tross med mera som kunde utnyttjas.  

Någon formalisering av arbetsuppgifterna genom en arbetsbeskrivning skedde 
aldrig utan uppgifterna till de militära enheterna delgavs muntligt.  

Arbetspassen var långa, cirka 4-6 timmar, vilket innebar att personalen var 
rejält uttröttade efter ett arbetspass. Det blev så långa pass då transporterna var 
så omständliga det inte hade blivit någon uteffekt om passen varit kortare. 

Det skilde mycket mellan Försvarsmaktens enheter avseende förmåga att agera 
självständigt, allt från enheter ur Hemvärnet som har brandutbildning till 
personal som aldrig har sett en pump. Därför kompletterade 



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N   C-UPPSATS FHS: 19 100:2037  
Mj Iréne Engstrand  
FHS ChP 01-03 2003-05-19 Sid 25 (54) 
________________________________________________________________________ 
 
Räddningsledningen med en utbildningavdelning som åkte runt på motorcykel 
och utbildade militär personal på hantering av pumpar och slangsystem, efter 
den grundläggande utbildningen vid ledningsplatsen. Räddningstjänsten 
upplevde att det fungerade skapligt, och vissa enheter blev tack vare detta helt 
självgående.  

Säkerhetsutbildning krävdes också efter ett tag på grund av fallande träd vars 
rötter hade brunnit upp. Förutom pumpar och slangar hanterade 
Försvarsmakten endast sin egen utrustning. I övrigt genomfördes genomgångar 
på plats om säkerhet och hantering av viss materiel. Detta gjordes med 
arbetslagen efter hand innan avlösning. Läget och inriktningar för 
släckningsarbetet gicks igenom och personal fördelades. 

Under intervjuerna framkom att de kompetenser som Försvarsmakten kan bidra 
med är främst att skapa uthållighet, vilket räddningstjänsten inte är 
dimensionerad för. Försvarsmakten har en stor uthållighet såväl personellt och 
materiellt. Räddningstjänsten är i stället dimensionerad för hög initialkraft. 
Under insatsen skapade Försvarsmakten uthållighet med bland annat den 
medförda logistikfunktionen, samband och transporter. Försvarsmakten kan 
också genomföra ledning i det korta perspektivet (stridsledning), som även 
räddningstjänsten är bra på, men framför allt i det långa perspektivet 
(planering). Försvarsmakten kompletterar räddningstjänstens organisation när 
det gäller analys av uppgiften och tolkning av situationen, som till exempel att 
identifiera hot som kan uppkomma de närmsta dygnen.  

Under intervjuerna framkom även att det finns paralleller att dra mellan 
Försvarsmaktens uppgifter i krig respektive räddningstjänst. Paralleller med 
väpnad strid är lätt att göra då motståndaren, såväl i det räddningstjänstmässiga 
som i det militära fallet, är lika oberäknelig och styrkorna hamnar i förhands- 
och efterhandssituationer. Erfarenheten av att hantera dessa oberäkneliga 
situationer gör att Försvarsmakten kan bidra stort. Just under en insats av denna 
typ kommer Försvarsmaktens metoder och kunskaper väl till sin rätt, då 
Försvarsmakten är anpassad till att uppträda i denna typ av terräng. 
Försvarsmakten kunde kompensera räddningstjänstens brist på heltäckande 
samband, uthållighet över tiden och funktioner som till exempel sjukvård, 
drivmedelsförsörjning, livsmedel, hygien och tekniskt underhåll.   

4.1.3 Gruppering av enheter och arbetsuppgifter 
När larmet hade gått hos räddningstjänsten började personal kallas in. Ett 
misstag som gjordes från räddningstjänstens sida var att inledningsvis 
missbedöma brandens omfattning, vilket fick till följd att för mycket folk 
kallades in i den inre ledningen 37 direkt. Det innebar begränsningar i att lösa av 
personal efter hand, även om uppgiften löstes.  

Det som påverkade ledningsmöjligheterna mest inledningsvis var däremot att 
den yttre ledningen38 bemannades med en standarduppsättning för lite större 

                                      
37 Räddningscentralen (RC) på brandstationen i Lindvreten 
38 Fältstaben på skadeplatsen 
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händelser (typ vindsbrand med 50 man insatta), men som var för klen för att 
behärska en insats av den dignitet som det kom att utveckla sig till (se fig 4:1).  

 

Samband och ledningsoperatör

Sektorchef
Östra

Sektorchef
Norra

Sektorchef
Västra

Sektorchef
Material + vatten

Skadeplatschef
(Insatsledare)

Räddningsledare
(BI)

 
Figur 4:1 Räddningstjänstens ledningsorganisation på skadeplatsen (yttre ledningen) under 
första och andra dygnet. 39  

 

Sektorcheferna är vana att hantera ca 10 man under sig. Denna insats var tiofalt 
större, både geografiskt och personellt. Efter att Försvarsmakten kommit till 
platsen kunde en sektor innehålla upp till 100 man, och samordningen blev 
mycket komplex för skadeplatschefen. Räddningstjänsten hade inte kraft att 
omsätta de resurser de fick ut i skogen till rätt effekt. I den inledande 
organisationen under första dygnet blev skadeplatschefen den trånga sektorn då 
han i stort sett blev helt fastlåst i radiotrafik med sektorcheferna. 

”Hade vi gjort om det i dag hade vi nog tagit personal från RC till 
skadeplatsen i stället. Vi har lärt oss att det inte alltid är rätt med 
den ”standarduppsättning” vi har, utan den måste anpassas efter 
omständigheterna.” 40 

Räddningstjänsten visste vart de ville nå, vilket mål de hade, men hade svårt att 
omsätta det till handling. Samordningen blev därför svår. Den inre ledningen 
växte snabbt, var i fatt insatsen från tisdagen och låg på framkant, men det tog 
fram till torsdag-fredag innan den yttre ledningen var i fatt fullt ut. Den yttre 
ledningen hade från tisdagen etablerat sig med minst fem man, upp till nio, och 
denna nivå hölls insatsen igenom. All radiotrafik dirigerades genom en ren 
sambandslänk vilket gav skadeplatschefen möjlighet att fokusera på annat. 
Denna räddningsledning var dessutom samordnad med militären och polisen 
(se figur 4:2).  

                                      
39 Anders Edstam, Sammanställning av Tyrestabranden, utkast 1, Södertörns 
brandförsvarsförbund, 1999-10-06, sid 7 
40 Anders Edstam, funktionsansvarig och stabschef under Tyrestainsatsen 
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4
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5

Skadeplatschef
(Insatsledare)

Räddningsledare
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 Figur 4:2 Räddningstjänstens ledningsorganisation på skadeplatsen från tredje dygnet.41 

 

Bättre kontroll skapades efter hand över läget på skadeplatsen, och en 
helikoptersamordnare tillfördes, vilken var ett stort stöd på platsen. Den 
militära insatsledaren var den direkta länken från de militära deltagande 
enheterna till räddningsledaren på skadeplatsen. Dennes uppgift blev att ta 
aktiv del av analysen av situationen och läget för stunden, för att ytterst kunna 
ställa rätt resurser till förfogande. 

En depåorganisation byggdes upp som enbart hanterade all materiel på platsen, 
en sjukvårdsenhet från räddningstjänsten tillsammans med militära sjukvårdare 
och observatörer i helikopter som rapporterade direkt till inre ledningen.  

Brandpersonal var sektorchefer och stod för kompetensen och kunde ta det 
brandtekniska ansvaret i området. Dessa ledde personalen via militära 
gruppchefer. Räddningstjänstens personal ledde alltså inte enskild soldat, utan 
via en militär förman/arbetsledare. Dessa arbetade mycket nära varandra. Det 
förhållandet förändrades under tidens gång.  Det skapades därmed en informell 
struktur med ”undersektorchefer” som inte var tydligt uttalade, utan lokala 
lösningar uppstod hela tiden. I början fanns inte den militära arbetsledaren, 
utan det infördes efter ett tag, ur ett säkerhetsperspektiv, då den enskilde 
soldaten ute i brandområdet riskerade att bli avhakad och tappa kontakten med 
en förman. Under onsdagen den 4 augusti utses militära ställföreträdande 
sektorchefer för att tillsammans med tidigare utsedda signalister förbättra 
samarbetet mellan brandpersonal och militärer ute på sektorerna.  

Därmed gick organisationerna ihop och gränssnittet mellan räddningstjänsten 
och de militära enheterna löstes. Räddningstjänsten ville utnyttja den 
ledningsstruktur som Försvarsmakten hade med sig och det var de militära 
enheterna själva som föreslog lösningen med ställföreträdande sektorchefer. 
Räddningstjänsten hade inte kraft att organisera detta själva, utan fick det 
stödet av Försvarsmakten.  

                                      
41 Anders Edstam, Sammanställning av Tyrestabranden, 1999, sid 11 
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”Jag upplevde att det var parallella organisationer men där vi 
inordnade oss under räddningstjänstens styrning. Militären ledde 
sina egna men i en gemensam organisation. Vi hade militära 
stabschefer i räddningstjänstens stab. En lite annorlunda lösning 
men som fungerade bra.”  42 

Under insatsen gick det upp till tio militärer på en brandman, och 
räddningstjänsten upplevde efteråt att de hade kunnat utnyttja brandpersonalen 
till teknisk sakkunnighet på linjen i större omfattning än vad som gjordes. Det 
förekom grupper i sektorerna som saknade brandkunnig personal, även om 
räddningstjänsten försökte sprida ut dem.  

Militära enheter från olika regementen blandades i huvudsak inte, utan den 
militära organisationen bibehölls inom respektive regemente. 
Räddningstjänsten meddelade varje dag vilka personalbehov som fanns på 
vilka platser, och den militäre ledaren fördelade grupper och skapade strukturer 
efter det. Etablerade grupper bibehölls och utgjorde den minsta organisatoriska 
delen. En officer var alltid chef och ansvarig ute i brandområdet. Några 
bedömningar av läget gjordes inte på den nivån utan uppgifterna löstes på order 
från sektorchefen. De var enbart rent säkerhetsmässiga beslut som officeren 
tog. Detta berodde på att det saknades fackmässig kompetens för att kunna 
fatta andra beslut.  

Det som kunde ha förbättrats var att göra lydnadsförhållandena enklare, helt 
enkelt att militär chef leder militär personal. Ytterst har den militäre 
insatsledaren ett ansvar för den militära personalen, till exempel att säkerheten 
inte äventyras med hänsyn till de risker som finns. Det ansvaret kunde aldrig 
läggas ut på räddningstjänsten, utan Försvarsmakten hade ett uttalat ansvar för 
sin egen personal.  

4.1.4 Styrning och samordning av verksamheten  
Inledningsvis fungerade inte ledningen vilket kan bero på räddningstjänstens 
ovana att leda insatser av denna storlek och bristande kunskap om vad 
Försvarsmakten kunde bidra med. Ovanan tog sig uttryck i svårigheter från 
räddningstjänstens sida att bedöma bemanningens och ledningens storlek, 
lämpligt avlösningssystem och metod för lägesuppfattning.  

Samverkanssvårigheter mellan deltagande enheter kunde anas avseende språk 
och metodik, men också i sättet att leda underställd personal. Uppgiftens 
innebörd borde ha analyserats av räddningsledaren tillsammans med militär 
chef för att klarlägga möjligheter och begränsningar. Detta bekräftas av 
räddningsledaren under första dygnet som rapporterar att de inledningsvis 
under ca fyra timmar hade mycket dålig kontroll över läget beroende på 
sambandsproblem, dålig överlämning och akuta händelser i brandutvecklingen 
precis i samband med avlösningen. 

                                      
42 Anders Edstam, funktionsansvarig och stabschef under Tyrestainsatsen 
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Större delen av de brister som uppstod i planeringen för och ledningen av 
insatsen berodde på att organisationen byggdes ut efter hand med en bit i taget 
vartefter behov uppstod. Det tog också lång tid innan den inre ledningen fick 
respons på hur uppgiften löstes. 

Räddningstjänsten tog inledningsvis i för lite avseende efterfrågan på 
förstärkningspersonal. I den inre ledningen kom insikten om den stora 
omfattningen först, varvid de beställningar som gjordes utifrån skadeplatsen 
dubblerades. Planeringsmässigt sett handlade det därför enbart om att parera, 
vilket innebar att räddningsledningen enbart agerade på det som uppkom.  
Räddningsledningen försökte att hitta en struktur, men brandspridningen var så 
snabb att det var svårt. I den inre ledningen omsattes de lägesrapporter som 
kom in till resursbehov. Svårigheterna var att den yttre ledningen hade svårt att 
precisera exakt hur mycket som behövdes av olika resurser. Uttryck som 
”mycket”, ”massor” och ”mer” av olika resurser förekom. Då 
räddningsinsatsen ständigt jobbade mot tiden innebar det att innan 
resursförfrågningarna hunnit omsättas var de redan inaktuella.  

När det började bli lite mer struktur i planeringen påbörjades omfallsplanering. 
För den inre ledningen del handlade det om tisdagsdygnet, för den yttre 
ledningen torsdagsdygnet. Då planerades det i dygn i stället för i timmar 
framåt.  

Det missades ibland att dokumentera många tankar, så i samband med 
passbyten kunde viss planering falla bort, i och med att de aldrig ”kom in i 
systemet”. Varje befattningshavare hade egna system för dokumentation. 
Erfarenheten som framkommit är att dokumentationsrutinerna på skadeplatsen 
måste förbättras så att det går att söka information. Det är också viktigt att hålla 
ner antalet individer på olika poster till ett minimum. 

Vaxholms kustartilleriregemente efterfrågar i sina erfarenheter att det hade 
varit önskvärt att tidigt skapa en gemensam bild av läget inom respektive 
funktion, och ett sammanställt läge som underlag för fortsatta beslut på en 
gemensam ledningsplats. 

Försvarsmakten hade en egen ledningsvagn grupperad 20 meter från 
räddningsledarens stabsplats, vilket innebar att de hade goda möjligheter till 
samordning, främst vad avser sambandet. Ledningen utövades primärt via 
sektorcheferna och inte via den militära ledningen. Möjligheten fanns däremot 
att få kontakt via det militära sambandet vid akuta behov, då det militära 
sambandet fungerade fullt ut. Försvarsmakten hade alltid två till tre man i gång 
på den militära ledningsplatsen, och ständig passning på sambandsmedlen. De 
hade ansvar för att administrera och planera för all personal och logistik som 
ställdes till räddningstjänstens förfogande, under direkt befäl av den militäre 
insatsledaren som gav nödvändiga direktiv efter samordning med 
räddningsledaren. Den militäre insatsledaren stod med ett ben i den militära 
staben och det andra i räddningsledningens stab.  

Då rutinerna börjat byggas upp inriktade sig stabsarbetet framför allt på de 
närmaste 12 timmarna, och emellanåt i ett 24-timmarsperspektiv. Framför allt 
gällde detta under den senare delen av räddningsinsatsen och i specifika fall, 
men inte över tiden.  
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”Vi hade kanske ett behov av att ha längre framförhållning i vår 
planering, men man fick leva med verkligheten – förutsättningarna i 
brandområdet förändrades ju väldigt snabbt. Planeringen blev 
kortsiktig och kanske mer ad-hoc betonad än nödvändigt. Om 450 
man skall försörjas, arbetsledas, förläggas, planeras hygien för osv, 
då kan man inte bara fokusera på hur de skall fördelas i arbetslagen 
de närmaste 12 timmarna. Vid sidan av detta måste man också göra 
en omfallsplanering, till exempel om vad som händer om vinden 
vänder – kan branden hota vårt basläger? Var skall vi då ha 
alternativt basläger, och hur lång tid tar det att omgruppera? 
Behöver vi föröva det?”  43 

Sent under insatsen så gjordes av den militära ledningen denna typ av 
omfallsplanering, med alternativt basläger. Med detta som grund gjordes en 
gemensam planering. Däremot var det kanske i senaste laget att göra denna 
planering då. 

Metoden för hur Försvarsmakten hanterar planering passade mycket bra för att 
lösa även denna typ av uppgift. Såväl metod som teknik går att överföra på 
stridsteknisk nivå. Eld-rörelse-skydd, anfalla, retirera, flankstöd med mera. 
Alla begrepp som går att applicera på militär stridsteknisk nivå visar sig i den 
här situationen ha stora likheter med det sätt på vilket räddningstjänsten 
bekämpar en brand.  

Ledning, information och rapportering skedde formellt sett ner till 
sektorchefsnivå. Synpunkter från militärt håll har framförts angående ledningen 
som utövades av den som var sektorchef. Ledningen var inte kontinuerlig och 
därmed inte tillräcklig för den militäre förmannen på plats. Förslag har 
framkommit på att sektorchefen inte skulle ha lett personalen direkt utan 
kontinuerligt stått för kompetensen, medan den militäre förmannen ledde 
arbetslaget.  

Andra förslag till förbättringar är att det borde finnas en militär chef på varje 
ledningsnivå och funktion. Dessutom borde områdesansvar med tydliga 
anvisningar för gruppering, uppställningsplatser och transporter utdelas, vilket 
saknades under denna insats. 

Samverkan på skadeplatsen avseende behov och fördelning av militära resurser 
och uppgiftsställning genomfördes mellan räddningsledare och militär 
insatsledare i samband med stabsorienteringar. Detaljerna i detta avseende 
utarbetades därefter tillsammans med skadeplatschef. Samverkan skedde även 
med tillkommande förband före uppgiftens lösande avseende personal, 
sambandsmateriel och fordon. Samverkan skedde med polis avseende tillträde 
till brandområdet och trafikreglering, samt med civila sjukvårdsresurser. 

Då transporter och förplägnad inte fungerat till samtliga sektorer riktas under 
natten till onsdagen den 4 augusti en förfrågan från räddningsledaren till KA1 

                                      
43 Per Schedin, militär insatsledare under Tyrestainsatsen. 
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om möjligheten att ta ansvar för och ordna resurser för förplägnad och 
transporter. 

Den främsta styrkan med denna organisation återfanns i ledningsnivån, där 
Försvarsmakten och räddningstjänsten arbetade tillsammans hela tiden. Det 
fanns ett uttalat behov, en vilja och ambition från räddningsledningen att 
använda Försvarsmakten på bästa sätt. Det fanns en ödmjukhet och 
prestigelöshet inför att Försvarsmakten hade förmågor som kunde tillföra 
räddningstjänsten effekt.  

”Även om det ibland kändes att räddningstjänsten tyckte att detta var 
något som de borde ha klarat ut själva, visade vi att vi inte gjorde någon 
affär av det, utan körde på och visade att ”lugn - detta fixar vi åt er”. 
Någon form av revirbeteende uppstod med andra ord aldrig.” 44 

De friktioner som däremot uppstod berodde bland annat på att 
räddningstjänsten och Försvarsmakten benämnde geografiska punkter på olika 
sätt, vilket bidrog till att förvirra läget. Det krävs ett gemensamt 
koordinatsystem, ett ensat sätt att benämna punkter. Om två parallella 
organisationer skall samverka måste synkroniseringen vara mycket hårdare 
mellan dessa. Troligen byggde problemen på att räddningstjänstens 
organisation var underdimensionerad initialt vilket gjorde att de inte orkade 
med att ta tag i dessa frågor. Därför togs det egna initiativ ute i organisationen. 
Dessutom innebar den bristande ledningen att enheter som egentligen gjorde 
mer nytta någon annanstans (till exempel förplägnadsenheter) hamnade ute vid 
fronten med släckningsarbete. 

Det saknades också en gemensam terminologi och kunskaper inom 
räddningstjänsten om vad Försvarsmakten kunde bidra med. En av de viktiga 
uppgifterna för den militäre insatsledaren på platsen blev att beskriva vilka 
möjligheter Försvarsmakten har att bidra med och att skapa en förståelse för 
hur räddningstjänsten fungerade. Räddningstjänsten kunde inte alltid veta vad 
Försvarsmakten hade att erbjuda vilket krävde att ett gemensamt språkbruk 
skapades efter hand. I vissa fall visste räddningstjänsten inte heller vilka behov 
de hade, varvid Försvarsmakten fick hjälpa till med att erbjuda resurser. För 
Försvarsmakten gällde det att tolka vilka behov som egentligen fanns bakom 
en resursbegäran, för att kunna optimera bidragandet.  

”En begäran om en fälttelefon och 1000 m kabel kunde egentligen 
betyda att man var i behov av samband mellan punkt A och punkt B, med 
speciella krav på det sambandet. Med den senare beskrivningen hade vi 
lättare att ställa rätt resurser till förfogande. Att tolka behoven var en av 
de viktiga uppgifterna för mig som militär ledare på platsen.” 45 

Efter hand lärde sig räddningstjänsten detta, men också vad Försvarsmakten 
var bra på.  

                                      
44 Per Schedin, militär insatsledare under Tyrestainsatsen. 
45 Per Schedin, militär insatsledare under Tyrestainsatsen.. 
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En stor skillnad mellan räddningstjänsten och Försvarsmakten var hur 
avlösningen av den deltagande personalen hanterades. Räddningstjänsten är 
ovana vid att behöva skapa uthållighet över tiden, då personalen normalt byts 
ut efter ett antal timmar och återhämtning kan ske vid brandstationen. 
Räddningstjänsten har också ett avtal med Berga Örlogsskolor som levererar 
mat med taxi ut till otillgängliga platser om så behövs. 

Räddningstjänsten genomförde därför avlösning av sina befattningshavare i en 
helt annan takt än Försvarsmakten gjorde, vilken hade sin personal på plats 
dygnet runt i skift. Räddningstjänsten genomförde tre avlösningar under 
samma tid som Försvarsmakten genomförde en. Försvarsmaktens stora styrka 
var därför att de var där över tiden och kunde täta de luckor som uppstod. De 
militära enheterna kunde därmed skapa en överblick vilket var fullständigt 
nödvändigt.  

”Det hade ändå varit bäst om vi hade hittat ett system där vi 
arbetade parallellt mellan räddningstjänst och militär. Det som 
hindrade detta var att vi jobbade på olika schema och hade 
avlösning på olika tider och därför bröts enheterna sönder hela 
tiden. Ett skiftbyte tog fyra timmar innan den nya enheten var på 
plats, då det var besvärligt att ta sig ut i brandområdet.”46 

Dessa avlösningsrutiner innebar att räddningstjänstens personal inte alltid var 
insatta i läget när de tog över ansvaret, utan fick förlita sig på den militära 
insatsledarens information.  

”…därför var kanske de militära enheterna lite tuffare direkt efter 
en överlämning, och där måste man passa sig så man inte tar över 
när man inte har ansvaret. Vi militärer har lätt för att ta befälet 
om ingen annan gör det, men man riskerar att plötsligt börja fatta 
beslut som man inte har rätt att fatta, då man i efterhand inte kan 
ta ansvar för dessa beslut. I detta fall handlade det om väldigt 
tydliga lydnadsförhållanden, men ansvaret för egen personal kan 
man aldrig svära sig fri från.” 47 

Det finns även mycket likheter mellan de olika organisationernas sätt att lösa 
uppgiften som innebär att Försvarsmakten kan göra mycket stor nytta i dessa 
sammanhang. I rollerna som yrkesmän, ledare och chefer upplevdes fler 
likheter än skillnader mellan räddningstjänstens och Försvarsmaktens personal. 
Om det finns ett bra samarbetsklimat så får eventuella olikheter minskad 
betydelse, och de går att komma förbi. Om det gemensamma målet är stort så 
överskuggar det olikheterna.  

4.1.5 Hur beslut fattas  
Beslut om att begära resurser från Försvarsmakten togs på strategisk nivå, efter 
begäran om mer resurser från räddningsledaren. 

                                      
46 Anders Edstam, funktionsansvarig och stabschef under Tyrestainsatsen 
47 Per Schedin, militär insatsledare under Tyrestainsatsen 
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Det var i den yttre ledningen som de avgörande besluten togs. Där fanns 
möjlighet att vara med och påverka beslut om hur uppgiften skulle lösas. Där 
deltog den militäre insatsledaren och utgjorde därmed en sorts 
samverkansofficer. 

Den avgörande planläggningen skedde på räddningsledarnivå och där togs 
beslut om inrikting på vad som skulle uppnås. Därefter skedde själva 
genomförandet ute i sektorerna. Valet av metod för att lösa uppgiften kunde 
visserligen indirekt påverka de övergripande målsättningarna. Ibland var 
exempelvis en begränsningslinje tvungen att läggas på en annan plats än den 
beslutade, då branden ändrade inriktning. Då måste snabba beslut fattas på 
plats. Men i princip togs de avgörande beslutet på ledningsplatsen av 
räddningsledaren, vilken är behörig att fatta denna typ av beslut.  

”Inriktningarna måste vara generella, för att ge handlingsfrihet att 
lösa uppgiften på plats, alltså tillämpning av så kallad 
uppdragstaktik. Vi har inte tid med analytiskt beslutsfattande och 
kan därför inte lägga oss i detaljer i beslutsfattandet.” 48 

Beslutet om avslutande av räddningstjänst togs på brandchefsnivå efter 
samverkan med länsstyrelsen. Det är ett avgörande beslut, då ansvaret flyttas 
över från räddningstjänsten till ägare eller innehavare av marken, samt den 
juridiska möjligheten att utnyttja Försvarsmaktens resurser. Detta beslut krävde 
också framförhållning så att alla kunde förbereda sig för återställning. Detta 
beslut var känt tre dygn i förväg.  

                                      
48 Anders Edstam, funktionsansvarig och stabschef under Tyrestainsatsen 
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4.2  Översvämningarna i Arvika 2000 
Empirin i detta kapitel bygger på  

 De officiella rapporterna sammanställda av Mellersta Militärdistriktet 
(MDM) och Räddningsverket för Arvikainsatsen. 

 Intervjuer med Räddningschef Håkan Axelsson, då räddningschef 
i Arvika kommun, räddningsledare under Arvikainsatsen och Övlt 
Stellan Jansson, då Chef Värmlandsgruppen, militär insatschef 
under Arvikainsatsen 

4.2.1  Allmänt om insatsen 
Den rikliga nederbörden under sommaren och hösten 2000 ledde till kraftigt 
höjda vattennivåer i framför allt Värmland och Arvika där vattennivåerna 
under oktober och november snabbt steg till krisnivåer. Räddningsledarna 
vände sig till Försvarsmakten med förfrågningar om sandsäckar och beredskap 
för insatser.  

Under insatserna i Arvika, som startade den 12 november och varade i 44 
dygn, deltog 14 förband, varav sex hemvärnsförband och sammanlagt drygt 
100 befäl, 1100 värnpliktiga och 900 hemvärnsmän, i genomsnitt sex till åtta 
befäl och 130 män och kvinnor under de 44 dygnen. 49  

För ytterligare data kring insatsen i allmänhet, se bilaga 6. 

4.2.2 Utformning av arbetsuppgiften  
Försvarsmaktens uppgift bestod i en omfattande underhållsverksamhet och att 
bistå med materiel och mankraft. Uppgiften var att utföra enklare 
brandmannauppgifter såsom köra pumpar med mera, men också att upprätta 
samband. De militära enheterna skötte sambandet själva då räddningstjänstens 
personal inte är utbildade på att prata i radio på ett strukturerat sätt. Det var 
också en av anledningarna till att mobiltelefonsamband kom att bli 
dominerande under insatsen. 

De resurser som Försvarsmakten bistod med i denna insats var mankraft, 
bandvagnar, eget samband, egen utrustning, ambulanser – även om de aldrig 
behövde användas – och en mobil stabsledningsplats.  

”Fördelen med Försvarsmakten är att de kommer färdigklädda och 
rustade för att göra en insats. Ett färdigt koncept. Räddningstjänsten 
är generellt skeptiska till att använda frivilliga då det blir krångliga 
lydnadsförhållanden och det går åt lika många att leda en person som 
man får in.” 50 

Den mest efterfrågade materielen var sandsäckar, vattenpumpar, större elverk, 
terrängfordon, bandvagnar och latriner. Härutöver utnyttjades lämplig utrust-

                                      
49 HKV skrivelse 03 300:67890, 2001-06-18, Utvärdering av FM stöd till samhället i samband 
med de höga vattenflödena inom MDM område nov-dec 2000 – slutrapport, sid 23 
50 Håkan Axelsson, räddningsledare under Arvikainsatsen 
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ning i övrigt med hänsyn till uppgifterna, bland annat isoleringskärl för mat, 
bensin- och dieseldunkar, vadarstövlar, ficklampor med mera. Den militära 
underhållstjänsten i form av frivilligorganisationer försörjde inledningsvis även 
räddningstjänsten med förplägnad.  

Uppgiften formaliserades inte på något sätt på räddningsledarnivå. Uppgifterna 
som Försvarsmakten fick togs fram i dialog mellan räddningsledaren och den 
militära insatschefen. Den militäre insatsledaren tog därefter fram förslag på 
vad Försvarsmakten kunde bistå med efter hand som han såg hur 
räddningstjänsten fungerade. Därför kom det en hel del förslag på lösningar 
som räddningstjänsten inte hade tänkt på.  

Den militäre insatschefen hade avdömningsrätt i fråga om vad 
Försvarsmaktens personal skulle genomföra. En av de svåra frågorna var 
gränsdragningarna för vad de värnpliktiga skulle lösa för typ av uppgifter. Ett 
tydligt exempel var när äldreboendet på Strand utrymdes och de värnpliktiga 
användes till att palla upp möbler för att de inte skulle bli fuktskadade. Detta 
genomfördes ändå, trots att uppgiften inte ansågs som räddningstjänst, då det 
gav en god extern signaleffekt. En annan svår fråga var då närpolischefen 
efterfrågade hjälp med bevakning. Försvarsmakten får enbart bevaka militära 
skyddsobjekt men stöttade ändå polisen genom att åka runt och ”titta till” de 
tomma husen med jämna mellanrum.  

Under en period deltog en trafikpluton ur Göta trängregemente (T2) som 
hjälpte till med trafikregleringen i Arvika. Militärpolisen (MP) tillfördes också 
under en viss period, trots att detta var känsligt. Trafikplutonen, MP och 
polisen fick ordning på trafiken och såg till att den del av staden som inte är 
avspärrad fungerade hela tiden. Försvarsmakten klarade också ut med 
närpolischefen vilka befogenheter MP har respektive inte har. MP patrullerade 
enbart med batong.  

Försvarsmaktens personal fick utbildning av personal från Underhålls-
regementet på materielen, även på Försvarsmaktens materiel, till exempel 
elverk. En del värnpliktiga fick också utbildning på civila vattenpumpar. I 
övrigt krävdes ingen speciell utbildning. Viss materiel, till exempel motor-
sprutor, som krävde mer utbildning bestämde räddningsledningen att inte låta 
värnpliktiga köra. Även viss intern utbildning i hygien fick genomföras, för att 
undvika sjukdomar i anslutning till att personalen kom i kontakt med 
avloppsvatten. 

Det Försvarsmakten bidrar med i dessa sammanhang är en kompetens att leda 
på olika nivåer vilket efter insatsen bekräftade den befintliga synen på vad 
militära enheter kan bidra med. Inom Försvarsmakten finns en god förmåga att 
lösa en mängd olika typer av problem.  

4.2.3 Gruppering av enheter och arbetsuppgifter 
Den militäre insatsledarens uppgift var att leda och samordna de militära 
enheterna (reguljära förband såväl som hemvärn och frivilligorganisationer) 
vad avser personal och materiel direkt under militärdistriktsstaben i Strängnäs. 
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På civil sida hade räddningsledaren organiserat en operativ stab med stabschef 
och olika funktioner, bland annat materiel och materielförsörjning, personal 
och en skadeplatschef i Arvika som ledde verksamheten i de sektorer som 
kommunen indelats i. Varje sektor hade en sektorchef, representanter ur 
kommunteknik och tekniker för drift av vattenpumpar el med mera. Hos 
räddnings-ledaren fanns även ett med kommunen samgrupperat upplysnings- 
och informationskontor. 

Förbanden som ställdes till förfogande var i regel organiserade i kompani och 
pluton samt grupp ur den ordinarie utbildningsorganisationen. Det blev ibland 
nödvändigt att till del blanda kompanier. I regel medföljde kompanichef och 
plutonchefer samt ställföreträdande plutonchefer, yrkesofficer eller kompani-
befälsvärnpliktiga. 

Organisationen var rörig inledningsvis, på grund av de olika deltagande 
organisationernas skilda arbetssätt. Den militära organisationen stämde inte 
överens med den civila sektorindelningen. En ibland kaotisk situation med 
behov av snabb omfördelning av resurser och sektorchefer och andra 
befattningshavare som var ovana vid att samarbeta med militära enheter bidrog 
till den röriga situationen. 

Ett fel som gjordes i början var att räddningstjänsten lät militären ligga under 
räddningstjänstens organisation med sina lydnadsförhållanden. De militärer 
som kom jämställdes med brandmän och löd under en skadeplatschef. Men så 
småningom märkte räddningsledningen att de inte förstod varandra och att det 
finns skillnader i arbetssättet, så organisationen justerades så att militären fick 
sitt eget lydnadsförhållande och räddningstjänsten sitt. Det fördes en dialog om 
hur arbetet skulle utföras, och Försvarsmakten gjorde det som den fick i 
uppgift att göra.  Kompetensen fanns härvid på den civila sidan.  

Efter en vecka blev räddningsledarens civila organisation granskad av mentorer 
från Stockholm. Den organisation som uppstod var mycket påverkad av den 
militära organisationen, men skapades i dialog med mentorerna (se figur 4:3, 
sid 36). 

Den militära organisationen visar sig vara bra då den fungerar i många olika 
typer av situationer. Därför behölls den befintliga kompanistrukturen hos de 
deltagande förbanden genom att ”jacka in” den i den civila organisationen. 
Kompanichefen jobbade ihop med skadeplatschefen och plutoncheferna 
jobbade med de olika sektorcheferna. Sektorerna var indelade i mindre 
arbetsområden där enheterna jobbade gruppvis. Men det tog en till två veckor 
innan detta arbetssätt utkristalliserats tillsammans med räddningstjänsten.  

För försörjningen inrättades en kompanikvartermästare samt en 
plutonsindelning som med några undantag överensstämde med 
sektorindelningen. Efter att insatsledaren på en stabsorientering betonat vikten 
av att följa den militära kommandoledningen fungerade samarbetet och 
organisationen bra. 

Det fanns fem sektorer i Arvika och en i Säffle och dessa utgjorde den minsta 
organisatoriska enheten. En sektor kunde utgöras av ett kvarter, ett 
strandområde, cirka en och en halv km i utsträckning.  
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RL = Räddningsledare 

Figur 4:3 Räddningstjänstens ledningsorganisation på skadeplatsen i Arvika.51 

 

Sektorerna bestod av en sektorchef och ett antal brandmän och var i 
storleksordningen 10-15 man. Operativa staben bestod av 15 man dagtid och 
sex till åtta man nattetid. Normativa/strategiska staben som träffades ibland 
bestod av tre till åtta man, något enstaka möte 15 man. Den kommunala 
beredningsgruppen träffades varje dag och bestod av 20 personer och utgjorde 
en referensgrupp.  

Varje sektorchef hade förutom en pluton sig även underställd personal från 
kommunens tekniska kontor och ett skadeföretag från Stockholm som 
tillhandahöll bland annat vattenpumpar. Det var alltså tre olika typer av 
personal som sektorcheferna hade att leda.  

”Sektorchefen och plutonchefen skall alltid gå hand i hand. Det 
räcker inte med en sektorchef, utan det var en erfarenhet vi drog 
efter hand att denne skulle kompletteras med en plutonchef. 
Sektorchefen och plutonchefen samverkade, ingen var underställd 
den andre. På samma sätt samverkade stabschefen och 
kompanichefen.” 52 

På varje ledningsnivå fanns militär representation för samverkan. Den militäre 
insatsledaren deltog i kommunens beredningsgrupp och räddningsledningens 
normativa/strategiska ledningsgrupp. I den militära staben ingick logistik-, 
informations- och press- och besöksofficer, en stridsledningschef återfanns i 
skadeplatschefens operativa stab och på fältet en kompaniorganisation med 
kompanichef, kvartermästare, plutons- och gruppindelning anpassad till olika 
arbetsområden i sektorerna (se figur 4:3). 

                                      
51 HKV skrivelse 03 300:67890, sid 41 
52 Håkan Axelsson, räddningsledare under Arvikainsatsen 
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Styrkan i den valda organisationen var att den var uppdelad i en militär del och 
en räddningstjänstdel, så att organisationerna nyttjades i sin invanda 
ledningsmiljö. Denna organisation växte fram efter hand eftersom insatsen var 
så långvarig och inte akut. Försvarsmaktens organisation är dimensionerad för 
uthållighet medan räddningstjänsten bara är dimensionerad för att utföra en 
räddningsinsats på ett eller några dygn.  

”Vi hann planera och parera. Det var som om det inte fanns något 
alternativ, utan denna organisation växte fram av sig själv efter 
hand som man insåg att det fungerade.”  53 

Den organisation som tillämpades var tillsammans med den använda 
personliga utrustningen och förbandsutrustningen lämplig, och Mellersta 
Militärdistriktet rekommenderar i sin utvärdering att så långt möjligt bibehålla 
ordinarie indelning och till uppgiften anpassad utrustning vid denna typ av 
insats. 

4.2.4 Styrning och samordning av verksamheten  
Ute på arbetsplatserna var det inledningsvis en viss oreda. Det berodde på att 
den civila räddningsledningen var pressad då vattnet steg våldsamt hela tiden. I 
början var det oklart vem som kunde ge order till den enskilde soldaten. Det 
innebar att när den militära organisationen började anlända så såg den civila 
personalen den stora resursen som de värnpliktiga utgjorde och gav order 
direkt till dem. I början var det många olika befattningshavare som gav order, 
och det medförde bland annat att ledningen inte visste var viss personal befann 
sig emellanåt. Efter ett tag dömdes det av att enbart militär chef ger order till 
militär personal. Plutoncheferna ledde det reella arbetet på fältet, och 
grupperna hölls i princip ihop.  

”Felet var inte enbart de civilas utan även vårt. Plutoncheferna som 
kom dit ville så gärna hjälpa till och de tänkte inte på att tala om för 
de civila att ”det är jag som basar över mina värnpliktiga” och du 
talar om för mig vad du vill ha gjort. Men på en befälsgenomgång 
klarade vi ut hur plutoncheferna skulle uppträda tillsammans med 
sina skadeplatschefer, och jag klarade ut med den operativa staben 
hur de skall hantera den militära truppen. När detta väl var gjort så 
fungerade det igen.” 54 

Den civila organisationen påverkades av den militära så att sektorer med mera 
skapades på ett sätt så att det var enkelt att ”jacka in” en pluton i området.  

Inledningsvis leddes de militära enheterna från en ledningsbil men sen fick den 
militära ledningen tillgång till en PIC - Press Information Center, en stor trailer 
med riktiga stabs- och arbetsutrymmen. Här genomfördes regelbundna 
genomgångar med den militära organisationen och räddningsledningens lokaler 
behövde inte användas. Däremot var den militära ledningen samgrupperad med 

                                      
53 Håkan Axelsson, räddningsledare under Arvikainsatsen 
54 Stellan Jansson, militär insatsledare under Arvikainsatsen 
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räddningsledningen i Arvika. Den militäre insatsledaren och räddningsledaren 
delade arbetsrum.  

Den militäre stridsledningschefen placerades som tidigare nämnts i räddnings-
ledningens operativa stab, vilken utgjorde skadeplatschefens ledningsstab. Där 
genomfördes stabsorienteringar cirka tre gånger per dygn. Denna stab satt i 
räddningstjänstens sambandscentral. Därifrån kunde stridsledningschefen ge 
order om genomförandet till kompanichefen på fältet, vilken disponerade 
ledningsbilen tillsammans med bataljonskvartermästaren.  

Den operativa staben hade stabsgenomgångar tre gånger per dygn. Då var 
sektorcheferna med och fick reda på inriktningen i stort, och kunde därmed 
sätta sin egen uppgift i ett sammanhang. Plutoncheferna var inte med, utan bara 
kompanichefen. Sektorchefen, som kunde vara ett brandbefäl, ledde det reella 
arbetet på fältet. 

Den militäre insatsledarens roll var att tillsammans med främst 
räddningsledare, närpolischef, kommunchef och teknisk chef klarlägga de lång-
siktiga behoven och tillgodose dessa via militärdistriktsstaben och underhålls-
regementet. Hos insatsledaren fanns även en liten stab ur hemvärnsbataljonen 
med bataljonens kvartermästare. Denna funktion upplevdes av de inblandade 
vara avgörande för en insats av Arvika-storlek. Bataljonskvartermästarens 
ansvar var övergripande försörjning sedan förnödenheter kommit på plats, samt 
förläggnings- och förplägnadsfrågor för truppen. 

Kommunen beslutade den 13 nov att träda i ”krisledningsorganisation” med en 
beslutsgrupp och en beredningsgrupp. Till denna grupp adjungerades militär 
chef och närpolischefen  i Eda kommun, utöver normal beredningsgrupp. 
Beslutsgrupp bestod av kommunstyrelsens arbetsutskott (se figur 4:3 sid 35). 
Denna krisledning beslutar i alla andra frågor utom räddningstjänstfrågor. 

Inledningsvis hade räddningstjänsten svårt att hitta gränssnittet gentemot 
militären, men det utkristalliserades efter hand. Däremot löste räddnings-
tjänsten inte gränssnittet gentemot kommunal teknik. Det berodde troligen på 
en brist på antalet personal inom denna enhet. De hade inte möjlighet att 
ständigt ha en person med i den operativa staben, vilket blev ett bekymmer för 
räddningsledningen.  

De krockar som räddningstjänsten upplevde fanns inte i första hand mellan 
räddningstjänsten och militären utan mer mot de kommunala förvaltningarna. 
Dessa upplevdes av räddningstjänsten vilja ha tydliga uppgifter på papper om 
vad som skall göras.  

”Men så kan inte vi arbeta, för vi måste hela tiden parera. Det 
innebar att vi var tvungna att ha högt i tak då vi var tvungna att tala 
klartext om det var brådskande. Då använder man ett annat 
språkbruk, med kraftuttryck. Detta förstod militärerna som också är 
vana vid att förstärka med ord och höjda röster för att bli tydlig med 
vad som gäller. Detta var kommunens personal ovan med vilket 
innebar att vi brände många skepp på vägen. /..../ Men jag var 
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tvungen att agera på detta sätt även om jag hela tiden var medveten 
om vad det resulterade i på sikt.” 55 

Många i den kommunala organisationen var osäkra på det som skulle komma, 
och var ovana vid att under perioden ändra angreppssätt. Militären och 
räddningstjänsten är mer vana vid att jobba under mer osäkra förutsättningar.  

Den militära organisationen och den civila räddningstjänsten har olika 
arbetssätt och olika nomenklaturer i sin verksamhet vilket blev tydligt i denna 
insats. Främst gällde detta organisatoriskt men även i sättet att leda verksamhet 
och planera för längre tid än ett par dygn. Olika begrepp kunde ibland också 
förvilla och ge problem. Benämningar på de olika ledningsnivåerna skilde sig i 
det militära och det civila språket, vilket kan ställa till det om inte kunskaperna 
finns. Strategisk ledning i det civila till exempel är inte på samma nivå som i 
det militära. Operativ ledning i det civila motsvarar taktisk ledning i det 
militära. Men även om militär och räddningstjänst har skilda nomenklaturer, 
finns i övrigt ett likartat sätt att använda språket, vilket exemplifieras i citatet 
ovan. 

Det som Försvarsmakten upplevde fungerade dåligt i samverkan med 
räddningstjänsten var att det genomfördes täta byten av befattningshavare, även 
i den operativa genomförandestaben. Då personal lånades in från andra 
räddningstjänster och Räddningsverket innebar det täta byten på 
befattningarna, stabschef och sektorchefer. De senare bytte två till tre gånger 
per dygn vilket upplevdes som en nackdel för samarbetet mellan främst 
militära plutonchefer och sektorchefer. Bytena genomfördes ofta utan 
instruktion och därmed föll ibland uppgifter mellan stolarna. Stabschefen byttes 
två eller tre gånger per dygn. Då uppstår lätt informationsmissar och luckor, 
särskilt då tröttheten sätter in. Bytena innebar också att telefonnummer byttes 
eftersom mobiltelefon var huvudsambandsmedel. Efterhand rättades det mesta 
till och bytena genomfördes med av- och pågående sektorchefer och 
plutonchefer tillsammans så att erfarenheter och uppgifter kunde förmedlas på 
ett ordnat sätt. 

Å andra sidan upplevde räddningstjänsten att Försvarsmaktens pass var för 
långa.  

”Militären gick hela dygn i sina pass och vi gick i treskift, vilket innebar 
att militärerna blev ganska slitna av de långa passen.” 56 

Den organisation som byggdes upp under insatsen upplevdes däremot överlag 
vara bra och effektiv. God samverkan och ett gott informationsutbyte skedde 
på alla nivåer. Den främsta styrkan med organisationen var att den hade en 
förmåga att analysera på lång sikt och utföra planering. Den kunde hantera 
information och besök och samtidigt hantera det operativa genomförandet. 

En omfattande omfallsplanering skedde för att räddningsledningen skulle vara 
beredd på en mängd olika utvecklingar. Planeringsmässigt arbetade 

                                      
55 Håkan Axelsson, räddningsledare under Arvikainsatsen 
56 Ibid 
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räddningsledningen normalt i ett tidsspann på ett till tre dygn. Den 
normativa/strategiska staben däremot arbetade med personalplanering i 3-15 
dagars perspektiv. Utöver detta hade den normativa/strategiska staben att 
planera i ett perspektiv på upp till 60 dagar, för att kunna bedöma hur långvarig 
skulle insatsen kunde bli. Detta var hårt knutet till den kommunala 
ledningsgruppen, då det handlade mycket om de efterarbeten som skulle 
komma under vintern. Men den huvudsakliga planeringen låg på 30 dagars 
framförhållning.  

Väderorganisationen ville inte göra prognoser som var längre än fem dygn, och 
till och med det ansåg de vara väldigt osäkert. Vad ledningen behövde var 
egentligen prognoser på 10-15 dygn, då det var i det tidsperspektivet de 
jobbade med framförhållning. Detta krävdes för att säkerställa att det fanns 
militära förband tillgängliga. Med andra ord var det ”underrättelsetjänsten” 
som var problemet. 

”Svårigheterna i detta sammanhang är detsamma som i en militär 
operation, alltså att förutsäga vad fienden tänker göra, eller snarare 
vad man själv skall göra för att kunna förebygga det fienden skulle 
vilja göra. Fienden i det här fallet var vattnet och det stora 
problemet var att få väderorganisationen att göra prognoser.” 57 

Långsiktig personalplanläggning och långsiktig materielhantering hanterades 
av separata befattningshavare vid sidan om den operativa staben. De föll 
emellertid i fällan att hjälpa den operativa staben med dagliga uppgifter i stället 
för att planera framåt. Erfarenheter som framkommit är att det i stället borde ha 
funnits en formaliserad materielorganisation/ förrådshantering i den operativa 
staben.  

”Sett så här efteråt skulle vi ha tagit hjälp av militären, då dessa är 
vana vid att organisera materiel- och förrådshantering.” 58  

Mycket erfarenhet drogs under insatsens gång som ledde till förändringar och 
förbättringar under insatsens fortskridande.  

Vad gäller erfarenhetshanteringen så skrev operativa staben ner varje händelse 
och varje beslut som togs. Det blev totalt fyra A4-pärmar innan insatsen var 
slut. Problemet här var att hantera all denna information, strukturera den och 
efteråt kunna kontrollera enskilda beslut. Därför lades alla data in efterhand i 
ett program så att det enkelt går att hantera informationen. I den 
normativa/strategiska staben var dokumentationen däremot undermålig. Där 
borde tidigt en stabschef ha utsetts som var ansvarig för dokumentationen.  

Under hela insatsen drogs erfarenheter efter hand. Vädret påverkade också att 
räddningsledningen var tvungna att ompröva redan tidigare fattade beslut. Efter 
insatsen fick varje organisation av kommunen i uppgift att utvärdera sin egen 
insats. Det innebar att en redan hårt pressad organisation som till exempel 
räddningstjänsten hade svårt att mäkta med detta. Men i direkt anslutning 

                                      
57 Stellan Jansson, militär insatsledare under Arvikainsatsen 
58 Håkan Axelsson, räddningsledare under Arvikainsatsen 
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gjorde räddningsledaren en utvärdering där han samlade en del personal runt 
ett antal frågeställningar under en arbetsdag.  

Det räddningsledaren saknade var att kommunen skulle ha begärt svar på hur 
kommunen fungerade utifrån sitt uppdrag, och då titta på gränssnitten mellan 
organisationerna.  

4.2.5 Hur beslut fattas  
Det var svårt att kontrollera hur arbetet på fältet sköttes. Via de ordinarie 
stabsgenomgångarna fick räddningsledningen information och avrapportering 
utifrån. Det fanns ingen sidoorganisation som tittade på om det fungerade på 
ett bra sätt, mer än att räddningsledaren i ett tidigt skede hade en brandmästare 
som fick ett särskilt uppdrag att åka runt i området och ge ett underlag på hur 
det fungerade ute på platserna. Men enligt räddningsledaren själv 
underskattade han nog behovet, för han gav detta enbart till en brandmästare 
och det borde ha varit en grupp på två till tre personer i stället, som utgjorde en 
kontrollfunktion. Dels hade de kunnat dela på sig, dels hade de kunnat 
diskutera hur problemet skulle angripas.  

Däremot fick ledningen mycket information från upplysningscentralen. 
Människor ringde upplysningscentralen, som mest ca 160 personer på en dag, 
och därifrån kom mycket information om hur människor uppfattade det hela 
och vad det fanns för behov.  

En svårighet var att få ut en helhetsbild till dem som jobbade. Detta krävs då de 
som är ”längst ut på linan” också är de som får svara på många frågor av 
allmänheten.  

”Vi skulle ha varit tydligare i våra uppdrag till sektorcheferna. Vi 
märkte efter hand att sektorcheferna och plutoncheferna ville väl och 
tog egna initiativ. De gjorde ibland mer skada än nytta då de inte 
förstod den tekniska effekten av en handling. Det hade kanske varit 
lite tråkigt att styra upp dem exakt, med hur hög vattennivå de skulle 
hålla till exempel, men om uppdraget avgränsas för mycket tillåts 
ingen att ta egna initiativ, som kan vara bättre än chefens förslag. Vi 
inser dock att det är vad vi skulle ha gjort, vi skulle ha lämnat ifrån 
oss tydligare inriktningar.”  59 

Mycket information om helhetsbilden fick ledningen också via media, vilket 
innebar att de hela tiden hade TV på i staben. Den information som var korrekt 
kunde ledningen nyttja. I övrigt skedde inget informationsutbyte vid sidan om 
de formella ordervägarna.  

 

                                      
59 Håkan Axelsson, räddningsledare under Arvikainsatsen 
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER 
5.1 Analys 

5.1.1 Utformning av arbetsuppgiften 
I båda insatserna visar det sig att det främst är mankraft och materiel som 
efterfrågas. Det visar sig när Försvarsmakten väl är på plats att det är inte 
enbart arbetskraft som räddningstjänsten behöver. För att kunna lösa uppgiften 
krävs även ledning av de militära enheterna, underhåll och samband. 
Räddningsledarna i såväl Tyresta och Arvika poängterar fördelarna med att 
Försvarsmakten bygger upp en infrastruktur under insatsen. Detta kan inte 
räddningstjänsten själva tillhandahålla, utan det måste komma med på köpet. 
Annars skapas bara ännu större problem för räddningstjänsten att lösa 
uppgiften. Däremot måste påpekas att Försvarsmakten inte har denna typ av 
välövad organisation tillgänglig under hela året. 

Varken i Tyresta eller i Arvika formaliserades arbetsuppgifterna. Inga 
arbetsbeskrivningar förekom, utan uppgiften formulerades i dialog mellan 
räddningsledare och militär insatschef.  

Bredden på uppgifterna i såväl Tyresta som Arvika var stora, då 
Försvarsmakten organiserade mycket av infrastrukturen vid sidan av den rena 
arbetsinsatsen. Även om situationen var oförutsägbar och arbetsuppgifterna 
totalt sett var många, var den huvudsakliga arbetsinsatsen i sig tydlig: att släcka 
eld respektive fylla, bära och stapla sandsäckar. 

Då själva arbetsuppgifterna i sig var ganska enkla behövdes i båda fallen 
endast enklare utbildning på viss materiel och någon säkerhetsutbildning. Detta 
skedde i samband med avlösningar, eller att speciella utbildningsgrupper sökte 
upp personalen på skadeplatsen. 

I Tyresta framhåller den militära insatsledaren Försvarsmaktens uthållighet 
som en av de viktigaste kompetenserna tillsammans med bland annat 
ledningsförmågan. Den militära insatsledaren i Arvika framhåller just 
förmågan att leda på olika nivåer och att lösa många olika typer av problem. 
Han nämner också att Försvarsmaktens organisation är dimensionerad för just 
uthållighet. Detta visar en samstämmighet mellan dessa individers 
uppfattningar om Försvarsmaktens styrka på detta område. 

5.1.2 Gruppering av enheter och arbetsuppgifter 
Situationen var inledningsvis rörig i båda insatserna. I Tyresta berodde det på 
att räddningsledningen missbedömde omfattningen och låg i efterhand, framför 
allt ute på skadeplatsen, på grund av det häftiga brandförloppet. En avgörande 
faktor var att den inre ledningen bemannades på den yttre ledningens 
bekostnad, och att för mycket personal kallades in inledningsvis, så att det inte 
fanns tillräckligt med personal för kommande avlösningar. 

Tidsfaktorn påverkade även i Arvika, men där handlade det även om att 
räddningsledningen var osäker på hur de skulle hantera de militära enheterna 
som tillfördes rent ledningsmässigt. 
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Båda insatsorganisationerna uppvisar en relativt platt struktur, där den 
operativa staben i Arvika har sex underställda sektorer inklusive den i Säffle, 
och räddningsledningens stab i Tyresta hade fem operativa sektorer och en som 
hanterade materiel.  

På grund av avsaknad av standard och formalisering finner jag att båda de 
studerade insatsorganisationerna har en relativt organisk struktur, vilken hela 
tiden måste anpassas till de rådande omständigheterna. 

Organiseringen av enheterna gjordes på två olika sätt i de båda insatserna. 
Gemensamt var att de militära enheterna behöll sin grundindelning i 
kompanier, plutoner och grupper, men den stora skillnaden var i Tyresta 
uppstod en mer integrerad insatsorganisation där de militära enheterna stod 
under mer direkt ledning av sektorcheferna ute på fältet., medan i Arvika 
separerades dessa helt efter att ha varit mer integrerade inledningsvis, och en 
mer uttalad samverkan skedde i stället på de olika nivåerna. Det påtalade 
behovet av en militär arbetsledare visade att det fungerar dåligt då 
räddningstjänstpersonal skall leda enskild soldat. Denna erfarenhet uppstod ju 
även i Arvika inledningsvis. Det innebar att sektorcheferna i Tyresta utövade 
en mer direkt ledning av de militära enheterna på skadeplatsen än i Arvika. I 
Arvika var det tydligare att den militära och den civila organisationen utgjorde 
två parallella lydnadslinjer. 

Den militära insatsledarens roll var likartad i båda fallen, där de huvudsakliga 
uppgifterna var att utgöra länken mellan de militära och de civila delarna. 
Samtidigt utgjorde de en resurs genom sitt deltagande i ledningsstaben och 
genom att de tog aktiv del av analysen av situationen och läget för stunden, för 
att ytterst kunna ställa rätt resurser till förfogande. I Arvika var det tydligare att 
uppgiften var att leda de militära enheterna då organisationen inte var lika 
integrerad som i Tyresta.  

En viktig aspekt är personalansvaret. Den militäre insatsledaren har det yttersta 
ansvaret för den militära personalens säkerhet. Att ha säkerhetsansvar, men inte 
fackkompetens ställer stora krav på att samverkan skall utföras på ett så 
smidigt sätt som möjligt, särskilt då fackkompetensen finns hos 
räddningstjänsten.  

För att göra en koppling till Mintzbergs grundläggande organisationsdelar går 
det att identifiera en strategisk ledning, ett mellanchefsskikt och en operativ 
kärna i båda insatserna. I Tyresta utgjordes den strategiska ledningen, vilken 
har det totala ansvaret för organisationen, av den inre ledningen 
(Räddningscentralen), och i Arvika återfanns den i den normativa/strategiska 
staben och i viss mån i beredningsgruppen tillsammans med räddningsledarens 
stab på skadeplatsen i Tyresta och den operativa staben i Arvika. Den operativa 
staben skulle visserligen kunna identifieras på mellannivån, men jag bedömer i 
stället att det är de olika sektorcheferna som utgör mellanledet. Detta gäller i 
såväl Tyresta som Arvika. Sektorcheferna är starkt integrerade med den stora 
mängden personal ute vid ”fronten” som utgjorde den operativa kärnan, alltså 
de medarbetare som utför det grundläggande arbetet direkt relaterat till 
produktionen. Det innebär att det är svårt att skilja mellannivån från den 
operativa kärnan. Här bör poängteras att den operativa adhocratin inte bryr 
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sig om att skilja dess mellannivå från dess operativa kärna, vilket ger en 
indikation på insatsorganisationens karaktär. Chefer på mellannivån 
och medlemmar i vad andra organisationer skulle kalla stödpersonal tar 
plats bredvid de operativa specialisterna i projektteamen.60 
Stöd- och serviceenheter som utgörs av supportpersonalen och specialiserade 
enheter som ger support åt organisationen utanför arbetsflödet, återfanns av 
naturliga skäl i båda insatserna emedan teknostrukturen, alltså olika analytiker 
såsom lärare, kvalitetsansvariga, mm, var av mycket liten omfattning och 
betydelse. 

5.1.3 Styrning och samordning av verksamheten 
I båda insatserna påtalas den inledningsvis röriga ledningssituationen. Detta 
beskrivs ha sin grund i räddningsledningens ovana att leda denna 
omfattningsmässigt stora typ av insats och den begränsade tillgången på 
resurser. 

När det gäller planering på lång sikt kom den igång efter hand under båda 
insatserna. Dessutom var det i båda insatserna svårt att kontrollera hur arbetet 
på fältet fortskred, men uppdragstaktik tillämpades under båda insatserna, 
vilket gav frihet för sektorcheferna att lösa uppgiften inom en given ram.  

Jag ser här en svårighet med att skapa ett underrättelseunderlag som grund för 
långsiktig planering. Det finns självklart en fundamental skillnad mellan att 
genomföra en militär operation mot en militär motståndare eller mot en 
hotande vattenmassa eller en rasande brandhärd, men i dessa studerade 
sammanhang, ledning, organisation och samverkan, kan jag konstatera att det 
finns en mängd likheter. Däremot ligger det en svårighet i oförutsägbarheten, 
till exempel vädret/regnet i Arvika och vädret/vinden och brandspridningen i 
Tyresta.  

Vad avser samverkan så finns stora paralleller även här mellan de båda 
insatserna. Den stora vinsten är att den civila räddningsledaren och den militära 
insatsledaren jobbar tätt tillsammans hela tiden i båda insatserna. Jag tolkar det 
som att det från båda sidor finns en ödmjukhet och en inställning att uppgiften 
skall klaras av på bästa sätt med gemensamma ansträngningar. 

De friktioner som trots allt uppstod handlade i Tyresta om benämning av 
geografiska punkter på olika sätt. Detta fenomen uppstod på grund av att 
räddningstjänsten inte hade tillräcklig styrning inledningsvis och den militära 
organisationen skapade de förutsättningar som behövdes på egen hand. På 
grund av olika språkbruk, som till exempel sättet att uttrycka behov uppstod 
ytterligare friktioner, men allt detta löstes ut efter hand. I Arvika visade sig det 
skilda språkbruket till exempel genom olika benämningar på de olika 
ledningsnivåerna och andra begrepp. 

Jag uppfattar att gemensamt för båda insatserna är att det upplevdes som att det 
endast är marginella skillnader mellan räddningstjänsten och Försvarsmakten 

                                      
60 Mintzberg, H., 1983, s. 254-261 
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och att det finns fler likheter och beröringspunkter än skillnader. I Arvika 
påtalar räddningsledaren att organisationerna möjligen har skilda 
nomenklaturer, men i stället ett likartat sätt att använda språket, vilket förenar 
mer än särskiljer. I Tyresta pekar den militäre insatsledaren på att det är 
rollerna som yrkesmän, ledare och chefer som förenar. Detta motsätter den 
hypotes som jag lyfte fram i problemformuleringen, att Försvarsmakten och 
Räddningstjänsten har så skilda ledningssätt att det skulle innebära problem. 

Ytterligare en sak som är gemensam för de båda insatserna var att 
avlösningsrutinerna skilde avsevärt mellan den civila och den militära 
organisationen. I Tyresta genomförde räddningstjänsten tre avlösningar under 
samma tid som Försvarsmakten hade en. Försvarsmaktens styrka var därför att 
de var där över tiden och kunde täta de luckor som uppstod, och därmed stod 
för en kontinuitet. I Arvika genomfördes bytena lika ofta som i Tyresta och 
ofta utan instruktion och därför hände det att uppgifter ibland mellan stolarna. 
För att klara situationen i Arvika skapades rutiner så att avlösningar skedde 
samtidigt och att skriftliga instruktioner för skulle göras och hur samarbetet 
skulle fungera skapades. Jag tolkar det som att divergensen i 
avlösningsrutinerna mellan den civila respektive militära organisationen i båda 
insatserna upplevdes som störande för den samverkan som krävdes. 

En påtaglig skillnad mellan insatserna är tidsaspekten. I Tyresta förekom 
mycket mer pressade tidsförhållanden än i Arvika. Läget förändrades och 
brandspridningen skedde så snabbt att innan resursförfrågningarna hunnit 
omsättas var de redan inaktuella. När planering kunde komma igång inriktades 
stabsarbetet framför allt på de närmaste 12 timmarna, och emellanåt i ett 24-
timmarsperspektiv. I Arvika däremot jobbade räddningsledningen normalt i ett 
tidsspann på ett till tre dygn. Den normativa/strategiska staben jobbade med 
personalplanering i 3-15 dagars perspektiv och utöver detta hade den 
normativa/strategiska staben att planera i ett perspektiv på runt 30 dagar. 

En intressant iakttagelse är de paralleller som de militära insatsledarna i de 
båda insatserna gör med Försvarsmaktens metoder i väpnad strid. I Tyresta 
nämns planeringsmetodik och att militär stridsteknik i den här situationen visar 
sig ha stora likheter med det sätt på vilket brandkåren och räddningstjänsten 
bekämpar en brand. I Arvika framkommer jämförelser med militär 
underrättelsetjänst – att förutsäga vad fienden tänker göra, eller snarare vad vi 
skall göra för att kunna förebygga det fienden skulle vilja göra, och svårigheten 
att få fram användbara underrättelser. I dessa fall utgör alltså elden respektive 
vattnet fienden. 

Mycket av det som karaktäriserade dessa båda insatsorganisationer går att 
applicera på beskrivningen av den adhocratiska organisationen, vilken är 
organisk och formas i förhållande till varierande uppgifter. Adhocratin 
anställer och ger makt till professionella experter, vilket i dessa insatser 
utgörs av räddningsledare och militära insatsledare. Den operativa 
adhocratin utvecklar innovationer och löser problem direkt för 
kundernas räkning. Detta är mycket tydligt då båda de aktuella 
räddningsinsatserna kräver flexibla anpassade organisationer som är 
skapade direkt för att genomföra en specifik räddningsoperation. Det 
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administrativa och operativa arbetet tenderar att förenas i en enda 
ansträngning, vilket är ytterligare kännetecken för den adhocratiska 
organisationen. 61 

Jag kan också identifiera egenskaper hos maskinbyråkratin där beslutsfattandet 
ofta är centraliserat i enlighet med en hierarkisk struktur. Roller och ansvar 
likväl som kommunikationsvägar är i denna konfiguration klart definierade, 
vilket ur framför allt ett samordnings- och säkerhetsperspektiv är mycket 
viktigt i de aktuella räddningsinsatserna. 62 

När jag tittar på graden av ömsesidig anpassning genom informell 
kommunikation och direkt övervakning, finner jag att den 
samordningsmekanism som var mest framträdande var i båda fallen en 
ömsesidig anpassning, vilket utmärker den adhocratiska organisationen enligt 
Mintzbergs begrepp.  

Ur tidigare forskning har jag konstaterat att det framkommit slutsatser om att 
räddningstjänstens ledning i Tyresta saknade kunskap om alla deltagande 
samtidigt som de gjort felaktiga antagande om dem. Det jag kommer fram till 
stödjer inte detta, utan jag anser att det endast gäller vissa 
organisationer. Jag konstaterar att mellan Räddningstjänsten och 
Försvarsmakten i stort fungerar samverkan bra. 

5.1.4 Hur beslut fattas 
Beträffande beslutsfattning var det två insatserna även här mycket lika. Några 
bedömningar av läget gjordes inte på den lägsta nivån i något av fallen utan där 
löstes uppgifter på order från sektorchefen. De enda beslut sektorcheferna 
kunde ta var rent säkerhetsmässiga. De avgörande besluten togs i 
räddningsledningens stab på skadeplatsen och vissa beslut togs inom ramen för 
uppdraget på sektorchefsnivå i båda insatserna. Allt genomförande skedde 
sedan ute i sektorerna. 

Jag tolkar det som att uppdragstaktik tillämpades under båda insatserna, till 
exempel påtalas det i Tyresta att inriktningarna måste vara generella, för att ge 
handlingsfrihet att lösa uppgiften på plats. Däremot påpekas det att valet av 
metod för att lösa uppgiften indirekt kan påverka de övergripande 
målsättningarna genom att omständigheterna ibland gjorde att till exempel en 
begränsningslinje fick läggas på en annan plats än den beslutade. I Arvika 
hände det också att sektor- och plutonchefer tog egna initiativ, visserligen inom 
ramen för uppgiften, men som fick oönskade effekter.  

Det var i båda insatserna svårt att kontrollera hur arbetet på fältet fortskred, och 
det var via de ordinarie stabsgenomgångarna som räddningsledningen fick 
information och avrapportering utifrån. Detta skedde i Tyresta i samband med 
avlösningar, och i Arvika vid regelbundna genomgångar i den operativa staben, 
där sektorcheferna och kompanichefen deltog. I Arvika fick ledningen också 

                                      
61 Mintzberg, H., 1983, s. 254-261 
62 Ibid, s. 164-170 
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mycket beslutsunderlag via den upplysningscentral som allmänheten ringde in 
till och via mediabevakningen. 

Jag uppfattar att de militära enheterna längst ute på linan inte hade någon direkt 
kontroll över uppgifterna, då beslutsmakten fanns på en högre nivå 
(räddningsledare), och inom ramen för uppgiftens lösande (sektorchef). 
Besluten fattas emellertid helt och hållet under båda insatserna i befälslinjen. 
Jag har inte identifierat någon beslutsmakt vid sidan av, till exempel hos 
analytiker eller specialister.  

Något behov av informell kommunikation har jag inte funnit i någon av 
insatserna. Det sektorcheferna behöver veta för att lösa sin uppgift fås genom 
de regelbundna genomgångar som sker flera gånger dagligen. 

I den adhocratiska strukturen finns en tillit till samverkansplaner för att 
uppmuntra ömsesidig anpassning inom och mellan projektteamen och 
under räddningsinsatserna är just samverkan centralt. En av de 
viktigaste rollerna för den högsta chefen i adhocratin är samverkan med 
den externa omgivningen, vilket dessa insatser är goda exempel på. 
Beslutsfattande makt är fördelad mellan chefer och medarbetare på alla 
nivåer i hierarkin utifrån vilken sorts beslut som skall tas. 63 
En slutsats ur tidigare forskning var att sättet att angripa problem och 
att komma till beslut kan i vissa fall skilja sig mellan de olika 
myndigheterna. Men detta anser jag är en marginell skillnad som inte 
utgör någon avgörande faktor.  
Det finns också i den tidigare forskningen en hypotes om att 
Försvarsmakten leder sin verksamhet uppifrån medan räddningstjänsten 
leder verksamheten underifrån, men jag har inte kommit fram till något 
som stödjer denna tes – tvärtom anser jag att Räddningstjänsten och 
Försvarsmakten leder sin verksamhet på ett likartat sätt, vilket jag har 
kommenterat i kap 5.1.3. 
De olika ledningsnivåernas utformning och uppgifter i stort var högst 
påfallande lika i de båda insatserna. Det fanns en hög samstämmighet avseende 
vilka nivåer som beslutsfattning skedde på och vilken roll den militära 
insatsledaren hade. Detta beror enligt min bedömning på att Försvarsmakten 
lätt intar den organisationsstruktur som känns invand och bekant. Detta 
påverkar kanske räddningstjänsten i sitt val av utformning av insatsens totala 
organisation.  

5.2 Slutsatser 
De slutsatser jag drar ur min analys sorterar jag under respektive frågeställning 
som utvecklar studiens syfte. Slutsatserna utgör det resultat jag kommer fram 
till i denna studie. 

 

                                      
63 Mintzberg, H., 1983, s. 254-261 
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1. Hur kan den operativa organisation som uppstod under de båda 
insatserna kännetecknas? 
De mest framträdande egenskaperna som jag har hittat är:  

 Relativt platt struktur 
 Enkla uppgifter med stor bredd 
 Organisk struktur, vilken hela tiden måste anpassas till de rådande 

omständigheterna. 
 Begränsat behov av informell kommunikation 
 Hög horisontell arbetsspecialisering. 
 En tillit till samverkansplaner för att uppmuntra ömsesidig 

anpassning. 
 En innovativ organisation som inte förlitar sig på någon form av 

standardisering för samordning. 
 Ger makt till professionella experter. 
 Löser problem direkt för kundernas räkning. 
 Administrativt och operativt arbete tenderar att förenas i en enda 

ansträngning. 
 Skiljer inte dess mellannivå från dess operativa kärna. 

Dessa utgör karaktäristik kopplat till den adhocratiska organisationen. 
Jag finner även inslag av maskinbyråkrati, vilka är följande: 
 Centraliserat beslutsfattande i enlighet med en hierarkisk struktur. 
 Roller och ansvar likväl som kommunikationsvägar är klart definierade. 

Min slutsats är att den operativa organisation som uppstod under de båda 
insatserna var i huvudsak mycket lika. De karaktäriseras mest av den 
adhocratiska organisationen enligt Mintzberg, men har inslag av den 
maskinbyråkratiska.  

Jag kan konstatera att för att lösa denna typ av uppgift, som i viss mån lever 
”sitt eget liv” krävs en organisation som kan anpassas efter hand, som är 
flexibel, innovativ och självförnyande. Detta lyckas Räddningstjänsten och 
Försvarsmakten med i båda dessa insatser.  

Jag ser i kombinationen av en adhocratisk och en maskinbyråkratisk 
organisationsstruktur flera fördelar. Den oklara maktstrukturen i den 
adhocratiska organisationen ersätts med den tydliga i maskinbyråkratin, vilket 
jag anser är en förutsättning ur ett säkerhetsperspektiv. Samtidigt blir den 
adhocratiska organisationen mest framträdande, vilket underlättar då den 
verklighet som omger insatsen är snabbt föränderlig. 

 

2. Vilka likheter respektive olikheter kan urskiljas i de 
organisationsstrukturer och den ledning som präglade de båda insatserna? 
Jag konstaterar att det endast förekommer marginella skillnader mellan 
räddningstjänsten och Försvarsmakten. Framför allt finns det fler likheter och 
beröringspunkter än skillnader. Mycket beror på det likartade sättet att hantera 
en situation som är oklar och framtiden inte är förutsägbar. Såväl 
räddningstjänsten som Försvarsmakten är vana att arbeta under dessa 
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förutsättningar, vilket förenar. Språkbruket framstår också som en gemensam 
faktor vilket motsäger det som framkommit i tidigare forskning, nämligen att 
språkbruket kan innebära vissa bekymmer främst i situationer där kort 
om tid för beslut står till förfogande. Detta anser jag främst gäller 
nomenklatur och begrepp. Det innebär att när dessa båda organisationer 
skall samverka krävs mer fokus på att lösa de små detaljer som ändå skapar 
friktioner, till exempel avlösningsrutiner. 

De olikheter som ändå går att identifiera mellan de båda insatserna anser jag 
beror på situationernas karaktär. Denna präglades av tidsfaktorn, vilket i sin tur 
påverkade resurstillgången, men även i viss mån riskfaktorn. Det innebär att 
det inte med säkerhet går att avgöra om det hade gått att tillämpa den mer 
separerade organisationsprincipen från Arvika på Tyresta. Jag tror personligen 
att ju kortare tidsförhållandena är och ju högre riskfaktor som präglar insatsen, 
desto mer integrerad bör insatsorganisationen vara. Jag grundar det på behovet 
av snabbhet i verkställandet av ett beslut och säkerhetsmässig kontroll 
genomförd av personal med fackkompetens. 

Försvarsmakten bygger upp en infrastruktur under båda insatserna. Detta kunde 
inte Räddningstjänsten själva tillhandahålla då det visar sig att Försvarsmakten 
är dimensionerad för uthållighet och räddningstjänsten för hög initialeffekt. Då 
Försvarsmakten och Räddningstjänsten på ett så påtagligt sätt kompletterar 
varandra visar detta på de stora fördelarna med att Försvarsmakten samverkar 
med Räddningstjänsten i en gemensam integrerad organisation i denna typ av 
omfattande räddningsinsats. 

 

3. Går det att finna en metod för hur Försvarsmakten bör användas i 
räddningstjänstinsatser? 
Försvarsmakten utgör en ovärderlig resurs för Räddningstjänsten vid lösande 
av en så omfattande räddningstjänstinsats som dessa båda är exempel på. Detta 
grundar jag på Försvarsmaktens möjligheter att skapa uthållighet och förmåga 
att hantera många olika typer av situationer. Försvarsmaktens lednings- och 
planeringsmetodik är anpassad till att utföra väpnad strid, men dessa båda 
insatser pekar entydigt på att denna metodik är applicerbar på andra typer av 
”fiender” än den väpnade motståndaren. 

Jag anser mot denna bakgrund att svaret på frågan är Ja. Möjligheten att utöva 
ledning i extraordinära situationer underlättas av att så långt som möjligt verka 
i ett för Försvarsmakten välkänt ledningsmönster och organisationsform. 
Däremot kan situationen fullt ut inte bemötas på ett acceptabelt sätt genom 
ordinarie rutiner, procedurer och samverkansformer. Det innebär att kraven på 
nytänkande och improvisation bland berörda är stor. Mot bakgrund av 
slutsatserna av mitt resonemang kring den andra frågeställningen vill jag 
framhålla just vikten av flexibilitet inom den grundläggande ordinarie 
organisationen. 

Det förefaller som att de intervjuade i såväl Tyresta som Arvika i stort sett var 
nöjda med den insatsorganisation som utkristalliserades i de båda fallen, även 
om den militära insatschefen i Tyresta efterfrågar ett större ansvar att leda sina 
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egna enheter. Min uppfattning är att anledningen till att det förhållandet inte 
ändrades i Tyresta var de snävare tidsförhållandena. Verksamheten underlättas 
av en integrering av de civila och militära organisationerna och utövandet av en 
mer direkt ledning av arbetsgrupperna från dem som har fackkompetensen. Ju 
mer tid som står till förfogande, desto mer kan den civila och den militära 
organisationen separeras, och fokus kan läggas mer på samverkan i stället för 
direkt ledning. 

 
4. Går det att finna några avgörande faktorer som styr behovet av samverkan 
mellan de samverkande organisationerna? 

Med utgångspunkt i dessa båda insatser anser jag att det finns ett antal 
områden som skulle kunna utgöra faktorer som styr behovet av 
samverkan.  
För det första är säkerhetsaspekten central. Beroende på insatsens karaktär kan 
respektive organisation vara i starkt beroende av den fackmässiga kompetensen 
hos den andra organisationen, för att klara säkerheten för den enskilde 
deltagaren. I Tyresta återfanns den brandtekniska säkerhetskompetensen hos 
Räddningstjänsten, medan kompetensen för att hålla en nödvändig 
säkerhetsnivå i Arvika fanns inom både den militära och den civila 
organisationen, men inom olika områden. Jag menar här till exempel 
hygienkunskaper inom Försvarsmakten och teknisk kompetens inom 
Räddningstjänsten. 

Vidare anser jag att skillnader i språkbruk och nomenklatur måste lyftas 
fram för att underlätta samverkan. Mycket av sättet att utrycka sig var 
förenande, men just beteckningar och benämningar på olika nivåer och 
saker måste klaras ut direkt. 
Avlösningsrutiner visar sig också vara en faktor som under båda dessa 
insatser skapade friktioner. Därför anser jag att grundläggande, i vissa 
fall för den militära respektive civila organisationen självklara, rutiner är 
en avgörande faktor som styr behovet av samverkan. 
Slutligen är jag av uppfattningen att dessa båda insatser på ett tydligt 
sätt visar på de fördelar som skapas av att den militära insatschefen 
respektive civila räddningsledaren arbetar tätt tillsammans under 
insatsen. Det är med andra ord mycket viktigt att klara ut hur 
samverkan skall ske. Beroende på hur samgrupperade den militära 
respektive den civila organisationen kan vara styr detta högst påtagligt 
behovet av samverkan. 
Sammanfattningsvis finner jag alltså följande faktorer som styr behovet av 
samverkan: 

 säkerhetsaspekten 
 språkbruk och nomenklatur 
 grundläggande rutiner 
 militär insatsledares och räddningsledarens gruppering 
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5.3 Diskussion 
Jag har i min studie valt att undersöka om det går att dra några slutsatser för 
hur ledning, organisation och samverkan kan utföras i samband med insatser 
med stöd av Räddningstjänstlagen. Jag tycker att det ganska tydligt framgår att 
det med utgångspunkt i dessa två insatser går att göra det. Inte minst visar 
undersökningen att Försvarsmakten är bra på att organisera och att anpassa sin 
organisation till de rådande förutsättningarna. Att en adhocratisk 
organisationsstruktur till stor del utnyttjas visar just på den möjlighet till 
flexibilitet som Försvarsmakten tillsammans med Räddningstjänsten vill skapa.  

Försvarsmakten utgör en ovärderlig resurs för Räddningstjänsten för att skapa 
uthållighet och bistå med mankraft och materiel i samband med en stor och 
utdragen räddningsinsats. Ett problem är att efter de senaste 
strukturförändringarna inom Försvarsmakten har Försvarsmakten färre 
militära förband. Tidigare har det funnits förband i nästan varje del av 
landet. Så är inte längre fallet. Det kommer därför i framtiden att bli 
svårare att få stöd från militära enheter och det kommer framför allt att 
ta längre tid.  
För att Försvarsmakten skall kunna bistå krävs dessutom att det finns 
tillräckligt med värnpliktig personal tillgänglig och för att kunna skapa 
uthållighet även utbildade och organiserade underhållsenheter inom förbanden. 
Det minskade antalet värnpliktiga som varje år bereds möjlighet att genomföra 
grundutbildning tillsammans med att organiserade enheter, särskilt 
underhållsenheter, inte är tillgängliga året runt, utan endast under en begränsad 
period, utgör ytterligare ett problem. Sett ur ett veckoperspektiv är det också 
svårt att använda Försvarsmakten under del av denna tid, om det är så att en 
stor brand till exempel inträffar under en helg, då merparten av de värnpliktiga 
åtnjuter helgpermission. I detta sammanhang måste, för att göra 
Försvarsmaktens resurser mer tillgängliga, gällande lagrum ses över.  

I tidigare forskning konstateras det att Försvarsmaktens styrka är att 
organisationen har en stor specifik mängd materiel. Detta innebär att 
Försvarsmakten noggrant måste föra dialog med den myndighet som 
önskar eller begär stöd. Jag stödjer dessa slutsatser fullt ut, då jag själv 
har kommit fram till samma sak i denna studie. I just interaktionen 
mellan civil räddningsledare och militär insatschef skapas den viktiga 
dialog som är en förutsättning för att Försvarsmakten skall kunna 
tillhandahålla rätt stöd i såväl stort som smått. 
För Försvarsmakten och Räddningstjänsten gemensam övningsverksamhet är 
något som skulle främja framtida samverkan i samband med 
räddningstjänstinsatser. Det är inte minst viktigt för att i framtiden dels hålla en 
dialog vid liv, dels skapa förutsättningar för att vara förberedd på hur de olika 
organisationerna fungerar, och vilka krav, viktiga frågor och behov de har. 
Genom att ha studerat Mintzbergs organisationskonfigurationer har jag kunnat 
beskriva hur de två aktuella insatserna har fungerat rent organisatoriskt. Den 
adhocratiska organisationen och maskinbyråkratin, som till synes till viss del 
utgör motsatser i detta sammanhang, får ändå båda två ett avtryck i den valda 
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organisation som Försvarsmakten och räddningstjänsten skapar under de båda 
insatserna. Det visar att styrkan med en sådan här insatsorganisation är just att 
den kan ta till sig det som passar för just de behov som situationen kräver. På 
det sättet har den teoretiska referensramen hjälpt mig att förstå de 
organisationsstrukturer som uppstod. 

Slutligen anser jag att för att ta tillvara de erfarenheter som skapas efter denna 
typ av insatser, måste Försvarsmakten skapa ett system för 
erfarenhetstillvaratagande. I tidigare forskning har framkommit att militären 
inte på något systematiskt sätt dokumenterar sitt deltagande i insatser vid stora 
olyckor och att det vore lämpligt att genomföra en kritisk granskning av 
insatser i syfte att skapa en bättre grund att stå på vid en motsvarande händelse 
i framtiden, vilket jag stödjer. 

Att respektive förband utvärderar sig själv efter en insats anser jag inte är 
rimligt, utan en mer övergripande erfarenhetsbehandling, gärna gemensamt för 
de inblandade organisationerna måste till. Att skapa en generell form för detta, 
skulle underlätta för dem som skall tillvarata erfarenheterna, dra slutsatser och 
skapa nya kunskaper för framtiden. Jag är övertygad om att de erfarenheter 
Försvarsmakten kan skapa i dessa sammanhang ger effekter på organisation 
och utbildning även för de dimensionerande uppgifterna. Därför är det slöseri 
att inte på ett mer aktivt sätt skapa rutiner för erfarenhetshantering inom detta 
område. 

Den fjärde uppgiften, och därmed också deltagande i räddningstjänstinsatser, 
skall inte vara dimensionerande för utformningen av Försvarsmakten.64 Denna 
uppgift skall lösas inom ramen för befintliga kompetenser och resurser. Detta 
gör att det enda sättet som Försvarsmakten kan förbereda sig på i detta 
hänseende är att ta vara på de erfarenheter som erhålls efter redan genomförda 
insatser. Med beaktande av den stora spännvidd av insatser som 
Försvarsmakten kan komma att delta i, är detta ett spännande område, som 
kräver mer uppmärksamhet än vi tidigare givit den. En räddningsinsats är inte 
den andra lik, men det är inte heller någon av de uppgifter som Försvarsmakten 
kommer att ställas inför i framtiden heller. 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
Jag anser att följande områden kan vinna på att studeras ytterligare: 

 Hur skulle en framtida för Försvarsmakten och Räddningstjänsten 
gemensam övningsverksamhet kunna struktureras och genomföras i 
syfte att optimera framtida samverkan? 

 Hur skulle ett system för erfarenhetstillvaratagande av denna typ av 
insatser kunna utformas? 

 En studie av Räddningstjänstlagen i förhållande till Pliktlagen. På vilka 
sätt skulle gällande lagrum behöva justeras för att Försvarsmaktens 

                                      
64 SOU 2001:98, Stöd från FM, sid 24 
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resurser skall kunna utnyttjas på ett optimalt sätt i framtida 
räddningsinsatser? 
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1 Studier gjorda på myndigheters uppdrag 
Sårbarhets- och säkerhetsutredningens betänkande: Säkerhet i en ny tid SOU 
2001:41, Stockholm 2001. 
Utredningen tar upp olika frågor om samverkan mellan det militära försvaret och det 
civila samhället vid allvarliga kriser i fredstid. Den genomgång som utredningen har 
gjort visar att det finns goda möjligheter att genom en sådan samverkan nå större 
effektivitet i utnyttjandet av samhällets samlade resurser för att hantera allvarliga 
krissituationer. Erfarenheten från olika krissituationer visar att det militära försvaret 
kan bidra med värdefulla insatser och att samverkanspotentialen ännu inte är fullt 
utnyttjad. Utredningen anser att vissa åtgärder bör vidtas för att utveckla samarbetet: 
En inventering av de författningsmässiga hinder som kan finnas mot en fördjupad 
civil-militär samverkan bör göras. Därefter bör de författningar som utan anledning 
lägger hinder i vägen ändras. Det är väsentligt att ge civila myndigheter en bättre 
överblick över vilka möjligheter och begränsningar som det militära försvaret har att 
stödja det civila samhället vid allvarliga krissituationer i fred.  

Det finns svagheter i samhällets förmåga att hantera komplexa krissituationer. Detta 
gäller i första hand kriser som har en sådan svårighetsgrad och karaktär att de kräver 
medverkan från flera samhällsorgan på olika nivåer och inom olika sektorer. Det 
saknas ett system för hantering av svåra påfrestningar på samhället i fred.1 

Gotlandsförsöket är ett exempel på att särskilda organisationsformer i vissa fall kan 
utveckla samarbetet. Förutsättningar kan finnas för lokala insatser av detta slag också 
på andra håll. Utredningen anser att det finns anledning till ett utvecklat samarbete 
mellan militära och civila myndigheter också vid humanitära insatser under civil 
ledning utomlands.2 

Rapporten har en relevans för min uppsats genom att den tar upp att erfarenheten från 
olika krissituationer visar att det militära försvaret kan bidra med värdefulla insatser 
men att samverkanspotentialen ännu inte är fullt utnyttjad. Utredningen anser vidare 
att åtgärder bör vidtas för att utveckla detta samarbete. Rapporten utgör dessutom en 
grund för problematiken. 

Bristen är att den rör sig på en politisk nivå som jag inte behandlar i min uppsats. 

 

Som en del i ett projekt från Försvarsdepartementet under namnet 
”Infrastrukturens sårbarhet och säkerhet” har Henrik Christiansson vid FOA 
1999 sammanställt en rapport benämnd Militärt deltagande i insatser vid 
katastrofer i Sverige 1986-1997. 
I denna rapport sammanställs information om tolv större olyckor i Sverige åren 1986-
1997. Den berör olyckorna i allmänhet och militära resurser som använts i synnerhet. 
Fokus ligger på beslutsgrunder för att sätta in militär personal, finansiering och 
ansvar.  

                                                 
1 Sårbarhets- och säkerhetsutredningens betänkande: Säkerhet i en ny tid SOU 2001:41, Stockholm 
2001, sid 17 
2 Sårbarhets- och säkerhetsutredningen, sid 25 
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Rapporten har en relevans för min uppsats då den har studerat liknande händelser som 
de jag skall studera. Sammanfattande slutsatsen är att militären utgör en viktig resurs 
vid stora insatser p.g.a. tillgången till stor mängd personal med i vissa fall behövlig 
expertkompetens samt en stor mängd robust material. En klar struktur för när, var och 
hur militären skall användas kommer enligt författaren att leda till en optimering av 
resursanvändandet. 

I allmänna slutsatser nämns att det är underligt att militären själva inte på något 
systematiskt sätt dokumenterar sitt deltagande i insatser vid stora olyckor. Det önskas 
också av räddningsledare att det skapas lättillgänglig information om vilka militära 
resurser som är tillgängliga och hur dessa rekvireras. 

Mycket lite utrymme ägnas åt att diskutera lednings- och organisationsfrågor eller de 
problem som uppstod på lokal nivå. Synpunkterna som tas upp av Christiansson är 
intressanta, men beaktar inte de problem som kan uppstå mellan olika organisationer 
på lokal nivå t.ex. p.g.a. olika arbetssätt. 

Jag tycker att det är intressant att författaren kommer fram till att militären själva inte 
på något systematiskt sätt dokumenterar sitt deltagande i insatser vid stora olyckor. 
Han säger också att räddningsledare önskar att det skapas lättillgänglig information 
om vilka militära resurser som är tillgängliga och hur dessa rekvireras. 

 

Johansson, Björn och Artman Henrik,   Interkulturell kommunikation vid 
nödsituationer – en förstudie, TEMA Kommunikation, Liu 
Denna rapport är en förstudie som skrivits på uppdrag av Överstyrelsen för Civil 
Beredskap (ÖCB). Rapporten beskriver det vid tillfället rådande forskningsläget kring 
interorganisatoriska och interkulturella räddningsinsatser, framför allt i Sverige. En 
översikt ges också över de ramverk som finns för studiet av kultur och socio-tekniska 
system. Avslutningsvis analyseras och beskrivs en nutida händelse (Tyrestabranden) 
och framtida tänkbara problemområden (Öresundsbron) för att belysa 
forskningsområdets relevans för att kunna säkra samhällsviktiga funktioner i ett 
kritiskt läge. Syftet med rapporten är att belysa de problemområden som kan tänkas 
uppstå i sammanhang där flera olika organisationer måste och bör samarbeta för att 
göra något som överskrider det som de enskilda organisationerna kan åstadkomma. 
Den teoretiska utgångspunkten sammanför dels teorier om dynamiskt- och 
distribuerat beslutsfattande (Brehmer 1987, Brehmer & Svenmarck, 1995) samt 
verksamhetsteoretiska ramverk (Engeström 1993; 1996, Kutti 1996, Vygotsky 1978; 
1986). Med den teoretiska ansatsen vill författarna visa att det är möjligt att diskutera 
och studera situationer som utmärker sig av fördelat dynamiskt beslutsfattande, samt 
att just interorganisatoriska samarbeten är ett försakat område eftersom teorier som 
stödjer ett sånt perspektiv ännu ej har applicerats på dylika problem. Författarna vill 
också påvisa att teorier, såsom distribuerad kognition och verksamhetsteori, kan 
förklara och skapa förståelse för interkulturella missförstånd. 

Rapportens relevans för min uppsats är att den studerar samarbetet och samordningen 
mellan brandförsvaret och hemvärnet under Tyrestabranden. De slutsatser som 
författarna drar avseende detta är att problemen bestod i otillräckliga lednings- och 
kommunikationsresurser vilket ledde till att det var svårt att skapa en helhetsbild av 
läget. Det var mycket svårt att skapa en bild över hur branden egentligen utvecklade 
sig. Informationsspridningen till personalen på plats var bristfällig då 
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Räddningstjänsten befanns sig i en extraordinär situation och inte hade tid att instruera 
frivilliga. Ledningen saknade kunskap om alla deltagande samtidigt som de gjort 
felaktiga antagande om dem. Medan brandförsvaret förväntade sig en organisation 
som självständigt löser uppgifter och berättar vad de kan respektive inte kan, 
förväntade sig Hemvärnet att få order på vad som skall göras och att man i förväg 
känner till vad de kan och inte kan. Denna del i problematiken är direkt grundad i de 
olika organisationernas kulturer och organisationers förväntningar på andra aktörer 
och organisationer. 

Bristerna med förstudien är att man endast fokuserar på Hemvärnet, som utgjorde en 
liten del av den totala militära insatsen. Den analyserar därmed inte samverkan mellan 
Räddningstjänsten och Försvarsmakten under vilken Hemvärnets personal kom att 
underställas. 

 

2 Uppsatser vid Försvarshögskolan 
Magnus Jönsson, studerande vid Chefsprogrammet 00-02 har studerat militär 
och polisiär samverkan i uppsatsen Försvarsmaktens samverkan med civila 
myndigheter – polissamverkan, hot eller möjlighet. (FHS 19100:2044)  

Syftet med denna uppsats är att belysa den nuvarande politiska inriktningen 
för samverkan mellan FM och övriga myndigheter samt att analysera 
förutsättningarna för en förändring i dessa samverkansmöjligheter. 
I första hand analyseras FM samverkan med polisen, varvid förutsättningarna 
inom både den politiska dimensionen likväl som eventuella 
organisationsrelaterade problem mellan myndigheterna analyseras.  
Detta innebär att som helhet har denna uppsats liten relevans i förhållande till 
min. Dock för författaren fram en intressant syn på kulturbetingade problem 
som kan uppstå i samverkan mellan civila och militära organisationer. Med 
hänvisning till en handout från en föreläsning vid Office for the Co-ordination 
of Humanitarian Affairs (OCHA) i Geneve, 2002-03-07, av Ingrid Nordström-
Ho, pekar han på följande riktlinjer för koordinering som härvid bör tas i 
beaktande:3 
 Ömsesidig respekt 
 Förståelse för kulturskillnader (traditioner) 
 Kunskap om roller, ansvar och förmågor 
 Koordinerad struktur samt effektiva hjälpmedel för gemensam 

planering och utbyte av information (regelverk) 
 Uppmuntrande av gemensamma övningar samt övriga förberedelser 

för gemensamma insatser (vilja) 
 Undvikande av officiell kritik av respektive organisation 

Utifrån ovanstående utkristalliserar sig tre kritiska komponenter för en lyckad 
koordinering vilka måste uppfyllas om inte samverkan skall resultera i ett intet: 

                                                 
3 Jönsson, sid 54-55 
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 Informationsutbyte 
 Uppgiftsdelning 
 Gemensam planering 

Om inte dessa tre funktioner kan uppfyllas kommer resultatet inte bli det 
eftersträvade och effekten kommer att drastiskt försämras.  
 
Kermith Larsson, Chefsprogrammet 99-01 har skrivit en uppsats kallad 
Gotländska totalförsvarets implementering av försvarsbeslutet 1996 – en 
utvärdering. (FHS 19100:1056) 
Uppsatsen tar upp samverkan och planering inom ramen för uppgiften ”stöd till civila 
samhället” och hur detta fungerar mellan de Gotländska myndigheterna. Syftet är att 
utifrån FB96 utvärdera resultatet av politikernas beslut i frågor som rör ”stöd till 
civila samhället” på lokal nivå. Vidare utvärderas hur denna implementering skett i 
form av samverkan och planering mellan Försvarsmakten, Gotlands kommun och 
Länsstyrelsen på Gotland, från 1996 till 2001.  

Uppsatsen visar att det har skett en implementering av försvarsbeslutet 1996 genom 
en kontinuerlig implementering och samverkan mellan myndigheterna. I uppsatsen 
redovisas också ett antal förbättringar som kan göras. 

Uppsatsen har en relevans till mitt arbete då författaren berör den lokala nivån på 
samarbete. Dock är situationen på Gotland mycket speciell, med sin ö-karaktär och 
endast en kommun i länet. Uppsatsen behandlar dessutom inte reella insatser utan 
endast planering och samverkan på lokal och möjligen regional nivå. 

Men ett par slutsatser är intressanta: 

 Vid en allvarlig kris försvåras ledningen av totalförsvaret på grund av att det 
datoriserade ledningssystemen för Försvarsmakten, Länsstyrelsen, Polisen och 
Gotlands kommun inte är anpassade för att kommunicera med varandra. 

 När det gäller dokumentation av genomförda insatser görs detta hos 
Försvarsmakten endast i vakthavande befäls krigsdagbok. Detta är inte till 
fylles, eftersom styrkechefen inte dokumenterar den gjorda insatsen, vilket 
försvårar en saklig och noggrann utvärdering. 

 

Mats Petersson vid Chefsprogrammet 00-02 har författat C-uppsatsen Gränser i 
öppna landskap– en studie i samverkanspotential mellan Försvarsmakten och 
centrala myndigheter vid svåra påfrestningar i fred. (FHS 19100:2022) 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur samverkanspotentialen mellan 
militära - och civila myndigheter på central nivå skulle kunna förstärkas, för att 
gemensamt generera kraft under fredstida förhållanden vid en svår 
påfrestning. 
Då samverkan till del bygger på dialog och ömsesidigt förståelse beskriver 
denna uppsats, utifrån ett vidgat perspektiv, vilka faktorer och förmågor som 
bör lyftas fram för att ytterligare skapa möjligheter för en konstruktiv 
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samverkan mellan civila – och militära myndigheter i syfte att skapa 
möjligheter för en gemensam kraftansträngning. 
Analysen visar att det finns ett antal faktorer som är avgörande för en god 
samverkanspotential. Dessa faktorer kan summeras med; öka förståelsen för varandras 
verksamheter, tydliggöra ansvarsfördelningen, skapa positiv vilja och attityd till 
samverkan, fördjupa personell och organisatorisk kunskap i gällande lagrum, 
förstärka möjligheterna till samverkan genom gemensamt ledningssystem. 

Utredningen gör bl.a. gällande att samverkanspotentialen ej är fullt utnyttjad mellan 
militära och civila myndigheter. Tyngdpunkten i uppsatsens problemformulering 
omfattas av hur denna samverkanspotential i positiv riktning kan förändras. 

Uppsatsen har, trots att den mest behandlar central och regional nivå, viss relevans för 
min uppsats då den tar upp några saker som kan relateras till lokal nivå. Följande citat 
i uppsatsen anser jag härvid vara intressanta: 

 Ur intervju (OPIL): Erfarenheterna från tidigare samordnade insatser 
visar inga tecken på ”kulturkrockar” mellan de olika myndigheterna. 
Däremot skillnader i att ”tänka rätt”. Sättet att angripa problem och att 
komma till beslut kan i vissa fall skilja sig. Vidare kan språkbruket 
innebära vissa bekymmer främst i situationer där kort om tid för beslut 
står till förfogande. 

 Ur intervju (HKV): Försvarsmaktens styrka är att organisationen har en 
stor specifik mängd materiel. Detta innebär att Försvarsmakten 
noggrant måste föra dialogen med den myndighet som önskar eller 
begär stöd. ”Klarar vi bara att ställa de rätta frågorna, till den som 
frågar oss, de rätta kontrollfrågorna, så visar det sig ofta att vi 
överraskar den som vill ha stöd. Vi har mer förmågor, särförmågor, än 
vad man egentligen hade kunnat föreställa sig”. Det hela handlar därför 
om utbildning och förståelse för varandras verksamhet. 

 Ur intervju (Räddningsverket): Den intervjuade hävdar att det kan 
föreligga risk för kulturkrockar mellan myndigheterna i deras sätt att 
leda. Försvarsmakten leder sin verksamhet uppifrån medan 
räddningstjänsten leder verksamheten underifrån. Denna ledning kan 
ibland ställa till problem och då gäller det att hitta rätt i hierarkin. 

 
Thomelius, Peter, PM i Totalförsvar 2001-12-18 om Tyrestabranden 1999, FHS 
2001 Stabsprogrammet Marinen.  
Författaren till detta PM deltog personligen i samband med brandsläckningsarbetet i 
Tyresta. Syftet med PM:et är att bidra till uppbyggandet av kunskap när det gäller 
samverkan mellan Räddningstjänst och Försvarsmakten. Frågor som studerats är 
vilket händelseförlopp i stort som döljer sig bakom insatserna i Tyresta 1999, vilka 
författningar som styr Försvarsmakten vid denna typ av insatser och vilka erfarenheter 
från personal i ledande befattning som har framkommit efter insatsen.  

PM:et visar att lärdomarna efter insatsen är många. Inledningsvis fungerade inte 
ledningen vilket kan bero på  

 oklara ledningsförhållanden mellan yttre och inre ledning,  
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 ovana att leda insatser av denna storlek,  

 bristande kunskap om vad Försvarsmakten kan bidra med,  

 att bemanningen på yttre ledningsplatsen stod inte i paritet till insatsens 
storlek,  

 att sektorcheferna hade inte kapacitet att leda underställd personal,  

 att räddningstjänstens avlösningssystem är inte anpassat till dygnetrunt- 
insatser under lång tid,  

 att samverkande myndigheter inledningsvis inte var samgrupperade,  

 att det fanns brister i lägesuppföljning  

 att det var mycket påtagligt en kulturkrock avseende språk och metodik. 

Förslag till åtgärder, vilka i huvudsak fokuserar på funktionen ledning, redovisas. 
Författaren påpekar att det saknas en sammanfattande utvärdering och att det vore 
lämpligt att genomföra en kritisk granskning av insatsen i syfte att skapa en bättre 
grund att stå på vid en motsvarande händelse i framtiden. Här bör fokuseras på vilka 
erfarenheter och lärdomar man kan dra av samordning mellan Räddningstjänst och 
Försvarsmakten. 

Rapporten har en stor relevans för mitt fortsatta arbete då den behandlar de direkta 
händelserna under genomförande av insatsen i Tyresta. Här redovisas erfarenheter 
från personal i ledande befattning som har intervjuats efter insatsen. Författaren var 
deltog själv i insatserna och har ett personligt engagemang.  
 
Studien är tyvärr inte särskilt djupgående och saknar stringens då ingen analys görs. 
Dock lämnar den ett antal intressanta hypoteser och frågeställningar för mig att bygga 
vidare på i min studie.  
 

3 Annan forskning inom ämnesområdet 
En hel del annan forskning och utredning har bedrivits. Jag nämner här några av de 
rapporter, uppsatser och utredningar jag funnit inom ämnesområdet för att visa på den 
mångfald av arbeten som producerats de senaste åren. Tyvärr saknar dessa dock 
relevans för mitt vidare arbete. 

 Lindgren,R, Carlbom, O, Dérans, D, Larsson, P, Civil och militär regional 
ledning och samverkan vid samordning av samhällets resurser i extraordinära 
situationer, Användarrapport FOI, Mars 2001 FOI-R--0064—SE, ISSN 1650-
1942 

 FOA, En jämförande studie av militär och civil ledning inom totalförsvaret, 
feb 1999 

 FOA, Principer för framtida regional ledning, april 1999 
 Berged, Hans och Nilsson, Tommy”, Förstärkningsresurser för ledning av 

räddningsinsatser”, Räddningsverket, 2001. 

 Ohlsson, Peder, Totalförsvarssamverkan på regional nivå – Militärdistrikt och 
polismyndighet. C-Uppsats, Chefsprogrammet 00-02, FHS 19100:2001 
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 Ryghammar, Ekebjär, Nilsson, Lokal ledning och samverkan inför och under 

kris och krig, Underlagsrapport  FOA-R--99-01131-505—SE,  Juli 1999, 
ISSN 1104-9154 

 Strömgren, Christer, Uppföljning och erfarenheter av räddningstjänst under 
översvämningarna hösten 2000 med särskild inriktning på länsstyrelsens 
övertagande av kommunal räddningstjänst. Räddningsverket skrivelse, 2001-
06-11, Dnr 159-2799-2000 

 SOU 1995:29 Civilt bruk av försvarets resurser 

 SOU 2001:98 Stöd från Försvarsmakten 
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Intervjufrågor  
Dessa frågor användes som stöd under intervjuerna. 

 
 Vilken befattning eller funktion hade du under den aktuella insatsen?  

 Vilka var därmed dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  

 Vilka uppgifter hade FM under insatsen? 

 Hur mycket frihet, ansvar och krav på egen kontroll hade FM i samband med 
lösandet av sina uppgifter? 

 Formaliserades uppgiften på något sätt, tex genom arbetsbeskrivning etc?  

 Hur mycket utbildning fick FM deltagande enheter för att kunna lösa 
uppgiften? Var det tillräckligt? 

 Vilka kompetenser bedömer du att FM har som är tillämpbara i en 
räddningsinsats? 

 Förändrades synen på vad FM kan bidra med efter insatsen?  

 På vilket sätt organiserades enheterna? Dels rent organisatoriskt, dels rent 
geografiskt. 

 Vilka utgjorde den strategiska ledningen, och hur stor var den?  

 Går det att identifiera en mellanchefsnivå mellan den strategiska 
ledningen och den operativa kärnan, och hur såg den i så fall ut?  

 Fanns det någon funktion/befattning som tjänade organisationen genom 
att påverka andras arbetsuppgifter? (Som designade, planerade och 
förändrade det operativa arbetet, även utbilda de som skall utföra det, 
men de utövar själva inte något operativt arbete.)  

 Vilka stöd- och servicefunktioner innehöll organisationen och hur såg 
deras uppgifter ut? 

 Hur stora var arbetsgrupperna?  

 Vem ledde det reella arbetet ”på fältet”?  

 Hur många underställda hade cheferna på olika nivåer? 

 Finns det något som hade kunnat göras bättre när det gäller organiserandet av 
enheterna?  

 Vilket var den främsta styrkan med den valda organisationen?  

 Vad tror du var huvudorsaken till att det blev den organisation som det blev? 

 Det kan finnas risk för krockar mellan de deltagande organisationerna i deras 
sätt att leda. Har du upplevt detta och i så fall hur?  

 Uppfattar du att det finns några skillnader i arbetssätt eller språkbruk mellan 
FM och Räddningstjänsten. Hur har de påverkat arbetet i så fall?  

 Hur kontrollerades resultatet av arbetet?  
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 Hur planerades verksamheten? I vilket tidsperspektiv skedde detta (grad av 
framförhållning etc)?   

 Hur fungerade det tekniska stödet avseende sambandet?  

 Vilka var enligt dig de största bristerna i ledningen av insatsen?  

 Sättet att angripa problem och att komma till beslut kan i vissa fall skilja sig 
mellan samverkande organisationer. Har du upplevt detta och i så fall hur? 

 Hur stor inblick i beslutsprocessen hade de som deltog i insatsen? 

 Hur mycket påverkan på beslutsprocessen hade de som deltog i insatsen?  

 Vilket underlag hade du och varifrån kom det i samband med att du fattade 
beslut?  

 Hur uppfattar du informationsutbytet mellan de civila och militära enheterna 
under insatsen?  

 Skedde informationsutbyte vid sidan om de formella ordervägarna? 

 Hur tillvaratogs information från skadeplatsen i beslutsprocessen? 

 Hur upplever du din organisations dokumentation av insatsen? Har du sett 
någon återkoppling i detta sammanhang? 

 Drog man några erfarenheter under pågående vht och hur påverkade det i så 
fall nästa steg? 

 Gjordes någon strukturerad erfarenhetsbehandling i direkt anslutning till 
insatsens avslutande?  

 Vilka tycker du är de viktigaste erfarenheterna som man kan dra efter den 
genomförda insatsen?  
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Allmänt om insatsen i Tyresta nationalpark 
 

Under augusti 1999 drabbades Tyrestaområdet söder om Stockholm av en mycket stor 
och svårsläckt brand. Tyresta Nationalpark och naturreservat är ett av de största 
orörda skogsområdena i Sverige (bortsett från fjällvärden), med ett unikt läge på 
endast två mils avstånd från Stockholm.  

Branden startade på morgonen söndagen den 1 augusti och under de närmsta dygnen 
skedde en okontrollerad brandspridning i området. Militär förstärkning i form av 
helikoptrar rekvireras redan under första dygnet tillsammans med enheter ur 
Hemvärnet. Under tisdagen anlände de första värnpliktiga styrkorna från Vaxholms 
kustartilleriregemente i Vaxholm och som mest nådde den militära personalstyrkan 
upp till 410-480 man från sammanlagt åtta förband under sju dagar. Under fyra dygn 
sker en intensiv brand med rörliga fronter och elden jagas genom omflyttningar av 
materiel och personal. Under torsdagen den 5 augusti får insatsstyrkan till slut 
kontroll på brandfronterna och inriktningen blir på att släcka punktbränder. Från 
tisdagen den 8 augusti är det lugnt i området, inga uppblossade bränder och arbete 
sker med spadar, hackor och vattenkannor. Räddningstjänsten avslutas formellt den 
12 augusti, men mindre enheter och materiel ur Försvarsmakten kvarstannar även 
under natten till den 13:e. 1  

 

Följande förband ställde befäl och värnpliktiga, samt hemvärnsmän till förfogande:2 

Förband Personal 
Vaxholms kustartilleriregemente, KA1 390 
Berga örlogsskolor, BÖS 150 
Södermanlands regemente, P10 120 
Livgardets dragoner, K1 60 
4.hkpbat Bas 35 
Upplands regemente, S1 16 
Karlskrona kustartilleriregemente, KA2 40 
Hemvärnet 150 
Summa antal   960 
 
Dessutom bidrog 1-4.hkpbat med 17 hkp med 20 besättningar och markstöd. 

 

                                                 
1 Thomelius, Peter, PM i Totalförsvar 2001-12-18 om Tyrestabranden 1999, FHS 2001, SP M 
2 KA1 03 310:10793, Underlag för erfarenhetsutvärdering av insatsen i Tyresta, 1999-08-22 
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Allmänt om insatsen i Arvika 
Den rikliga nederbörden under sommaren och hösten 2000 ledde till kraftigt höjda 
vattennivåer i framför allt Värmland och Arvika där vattennivåerna under oktober och 
november snabbt steg till krisnivåer. Räddningsledarna vände sig till Försvarsmakten 
med förfrågningar om sandsäckar och beredskap för insatser.  

I Arvika påbörjades styrkeuppbyggnaden den 12 november med hemvärn och förband 
ur Artilleriregementet. Truppinsatsen ur Artilleriregementet ökar därefter successivt 
under veckan. Ett tiotal förplägnadslottor och förare ur Kvinnliga bilkåren biträder 
med matlagning och transporter. Hemvärnet deltar regelmässigt nattetid i Arvika med 
ca 30 man. 

I slutet av veckan sätts en pluton ur Göta trängregemente in och den samlade insatsen 
är i slutet av veckan så stor att chefen Värmlandsgruppen grupperar med 
ledningsresurser i Arvika. Personalstyrkan är nu drygt 120 man inklusive hemvärn 
och ett tiotal befäl. Insatsen nådde sin kulmen den 19 november med 15 befäl och 180 
värnpliktiga samt 4 hemvärnsbefäl och ca 30 hemvärnsmän. Dessutom deltog ett tiotal 
lottor och bilkårister. Måndagen den 20 nov tillförs en trafikledningspluton ur Göta 
trängregemente för att biträda med trafik- och bevakningsuppgifter. Den samlade 
militära insatsen är uppe i ca 200 man inkl hemvärn och frivilligorganisationer samt 
15 befäl. Den 24 nov sänder MD-staben två samverkansofficerare till länsstyrelsen. 
Artilleriregementet avlöser Södermanlands regemente den 4 dec och en MP-styrka 
finns kvar. Under veckan reduceras den dock till ca 20 man. Livgardet avlöste 
Artilleriregementet den 11 dec och antalet man reducerades till 75. Hemvärnsstyrkan 
nattetid reduceras från 30 man till 20 för att avbrytas helt den 14 dec. 

Under insatserna i Arvika, som varade i 44 dygn, deltog 14 förband, varav sex 
hemvärnsförband och sammanlagt drygt 100 befäl, 1100 värnpliktiga och 900 
hemvärnsmän, i genomsnitt sex till åtta befäl och 130 män och kvinnor under de 44 
dygnen. 1 

Den militära insatsen avslutas efter julhelgen. 

Följande förband ställde befäl och värnpliktiga, samt hemvärnsmän till förfogande:2 

Förband Befäl Vpl/Hv-män 
Livgardet, LG 18 235 
Södermanlands regemente, P10 17 222 
Artilleriregementet, A9 25 350 
Göta Ingenjörregemente, Ing2 3 2 
Göta Trängregemente, T2 6 40 
Helikopterflottiljen 27 - 
MD M , Hemvärnsbataljoner (motsv) 20 900 
Summa antal             1 900-2 000 

Anm: Antalet ovan är det ungefärliga totala antal som deltagit i insatsen. I viss utsträckning återkom samma individer som 
deltagit i början av insatsen vid senare avlösning vilket gör det svårt att bestämma det exakta antalet. Storleken av insatsen 
varierade över tiden och omfattade som mest ca 150-200 man per dygn. 

                                                 
1 HKV skrivelse 03 300:67890, 2001-06-18, Utvärdering av FM stöd till samhället i samband med de 
höga vattenflödena inom MDM område nov-dec 2000 – slutrapport, sid 23 
2 Ibid. Sid 23 


