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Räddningsledningens upplevelser av ledning under svåra förhållanden 

  

Elin Dahlgren 

 
 

Samhällsstörningar i form av större olyckor, naturkatastrofer och liknande kriser 

har under senare år varit relativt frekvent förekommande i Västsverige. Denna 

kvalitativa studies övergripande syfte var därför att fördjupa kunskapen om vissa 

avgränsande faktorer som upplevdes som underlättande respektive försvårande 

med avseende på ledarskapet vid hanteringen av orkanen Gudrun samt vid raset av 

Europaväg 6 i Munkedals kommun. Ett delsyfte med studien var även att koppla 

studiens resultat mot Ronthys (2006) teori om ledarintelligens. Underlaget för 

studien utgjordes främst av hur personer i ledande ställning inom 

räddningsorganisationen upplevt dessa händelser, något som författaren fick ta del 

av genom sju semistrukturerade intervjuer. Av de intervjuade var sex män och en 

kvinna, åldersfördelningen varierade mellan 40 till 65 år. Samtliga deltagare var 

väl erfarna inom krishanteringsområdet med minst tio års arbetslivserfarenhet. 

Insamlad data analyserades med tematisk analys. De styrkor med avseende på 

ledarskapet som framkom av studien var vikten av att ha ett gemensamt mål, väl 

definierade roller, erfarenhet, gemensam struktur, möjlighet att distansera sig, att 

organisationerna fanns samlade samt att avlösningar finns tillgängliga. Svårigheter 

med avseende på ledarskapet som påpekades, var att deltagarna ställdes inför ovana 

situationer, osäkerhetsfaktorer, konflikter, emotionell påverkan samt att det kunde 

vara problem med att kunna tillgodose basbehov. Resultatet visade även på de 

många krav som ställdes på ledarna, exempelvis sakkunskaper och sociala 

kompetenser som ödmjukhet och förmåga att inge lugn och förtroende hos sina 

medarbetare. Slutligen visade resultatet på vikten av fortsatta övningar och 

kompetensutvecklingsbehovet hos de ledare som har till uppgift att hantera 

krissituationer, vilket bör beaktas inför kommande händelser som ställer krav på ett 

långvarigt ledningsarbete.  

 

Nyckelord: ledarskap, krishantering, ledarintelligens, naturkatastrof, 

förberedelser 
 

 

Emergency management's perceptions of leadership in difficult conditions 

 
Community disturbances in the form of major accidents, natural disasters and 

similar emergencies have in recent years been relatively frequent in western 

Sweden. This qualitative study’s overall aim was to expand the knowledge 

concerning some delimiting factors perceived as being facilitating or aggravating 

for the leadership in the handling of hurricane Gudrun and the collapse of the 

European Highway 6 in Munkedal. A lesser aim of the study was to connect this 

study's results to Ronthy’s (2006) theory of leadership intelligence. The basis for 

this study consisted mainly of how the management personnel in the rescue 

organization experienced these events, which the author got acquainted to through 

seven semi-structured interviews. Of those interviewed were six men and one 

woman, and the age distribution ranged from 40 to 65 years. All participants were 

well experienced in crisis management with at least ten years of work experience. 

Collected data were analyzed by thematic analysis. The strengths of leadership that 

emerged from the study was the importance of having a common objective, well-

defined roles, experience, common structure, the opportunity to distance oneself, 

that the organizations were in place, and personnel replacing available. Difficulties 

with respect to leadership, as noted, was that the participants were faced with 



 

 

unfamiliar situations, uncertainties, conflicts, emotional impact, and that there 

could be problems to meet basic needs. The results also showed the many demands 

made on the leaders, such as expertise and social skills such as humility and ability 

to produce harmony and trust among employees. Finally, the results showed the 

importance of continued training and the professional development needs of the 

leaders who are working in crisis management organizations, which should be 

considered for future events that require a long-term management work. 

 
Keywords: leadership, crisis management, leadership intelligence, natural 

disaster, preparedness  
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Kriser och extraordinära händelser drabbar samhället trots att det arbetas hårt för att de ska 

undvikas. Det pågår en ständig utveckling för att förebygga och möta kommande kriser. 

Övningar och förberedelser sker på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Samtidigt 

visar både erfarenheter och forskning på att ingen kris är den andra lik och att kriser sällan 

kan hanteras med hjälp av redan existerande rutiner och resurser (Czarniawska, 2007; 

Landgren, 2011). Trots den utveckling som sker med övningar och förberedelser kritiseras 

(vanligtvis i efterhand) samhällets förmåga att hantera de kriser som uppstår. En stor del av 

forskningen kring krishantering visar på den komplexa situation som en kris utgör. Vanligtvis 

kommer krisen oväntat och kräver hjälp och stöd från externa aktörer, vilket i sin tur medför 

att nya konstellationer uppstår (Uhr, Johansson, & Fredholm, 2008; Rizzuto & Maloney, 

2008). Forskning visar även på problematiken för de individer och grupper som ska hantera 

den oförutsedda händelsen. En sådan problematik består bland annat av personlig stress, 

trötthet, svårigheter med att finna en gemensam lägesbild och att relationer och tillit mellan 

medarbetarna kan vara av bristfällig art (Uhr m.fl. 2008; Rizzuto & Malony, 2008; Rosenthal 

& Kousmin, 1996). Ulmer (2001) beskiver även behovet av att det finns tillgängliga 

kontaktvägar innan kriser uppstår för att underlätta i krishanteringsarbetet. Simola (2005) 

pekar på att det finns en hel del forskning om krishantering som omfattar privat sektor och 

stora offentliga myndigheter och organisationer men menar samtidigt att den fortsatta 

forskningen istället bör inriktas mot de typer av kriser som drabbar ett bredare spektrum av 

offentliga organisationer och de utmaningar som medarbetarna i dessa ställs inför. Då sådana 

typer av kriser har varit relativt frekvent förekommande i Västsverige under de senaste tio 

åren finns således ett behov av forskning som fokuserar på hur medarbetarna i organisationer 

som har att hantera kriser upplever dessa och sitt arbete. 

 

 

Beskrivning av orkanen Gudrun och raset vid Småröd 

 
Orkanen Gudrun (nämns även som Ljungby) drog in över södra Sverige natten mellan den 8 

och 9 januari 2005. Orkanen krävde 20 människoliv och fällde träd motsvarande 270 000 

fotbollsplaner. Människorna i de värst drabbade områdena blev utan el (i upp till 45 dagar) 

och telefoni och orkanen medförde stora kostnader för såväl samhället i stort som enskilda 

och företag/organisationer. När orkanen lagt sig kvarstod ett långvarigt arbete med att hantera 

förödelsen och återställa de nödvändiga samhällsfunktionerna. Bland annat bestod arbetet av 

att hjälpa de drabbade att röja upp vägar och skog samt återställa el och telefoni (Wirdenäs, 

2005). Det akuta räddningsarbetet pågick under cirka 2-3 veckor (L. Isberg, personlig 

kommunikation, 29 mars 2012). Räddningstjänsten i Kronobergs län delade exempelvis ut 

900 kaminer och hade personal i tjänst såväl i fält som i stabsfunktioner dygnet runt. Efter 

fyra till fem dagar togs personal in till räddningstjänsten i Ljungby kommun från 

räddningstjänster i Västra Götalands län och Skåne län för att öka uthålligheten. Orkanen 

krävde således mycket tid och kraft av de människor som hade till uppgift att hantera det 

efterföljande arbetet och samverkan över organisatoriska gränser. De berörda var bland annat 

kommunala räddningstjänster, kommunala ledningsorgan och förvaltningar, 

polismyndigheter, kraftbolag, länsstyrelser, försvarsmakten, dåvarande väg- och trafikverket 

samt telebolag (Wirdenäs, 2005; L. Isberg, personlig kommunikation, 29 mars 2012).    

Raset av Europaväg 6. På kvällen den 20 december 2006 rasade en del av Europaväg 6 

vid Småröd söder om Munkedal. Ett tiotal bilar drogs med i raset och två fastigheter fick 

utrymmas samma kväll. Inga personer skadades allvarligt vid händelsen men vägen fick 

stängas av och trafiken omdirigeras. Även en del av Bohusbanan skadades allvarligt. 

Räddningstjänstarbetet pågick från två riktningar, Uddevalla kommuns räddningstjänst 

hanterade händelsen från söder och Munkedals kommunala räddningstjänst från norr. En 
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räddningsstab upprättades på brandstationen i Uddevalla och ytterligare en stab upprättades i 

polishuset i Göteborg. Den 15 februari 2007 var vägen återuppbyggd och Bohusbanan 

återinvigdes den 24 februari samma år (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2007).  Även 

denna händelse medförde således omfattande störningar i infrastrukturen och krävde ett 

långvarigt efterarbete som pågick under cirka fem till sex veckor. Den akuta 

räddningsinsatsen varade i cirka ett dygn. Kravet på samverkan var stort på grund av de 

många organisationer som involverades, exempelvis kommunala räddningstjänster, 

kommunala ledningsorgan, dåvarande väg- och banverket, Västtrafik och polismyndigheten i 

Västra Götalands län (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2007).  

 

 

Övergripande beskrivning av ledningsarbete och stabsfunktioner i en 

krishanteringsorganisation 

 
Vid kriser och extraordinära händelser tillsätts vanligen en krisledningsorganisation hos de 

berörda som ska hantera händelsen, exempelvis Länsstyrelsen och kommunala 

räddningstjänster. Ledningsarbetet leds av en chef som ensam är ansvarig för sina beslut. 

Chefen kan däremot biträdas av en stab vid utövande av ledning med hög belastning. Stabens 

uppgift är att öka ledningskapaciteten genom att bistå och stödja chefen (beslutsfattaren) med 

underlag och förslag till beslut (Figur 1). 

                 
Figur 1. Hämtad från: Cedergårdh och Wennström (1998) s. 19, Grunder för ledning: 

Generella principer för ledning av kommunala räddningsinsatser, med tillstånd av Anneli 

Bodin, MSB 12 april 2012.  

 

Staben kan även verkställa de beslut som är fattade av chefen genom att dela ut uppgifter till 

underställda chefer. De underställda cheferna kan exempelvis inneha funktioner som 

förvaltningschefer inom kommunen eller skadeplatschefer inom räddningstjänsten. Utöver 

dessa uppgifter kan staben arbeta med problemlösning, sammanställa rapporter samt följa upp 

verksamheten och effekten av de beslut som har fattats. Vanligtvis leds staben av en stabschef 

och dess medarbetare bör avspegla funktioner och sakkunskap i den organisation som staben 

är avsedd att stödja. Utöver stabens ordinarie tillsatta medarbetare kan expertkompetens 

knytas till den beroende på situationens karaktär. Viktigt är att de personer som ingår i staben 

förstår och är väl insatta i den problematik som staben har till uppgift att hantera. Alla 
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medarbetare i staben är underställda chefen men för att förtydliga så kan medarbetare hämtas 

från andra organisationer än den egna när situationen så kräver (Cedergårdh & Wennström, 

1998). Exempelvis kan expertkunskap inhämtas till Länsstyrelsens stab från Statens 

Geotekniska Institut vid händelse av skred inom länet.  

 

  

Erfarenheter från orkanen Gudrun och ledarens psykologiska påfrestning 
 

Enander, Hede och Lajksjö (2009) har genom en kvalitativ intervjustudie med 19 deltagare 

studerat erfarenheter från chefer och kommunala politiker som påverkades av orkanen 

Gudrun. Forskningen resulterade i en modell som beskriver signifikanta faktorer som 

påverkade chefernas beslut och handlingar (Figur 2).  

 

 
Figur 2. Hämtad från: Enander m.fl. (2009) s.140, One crisis after another: Municipal 

experiences of severe storm in the shadow of the tsunami, med tillstånd av Ann Enander, 12 

april 2012. 

 

Enligt figur 2 formas en utvärderingssfär som kan liknas vid ledarens handlingsutrymme av 

följande faktorer: ledarens karaktär, krisens karaktär och den sociala kontexten. Dessa 

faktorer och det handlingsutrymme som de tillsammans bildar ligger enligt Enander m.fl 

(2009) till grund för de handlingar och beslut som fattades i samband med händelsen. I 

enlighet med den föreliggande studiens syfte beskrivs nedan innebörden av ledarens karaktär, 

samt kategorier identifierade av Enander m.fl. som beskriver problematiken kring beslut och 

handlingar vid hanteringen av orkanen Gudrun.  

 Ledarens karaktär: Med ledarens karaktär avser Enander m.fl. (2009) två signifikanta 

områden, ledarens personliga upplevelser av den aktuella händelsen samt ledarens tidigare 

erfarenhet. Med personliga upplevelser avses hur ledaren personligen har påverkats av 

händelsen. Exempelvis påverkade orkanen Gudrun ledarna på ett personligt plan på grund av 

dess omfattning. Även ledarna själva drabbades av materiella konsekvenser och påverkades 

av stämningen som fanns i omgivningen. Med ledarens tidigare erfarenhet avses erfarenheter 

från tidigare kriser och övningar. Enander m.fl. menar att ledarens tidigare erfarenheter 

påverkade hur de identifierade hotbilden och deras mentala förberedelser för att hantera 

händelsen. I likhet med annan tidigare forskning kan framhållas att trots tidigare erfarenheter 

och övningar kunde dessa inte jämföras med händelsens faktiska omfattning och dess 

konsekvenser. Således hade ingen kunnat förbereda sig i tillräcklig omfattning. 
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Beslut och handlingar: Enander m.fl. (2009) har identifierat följande kategorier som 

påverkade ledarnas beslut och handlingar: ledarskapsproblematik, samverkan och 

kommunikation, stöd till omgivningen, stöd till personalen samt ledarens belastning och 

stress. Med avseende på ledarskapsproblematiken pekar man på den konflikt som föreligger 

mellan kris och vardag. Trots krissituationen krävdes ändå att de vardagliga arbetsuppgifterna 

blev gjorda. Problematiken avser även ledarnas roller och huruvida de behöll sin vardagliga 

roll eller blev tilldelade en ny roll beroende på vad situationen krävde. Samverkan och 

kommunikation krävdes på alla nivåer, vilket belyser vikten av en gemensam lägesbild och 

prestigelöshet. Även resultat från Berlin och Carlström (2009) visar på viss problematik med 

avseende på samverkan. Berlin och Carlström beskriver en samverkansparadox som innebär 

att tydligt fastställda roller, regler och rutiner skapar förtroende, rollutveckling och personlig 

kännedom som underlättar för samverkan. Motsatsen är att ospecifika krav, orealistiska ideal 

och oklara roller istället leder till konkurrens, prestige och rivalitet. Det senare skapar 

outtalade förväntningar på hur motparten bör samverka och leder till besvikelse när dessa 

outtalade förväntningar inte uppfylls, som i sin tur missgynnar samverkansprocessen.    

Det Enander m.fl. (2009) beskriver som problematik i samband med stöd till 

omgivningen grundas främst i svårigheten att bedöma de verkliga/faktiska behoven. Med stöd 

till personalen avses problematiken kring den press som personalen själva blev utsatta för i 

och med ökad arbetsbelastning och att de tog risker i arbetet. Slutligen lyfter Enander m.fl. 

fram en kategori avseende ledarnas belastning och stress som innefattar problematiken kring 

att möta allmänhetens behov, att flera beslut behövde fattas som påverkade människornas 

hälsa och säkerhet, att ledarna själva var påverkade av orkanen samt olika strategier som 

ledarna använde för att hantera händelsen. 

Även Nauckhoff (1994) anser att ledarna utsätts för ett särskilt psykologiskt tryck utöver 

de påfrestningar som påverkar alla som drabbats av en krisartad situation. Trycket och 

påfrestningarna som drabbar ledaren grundas på att situationen kommer oväntat, att det råder 

tidspress, att informationen brister samt att bedömningarna kring situationen är osäker, vilket 

innebär svårigheter för ledaren att fatta beslut. Nauckhoff lyfter även faktorer som ledarens 

ansvar och isolering. Det är ledaren som ansvarar för att arbetet utförs så bra som möjligt och 

det är ledarens uppgift att besluta om vad som ska räddas och vad som inte ska räddas. Att 

ledaren bär ansvaret innebär även att hon/han är isolerad från gruppen, vilket ökar de 

psykologiska påfrestningarna. Ledaren innehar även en symbolfunktion för gruppen och 

gruppens framgångar eller misslyckanden återfaller på ledaren själv. Även det kan öka 

ledarens psykologiska påfrestningar på grund av rädsla för ett personligt misslyckande. 

Nauckhoff framhåller även mandatkonflikter som en faktor som ökar ledarens psykologiska 

påfrestning då ledaren kan bli av med sitt förtroende om dennes arbete kritiseras. Därmed 

belyses vikten av att ledaren har mandat för sina beslut och inte handlar så kallat ad hoc i 

stundens hetta. Ledaren kan vanligen inte heller avleda sin psykologiska belastning med hjälp 

av att exempelvis delta fysiskt i själva arbetet då dennes uppgift faktiskt är att leda gruppen. 

 

 

Teori om ledarintelligens 

 
Ronthy (2006) menar att ledarskap omfattar flera kompetenser och färdigheter som går under 

begreppet ledarintelligens - LQ. Denna intelligens består av förmågor och kompetenser som 

består av IQ- rationell intelligens, EQ- känslomässig intelligens samt SQ- existentiell/själslig 

intelligens. IQ avser logiskt tänkande och problemlösning. Det är den förmåga som vanligtvis 

har tränats upp och innefattar abstrakt tänkande samt logisk, strukturell och analytisk 

tankeförmåga. Fokus ligger på att ta in information och att använda sakkunskaper för att lösa 

uppgiften. Det är uppgiften med vad som ska göras som står i centrum och tillhör funktionen 
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chef. För att istället svara på frågan hur uppgiften ska lösas används oftast EQ eftersom det 

handlar om hur ledaren ska vara alltifrån beteende till förhållningssätt. Här används 

kompetenser och förmågor som att lyssna, hantera sina egna och andras känslor, visa empati, 

skapa motivation, självförtroende och känslomässig medvetenhet. EQ fokuserar på förmåga 

att förstå andra och samverkansförmåga samt används för att skapa sociala kontakter och vid 

konflikthantering. Slutligen behövs SQ som ger svar på frågan varför. Den själsliga eller 

existentiella intelligensen ligger på ett djupare plan än den emotionella intelligensen och 

innebär olika grader av självkännedom och självinsikt. SQ innefattar den personliga 

relationen till sig själv, meningsskapande, vision och värdegrund. Det vill säga en förmåga att 

känna mening och sammanhang. SQ är även den intelligens som integrerar samtliga 

intelligenser och möjliggör en dialog mellan förnuft och känsla. Ronthy menar att SQ är 

grunden för ett hållbart ledarskap. Poängteras bör att begreppet intelligens i sammanhanget 

ska ses som ett samlingsbegrepp för ett flertal förmågor och begåvningar. Således innebär inte 

intelligens något ”mätbart” i sammanhanget utan avser flera förmågor och kompetenser i 

ledarskapet som Ronthy sammanfattar i begreppet ledarintelligens (M. Ronthy, personlig 

kommunikation, 2 juni 2012). 

Ronthy (2006) beskriver det klassiska chefskapet som styrande. Ledarskapets funktion 

beskrivs istället enligt följande ”Genom att leda använder chefen sin själsliga och 

känslomässiga intelligens mer än sin logiska intelligens” (Ronthy, 2006, s.26). Enligt Ronthy 

utgör därmed EQ och SQ viktiga faktorer som speglar ledarskapet mer än chefsskapet. 

Ronthy anser vidare att morgondagens arbetsplats behöver fler ledare än chefer. Hon menar 

även att dagens chefsrekrytering har underskattat betydelsen av kompetenser inom SQ och 

EQ och anser att organisationer och personer fortfarande är mycket prestationsinriktade, 

vilket innebär att IQ förmågor premieras högre än förmågor inom EQ och SQ. Istället 

förespråkar Ronthy det omvända då det är de två sistnämnda intelligenserna som skapar 

delaktighet, ansvar, motivation och entusiasm både hos ledaren själv och hos medarbetare. 

Således innebär ledarintelligens en balans mellan SQ, EQ, och IQ. Enligt Ronthy 

kännetecknas ett gott ledarskap av betoning på EQ och SQ som ligger till grund för det 

mänskliga samspelet och på så vis främjar utveckling av organisationer där människor känner 

att de vill vara med och skapa (M. Ronthy, personlig kommunikation, 18 maj 2012). 

Forskning kring krishantering visar på den komplexa situation som uppstår i samband med 

kriser, exempelvis med avseende på samverkan, konflikter i samband med grupprocesser och 

bristande tillit mellan medarbetarna. Därmed ansåg studieförfattaren att teorin om 

ledarintelligens var relevant för det studerade området eftersom teorin beskriver förmågor i 

ledarskapet som används vid just samverkan och konflikthantering. En teoretisk begränsning 

är dock att den själsliga intelligensen är mycket svår att definiera. Detsamma gäller skillnaden 

mellan den emotionella och själsliga intelligensen. 

 

 

Problemformulering 
 

Samhällsstörningar i form av större olyckor och kriser har under senare år varit relativt 

frekvent förekommande i Västsverige. Exempel på sådana störningar är de långvariga 

översvämningarna i Dalsland år 2000-2001, orkanen Gudrun 2005, skredet vid Europaväg 6 i 

Småröd 2006 och stormen Per 2007. Gemensamt för ovan nämnda händelser var att de 

kännetecknades av ett långvarigt krisledningsarbete som pågick under flera dagar och veckor 

samt att de berörde ett stort antal organisationer som tvingades hantera komplexa problem och 

frågeställningar. Några allmänna iakttagelser i samband med dessa händelser var att det fanns 

viss brist på utbildning och kunskap kring det storskaliga krisledningsarbete som krävdes, viss 

ovana vid att utföra samtidig och omfattande samverkan med andra aktörer i samhället, viss 
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ovana vid att förstå behovet av och hantera stöd och avlösning inom den egna organisationen 

men även från andra motsvarande organisationer, bristande rutin av att samverka över ämnes- 

och juridiska gränser samt viss ovana vid att hantera långvariga arbetsförhållanden under 

press från omgivningen som exempelvis allmänheten och media (L. Isberg, personlig 

kommunikation 29 mars, 2012). Länsstyrelsen i Västra Götalands län har därmed ett behov av 

ett underlag som kan användas i utbildningssyfte för långvariga krisledningssituationer på 

lokal och regional nivå inom offentlig sektor.  

 

 

Syfte 
 

Syftet med föreliggande studie var att fördjupa kunskapen om vissa avgränsande faktorer med 

avseende på ledarskapet och dess påverkan på och av staben som kan underlätta, respektive 

försvåra ett krisledningsarbete som kännetecknas av svåra omständigheter. Med svåra 

omständigheter menas exempelvis stress och trötthet samt att händelserna inneburit en stor 

påverkan på allmänheten. Dessutom var syftet att lyfta fram dessa faktorer och koppla 

resultatet till Ronthys (2006) teori om ledarintelligens för att identifiera ett eventuellt 

kompetensutvecklingsbehov hos ledare i krisledningssituationer. Ett ytterligare delsyfte med 

studien var att öka förståelsen för behovet av utbildning och förberedelser inför kommande 

krisledningsarbete.  

 

 

Avgränsningar 
 

Underlaget som använts i studien bygger på två händelser som har hanterats av 

räddningspersonal från Västra Götalands län, orkanen Gudrun samt raset av Europaväg 6 i 

Munkedals kommun. Händelserna valdes på grund av deras komplexitet samt att det fanns en 

god tillgång på personer som var engagerade i krishanteringsarbetet vilkas erfarenheter är av 

centralt intresse för studiens frågeställningar. Kunskapsunderlaget har således främst 

inhämtats från deltagarnas egna upplevelser och erfarenheter. En ytterligare avgränsning 

berörde den typ av roller som deltagarna i studien haft vid händelserna. Samtliga deltagare har 

ingått i ledningsarbetet, exempelvis som räddningsledningsledare, stabschefer och 

stabsmedarbetare.  

 

 

Metod 

 
Deltagare 
 

Föreliggande arbete var sålunda en kvalitativ intervjustudie där personer med erfarenhet av att 

vara i ledningsfunktion i krishanteringsarbete intervjuats. Urvalet gjordes med hjälp av 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län på basis av medarbetarnas kunskaper om de aktuella 

händelserna och deras kontakter. Det kriterium som ställdes var att deltagarna medverkade i 

ledningsarbetet vid någon av de händelser som låg till grund för studien. Åtta personer blev 

tillfrågade om att delta varvid sju personer tackade ja. Orsaken till bortfallet var personliga 

skäl. Sju intervjuer genomfördes varav fyra med fokus på orkanen Gudrun, två med fokus på 

raset av Europaväg 6 samt en med fokus på de båda händelserna. Könsfördelningen var sex 

män och en kvinna. Åldern varierade mellan 40 till 65 år. De roller som representerades i 

studien var följande: stabschef, ställföreträdande stabschef, räddningsledare, räddningschef, 
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samt skadeplatschef. Enligt Figur 1 besatt räddningschefen rollen som överordnad chef. 

Rollerna stabschef och underordnad stabschef ingick i räddningschefens inre stab, den stab 

som arbetade inne på brandstationen. Vid vissa händelser som exempelvis vid raset av 

Europaväg 6 hade även räddningsledaren som har en operativ funktion en egen stab ute på 

själva skadeplatsen, en så kallad yttre stab. Vid raset var skadeplatschefen en underställd chef 

som arbetade under räddningsledaren (Figur 1). Samtliga deltagare var väl erfarna inom 

området med minst tio års arbetslivserfarenhet. Deltagarnas utbildningsbakgrund var 

brandingenjör, officer, ekonom samt brandmästare och brandförman med påbyggnadskurser 

som exempelvis räddningsledare C. Deltagarnas ordinarie arbetsplatser vid händelserna var 

kommunal räddningstjänst och kommunal krisledning.     

 

 

Material 

 
Intervjuguiden som användes vid samtliga intervjuer var semistrukturerad och formulerades i 

sju frågeområden utifrån studiens syfte och problemformulering (Appendix 1). Områdena var 

följande: Bakgrundsfrågor med syftet att samla in allmän information om deltagaren och 

dennes erfarenhet. Ledarskap vid krissituationer med syftet att samla in information om 

deltagarens förväntningar på ledare och vad deltagaren värdesätter hos ledare som ska hantera 

krissituationer. Händelsen i sig och ledarskapet med syftet att samla in information kring hur 

ledarskapet fungerade vid den specifika händelsen. Det långvariga ledningsarbetet med syftet 

att samla in information om hur tidsfaktorn påverkade ledarskapet. Erfarenheter och 

hantering av tryck och press med syftet att samla in information hur deltagaren upplevde och 

hanterade eventuellt tryck och press. Med tryck avses i studien påfrestningar utifrån som 

exempelvis från media eller tryck från andra medarbetare. Press avser istället påtryckningar 

från deltagaren själv som exempelvis prestationsångest. Samverkan med syftet att samla in 

information om styrkor och svagheter med avseende på samverkan med andra organisationer, 

exempelvis mellan räddningstjänsten och försvarsmakten. Erfarenheter av stöd från andra 

organisationer med syftet att samla in information om styrkor respektive svårigheter med 

avseende på att ge och ta emot stöd från andra organisationer med samma arbetsuppgifter, 

exempelvis stöd av räddningstjänstpersonal från en utomstående räddningstjänst.   

Gemensamt för alla områden var att de avsåg täcka in faktorer som deltagaren upplevde 

som kunde ha underlättat för denne vid hanteringen av händelsen. Varje berört område 

avslutades med en kvantifierad fråga för att kunna ge en tydlig och övergripande bild av 

deltagarnas upplevelser. För det område som berörde det långvariga ledningsarbetet ställdes 

ingen kvantifierad fråga, då en sådan fråga bedömdes bli likvärdig med den kvantifierade 

frågan för området som berörde händelsen i sig och ledarskapet (Appendix 1). De 

kvantifierade frågorna besvarades på en skala mellan ett och sex där ett innebar mycket 

dåligt/mycket litet och sex mycket bra/mycket stort. Under intervjuerna ställdes även 

adekvata följdfrågor i enlighet med studiens syfte.  

Vid utformningen av intervjuguiden bistod en av Länsstyrelsens medarbetare med rollen 

som testperson och fick på så sätt berätta om sina tankar kring varje frågas innebörd för 

författaren. Detta gjordes med syftet att öka sannolikheten för att frågorna har formulerats på 

ett sådant sätt att de ger svar inom önskat område. Testintervjun resulterade således inte i 

någon förändring av intervjuguiden.  
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Procedur 

 
Kontakten med deltagarna togs främst via e-post följt av ett telefonsamtal, deltagare som 

redan var informerade om studien kontaktades direkt via telefon. Ett informationsbrev baserat 

på forskningsetiska principer enligt Vetenskapsrådet (2002) skickades ut till deltagarna via e-

post i samband med förfrågan om deltagande i studien (Appendix 2). Deltagarna själva valde 

platsen för sina respektive intervjuer. Intervjuerna ägde rum under vecka sjutton till och med 

nitton och varade mellan 40 till 70 minuter. Två av intervjuerna genomfördes på 

Länsstyrelsens kontor i Vänersborg och Göteborg, tre på kommunala räddningstjänster inom 

Västra Götaland, samt två telefonintervjuer på grund av deltagarens geografiska placering. De 

fysiska intervjuerna hölls i enskilda rum och närvarande vid intervjuerna var författaren själv 

och respektive deltagare. Samtliga intervjuer, med undantag för telefonintervjuerna spelades 

in digitalt och minnesanteckningar fördes av författaren. Vid telefonintervjuerna fördes endast 

minnesanteckningar av författaren. Innan intervjuerna genomfördes informerades deltagarna 

återigen enligt de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet förespråkar.  

 

 

Databearbetning 
 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant. Transkriberingarna innehöll följande 

sidantal: 22, 28, 21,5, 20, samt 24 sidor. Det transkriberade materialet analyserades med 

tematisk analys enligt Braun och Clarke (refererad till i Howitt & Cramer 2011). Analysen 

innehöll följande steg:  

1. Bekanta sig med datan. Steget påbörjades redan under själva intervjuerna då författaren 

blev bekant med vad som sades och fick uppslag till möjliga koder och teman. Processen 

fortlöpte med en ordagrann transkribering undantaget de intervjuer som genomfördes via 

telefon, då författaren istället använt sig av minnesanteckningarna. Transkriberingarna 

och minnesanteckningarna lästes sedan igenom flera gånger och efterhand påbörjades 

nästa steg i analysen. 

2. Generering av inledande koder. Författaren kodade texten i intervaller om varannan till 

var tredje rad genom att fånga textens innebörd i kortare sammanfattningar. 

Upprepningar i texten kodades med samma kod och efterhand lades inledande koder 

med samstämmig innebörd samman till nya koder.   

3. Sökning efter teman baserat på inledande koder. Teman skapades genom att flera koder 

lades samman. Rent praktiskt skrev författaren ner koderna på post-it lappar som kunde 

flyttas runt och sedan läggas samman i högar, detta gjordes för att kunna få en bra 

överblick och underlätta vid skapandet av teman.  

4. Översyn av teman. De preliminära temana gicks igenom för att se att de beskrev 

resultatet på ett sätt som väl avspeglade insamlade data. Författaren såg då att några 

teman kunde läggas samman, vissa behövde delas upp samt att ytterligare teman 

behövde genereras för att passa den data som inte riktigt platsade i de redan framtagna 

temana. 

5. Definition och namnsättning av teman. Återigen lästes all data igenom för att se om det 

fanns ytterligare data som behövde läggas till eller teman som behövde göras om för att 

återspegla resultatet på ett bättre sätt. Exempel på analysprocessen redovisas i Tabell 1.  

6. Rapportskrivning.  
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Tabell 1. 

Kodningsexempel 

 
Meningsenhet  Initierande kod Kod Subtema Tema 

 

Hur ledningen 

fungerar och 

agerar de sprider 

sig naturligtvis 

som en löpeld. 

 

Ledningens 

agerande sprider sig 

till medarbetarna. 

 

Att kunna behålla 

lugnet 

 

Att inge lugn, 

skapa trygghet 

och förtroende 

 

 

 

Värdesatta 

ledaregenskaper 

 

Lättare att arbeta 

när något har 

hänt, alla blir 

fokuserade på att 

lösa uppgiften. 

 

Lösningsfokuserade 

när något har hänt.  

 

Lösningsfokus 

 

Gemensamt mål 

 

Styrkor i 

ledarskapet 

 

Svårt att komma 

dit för jag kände 

inte kommunen, 

visste inte 

omfattningen, och 

kände inte 

personerna. 

 

Kände varken 

kommunen, 

personerna el. 

omfattningen. 

 

Nya 

arbetsförhållanden 

 

Ovana situationer 

 

Svårigheter i 

ledarskapet 

 

Att öva och 

utbilda sig i de 

här frågorna, det 

ökar samverkan 

och förståelsen 

för varandras 

arbetsuppgifter. 

 

Lättare om man är 

övad i frågan och 

har förståelse för 

andras roller. 

 

Förbättrad 

kunskap om andra 

organisationer 

 

Övning 

 

Behov inför 

kommande 

händelser 

 

 

Etiska överväganden  
 

På grund av den avgränsning som gjordes med att fokusera på två händelser kopplades varken 

deltagarnas specifika roller eller den händelse de deltog i till respektive deltagare för att säkra 

deltagarnas konfidentialitet.  Då studien endast omfattade en kvinna redovisas inte deltagarnas 

kön i resultatet. Detsamma gäller deltagarnas specifika arbetsplats vid de aktuella 

händelserna. Eftersom intervjuerna genomfördes på Länsstyrelsens kontor samt på 

deltagarnas egna arbetsplatser redovisas inte den specifika platsen för respektive intervju. 

Deltagarna informerades skriftligt och muntligt enligt forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationen innefattade studiens syfte och användningsområde, 

frivillighet, konfidentialitet, samt möjligheten att avbryta intervjun när helst deltagaren så 

önskade. Information gavs även om att intervjun spelades in och att det endast var författaren 

och vid eventuella tveksamheter handledaren och som hade möjlighet att lyssna på 

inspelningarna. Möjligheten användes inte i studien utan det var endast författaren själv som 

hade tillgång till materialet. 
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Resultat 
 

Resultatet presenteras enligt följande: i Tabell 2 redovisas de kvantifierade data som samlats 

in vid respektive intervju för att ge läsaren en övergripande bild av deltagarnas upplevelser av 

hur ledarskap och samverkan fungerat vid de studerade händelserna. Två deltagare hade ingen 

erfarenhet av att ta emot och ge stöd i just den aktuella händelsen som deras intervjuer 

fokuserade på, därmed lämnades de fälten tomma. I efterföljande stycken redovisas teman och 

subteman i löpande text. 

 

Tabell 2. 

Tabellen visar en övergripande bild av deltagarnas upplevelser av ledarskap och samverkan 

vid de studerade händelserna. 

 
Deltagare: Sammanfattande 

bedömning av 

hur ledarskapet 

fungerade: 

Värdering 

av upplevt 

tryck och 

press: 

Sammanfattande 

bedömning av 

hur samverkan 

fungerande: 

Sammanfattande 

bedömning av 

behovet av stöd: 

Sammanfattande 

bedömning av 

stödets utfall: 

 

1. 

 

5 

 

4 

 

3 

 

6 

 

5 

 

2. 

 

5 

 

6 

 

5 

 

- 

 

- 

 

3. 

 

4 

 

5 

 

5 

 

6 

 

3-4 

 

4. 

 

4 

 

6 

 

4-5 

 

- 

 

- 

 

5. 

 

4 

 

5 

 

5 

 

6 

 

4 

 

6. 

 

5 

 

4 

 

5 

 

6 

 

5 

 

7. 

 

6 

 

1 

 

6 

 

6 

 

6 

 

Tabellen visar att deltagarna upplevde att ledarskapet till övervägande del fungerat bra vid de 

händelser de varit involverade i eftersom ingen av dem uppgav siffror med ett värde under tre. 

Detsamma gäller deras upplevelser av samverkan och stödets utfall. Det fanns vissa skillnader 

i bedömningarna för dessa kolumner. Samtliga deltagare som besvarat frågor kring behov av 

stöd upplevde behovet som mycket stort. Med avseende på deltagarnas bedömningar av 

upplevt tryck och press fanns det stora skillnader i deras upplevelser. 

 

 

Värdesatta ledaregenskaper 

 
Att inge lugn, skapa trygghet och förtroende. Samtliga deltagare lyfte fram vikten av att 

ledaren kan behålla lugnet, skapa trygghet och förtroende hos sina medarbetare. Dels för att 

en stressad ledare sprider stressen vidare till den övriga gruppen dels för att bristande 

förtroende kan leda till att arbetet försvåras. En deltagare uttryckte problematiken enligt 

följande, ”det är mycket lättare att arbeta, är det någon man inte riktigt litar på då kan det bli 

problem och man kan bli mer ifrågasättande till om besluten är riktiga”. En ledare som är lugn 

och förtroendeingivande skapar i sin tur en trygghet för de som leds, vilket ansågs som viktigt 

då krissituationerna ofta är komplexa. Exempelvis beskrev en deltagare vikten av kontroll, 

”det är väldigt viktigt att man ingjuter att man har kontroll fast man inte har det, att man är 
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lugn för det smittar ju av sig direkt i organisationen”. En deltagare beskrev även att denne 

själv vill ha ledarens förtroende för att kunna lösa uppgiften. Förtroende och tillit ansågs 

således som viktigt i båda riktningar mellan ledare och medarbetare. 

Tydlighet. Fyra deltagare värdesatte tydlighet som en viktig ledaregenskap. Med 

tydlighet menades dels tydlighet med själva uppdraget, dels att ledaren är tydlig med sina 

förväntningar på arbetsgruppen. Begreppet innefattade även tydlighet i kommunikation och 

språkbruk. En deltagare beskrev tydligheten enligt följande, ”en del i det här med tydligheten 

är ju också att man inte ska behöva förklara. Det ska bli känt, vad som förväntas och när det 

ska vara levererat och hur.” En anledning till att tydligheten ansågs som viktig är att 

krissituationer vanligen kännetecknas av tidspress. Deltagarna menade då att det inte finns tid 

för missförstånd och oklarheter i dessa situationer. 

Ödmjukhet och öppenhet. Fem deltagare ansåg ödmjukhet och öppenhet som viktiga 

ledaregenskaper. Egenskaperna ansågs som särskilt viktiga i arbetet med att stödja en annan 

räddningstjänst som redan har påbörjat arbetet med händelsen. Att ledaren lyssnar och har en 

förmåga att känna av olika stämningar belystes också som viktigt i dessa situationer samt att 

man bemöter varandra med respekt. Exempelvis beskrev en deltagare hur denne hanterade 

situationen att komma till en ny räddningstjänst utan att skapa motsättningar enligt följande: 

”det är ju magkänsla, att man inte klampar på hur som helst”. En deltagare lyfte fram specifikt 

att dessa egenskaper tillhör värdegrunden som deltagaren ansåg vara a och o hos en god 

ledare.        

Kunskap. Att ledaren är kunnig ansåg fem deltagare som en viktig ledaregenskap. 

Eftersom situationerna ansågs komplexa och beslut kunde behöva fattas på bristande underlag 

menade deltagarna att det krävs en viss grundkunskap inom arbetsområdet att falla tillbaka på 

vid mer svårhanterade krissituationer, ”du måste ha en viss grundkunskap om hur man arbetar 

i sådana här situationer som kan vara stressande, du har inte alla fakta på bordet”. Kunskap 

ansågs även grundläggande för att kunna vara flexibel i sitt ledarskap, vilket också lyftes fram 

som viktigt i krissituationer. En deltagare underströk vikten av att ledaren har kunskap om vad 

andra kan. Exempelvis beskrev deltagaren ”att även om det inte är du själv som ska köra 

motorsågen så måste du veta hur du vill ha slutresultatet och kunna förmedla det på ett bra sätt 

till de medarbetare som ska utföra uppgiften”. En deltagare lyfte även fram egenskaper som 

delegationsförmåga och att kunna tänka utanför gängse ramar.   

 

 

Styrkor i ledarskapet 
 

Gemensamt mål. Samtliga deltagare lyfte fram att det fanns ett gemensamt mål och en stark 

motivation till att hjälpa de drabbade och lösa situationerna. Det resulterade exempelvis i att 

den som var ledare inte behövde lösa konflikter utan organisatoriska gränser löstes upp och 

alla arbetade åt samma håll. En deltagare lyfte fram att det är lättare att arbeta när det faktiskt 

har hänt något eftersom alla då blir väldigt fokuserade på att lösa uppgiften till skillnad mot 

övningar. Flera deltagare lyfte även fram att det var motiverande att bli tillfrågad och få arbeta 

med händelsen. Ingen av deltagarna önskade att olyckor inträffar men när de gör det så 

upplevdes det som motiverande att få vara med och lösa situationen. En deltagare ansåg också 

att det var stimulerande att få arbeta med olika organisationer då det gavs möjligheter att lära 

av varandra och knyta kontakter inför kommande händelser.     

Väl definierade roller. Fem deltagare lyfte fram vikten av att organisationernas och 

personernas roller och mandat finns väl definierade. En deltagare förklarade att ”man först 

måste definiera: vad ska du göra, och vad ska du göra? Annars blir det som ett sammelsurium, 

att alla sitter och tar alla frågor”. Tydliga roller ansågs även som viktiga för en väl fungerade 

samverkan, då det krävs att alla hjälps åt utan att lägga sig i varandras uppgifter.    
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Erfarenhet. Samtliga deltagare lyfte fram att det är lättare att leda i en situation som de 

varit med om tidigare. De deltagare som hade deltagit i arbetet med orkanen Gudrun vid flera 

tillfällen ansåg att det var lättare att komma dit andra gången då de kände igen organisationen 

och personerna. En deltagare som arbetade operativt menade även att det avlastar ledarrollen 

om ledaren har med sig erfarna brandmän som själva kan komma med idéer och säga ifrån om 

de upplever att arbetet är för farligt.  

Personkännedom. Personkännedom och personkemi har lyfts fram av fem deltagare som 

en styrka i ledarskapet.  

 

De personliga egenskaperna jag menar: ska du och jag åka iväg så måste vi ju känna 

varandra och veta att vi kan jobba ihop. Hade vi inte gjort det så, det funkar inte då. 

Sen kan jag ha mycket kompetens och du hur mycket som helst men det kommer inte 

att fungera om man inte har en viss personkemi.   

 

Vikten av goda relationer ansågs också som en styrka som underlättar ledarskapet och 

samverkan med andra organisationer. Även medarbetarnas sociala kompetens och 

prestigelöshet i arbetet lyftes fram som framgångsfaktorer. En deltagare uttryckte följande: 

”den sociala biten är ju otroligt viktig, att du kan hantera det. Jag kan inte definiera det bättre 

än så”. 

Möjlighet att distansera sig. Fem deltagare beskrev behovet att kunna distansera sig i 

ledarskapet både fysiskt och psykiskt. Det som lyftes fram var bland annat att de deltagare 

som kom från utomstående räddningstjänster och hanterade Gudrun såg det som en styrka att 

komma just från en utomstående räddningstjänst. Styrkan grundades i att det var lättare att 

distansera sig i arbetet gentemot allmänheten. Exempelvis hade de inte några personliga 

relationer med de som drabbats, de sov inte på brandstationen, utan de hade möjlighet att åka 

ifrån arbetsplatsen och äta och prata med varandra i en annan miljö. En annan deltagare 

beskrev hur denne satte sig i bilen för att få tänka och strukturera arbetet enskilt.  

Gemensam struktur. Räddningstjänstens gemensamma struktur upplevdes av fem 

deltagare som en styrka då det gav en trygghet i ledarskapet eftersom de kände igen sig i 

arbetssättet. De deltagare som kom till Ljungby som stöd upplevde även att den ordinarie 

räddningstjänsten hade ett redan upparbetat system som de kunde ta över och på så vis 

fortsätta arbetet. En deltagare menade att ”det var som att komma till dukat bord”. Med 

avseende på samverkan upplevde flera deltagare att det var lättare att arbeta med 

organisationer som hade ett liknande arbetssätt och var vana vid att arbeta i stab.  

Att organisationerna fanns samlade. Fem deltagare lyfte fram vikten av att samtliga 

organisationer möts och kommunicerar med varandra på plats. Att det fanns kontinuerliga 

stabsgenomgångar lyftes fram som en styrka då samtliga organisationer fanns närvarande och 

kunde redogöra för sina behov och tillgångar. Gemensamma genomgångar innebar även att de 

medverkande organisationerna fick en gemensam bild och samma information samtidigt samt 

att det fanns möjlighet att ställa direkta frågor till varandra.   

Avlösningar. Fyra deltagare lyfte fram vikten av att avlösningarna mellan 

stabspersonalen fungerade bra. Att det gavs tid för överlämning så att personalen fick 

möjlighet att briefa varandra. Deltagarna lyfte även fram vikten av att det fanns ett förtroende 

mellan de medarbetare som löste av varandra så att den överlämnande personalen kunde 

känna sig trygga med avlösningen, för att på så vis kunna släppa arbetet till nästa pass.  
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Svårigheter i ledarskapet 
 

Ovana situationer. Samtliga deltagare har beskrivit situationerna som ovana och att de skiljde 

sig från vardagsolyckor. Händelserna var svåra att föreställa sig och en mer korrekt bild av 

händelsen erhölls först då deltagarna kommit fram till respektive arbetsplats. En deltagare 

beskrev svårigheten enligt följande, ”en lägenhetsbrand, skogsbrand, trafikolycka är vi ganska 

vana vid. Vi tränar och övar, men det här. Vi visste inte hur vi skulle förhålla oss till detta.” 

Flera deltagare har lyft fram situationer som de råkat ut för som de varit ovana vid. 

Exempelvis att brandstationen i Ljungby till en början var öppen för allmänheten, vilket 

innebar en svårighet i arbetet då de var ledsna och frustrerade. Även miljöombytet har lyfts 

fram av deltagare som arbetade i Ljungby, de kom till en ny kommun, ny organisation och 

nya personer. Händelserna krävde även samverkan med fler organisationer än normalt. De 

deltagare som tvingades hantera media upplevde det som en ovan situation då medietrycket 

var enormt och överrumplande. En deltagare beskrev att räddningsledaren fastnade med en 

telefon i varje öra och så fort ett samtal bröts så ringde nästa. Deltagaren lyfte även fram att 

organisationen har lärt sig sedan händelsen och bytt rutiner när det gäller att hantera media.     

Osäkerhetsfaktorer. Fyra deltagare beskrev att det fanns osäkerhetsfaktorer som 

påverkade ledarskapet. Osäkerhetsfaktorerna berörde bland annat osäkerhet kring skadade 

människor, resurstillgång, risker för den egna personalen, risker för ras och skred samt att det 

spreds rykten om inbrott bland allmänheten som medförde att de boende inte ville utrymma 

sina hus. En deltagare beskrev även hur en av stabsmedarbetarna hotades av en medborgare 

och att de i fortsättningen behövde vakter på brandstationen. Med avseende på risker kring ras 

och skred fanns ett behov av att knyta experter till ledningsarbetet. En deltagare beskrev det 

som en trygghet att ha experter på plats, samtidigt som det var en svårighet då denne 

tvingades att lita blint på experten och dennes åsikter vid beslutsfattandet.   

Konflikter. Fyra deltagare beskrev intressekonflikter i någon form. Det rörde sig om en 

viss svårighet i att få organisationer att ta sitt ansvar och ett visst missnöje med företag från 

privat sektor. Deltagarna beskrev även att det kan finnas vissa svårigheter i 

överlämningsfaserna i stabsarbetet då nya personer innebär nya grupprocesser. En deltagare 

beskrev det som att ”det är skönt att bli avlöst samtidigt som det kan vara svårt att släppa 

taget”. En annan deltagare menade även att det kan bli problem vid avlösningar om beslutet 

att avlösning ska ske inte är enhälligt. Deltagare beskrev att ”det kan vara chefen som har 

bestämt att det behövs avlösning medan 23 andra tycker att det här klarar vi själva”. 

Deltagaren lyfte även problematiken kring att hjälp ofta begärs för sent. Återigen belystes 

vikten av personliga egenskaper och personkännedom. Två deltagare har lyft fram att alla i 

vissa fall inte fungerade i stabsarbetet. 

Emotionell påverkan. Fem deltagare har beskrivit innebörden av emotionell påverkan. 

Det handlade dels om de många drabbade i Ljungby dels om hanteringen av dödsfall 

respektive inga dödsfall. Med avseende på att många var drabbade beskrev deltagarna sin 

medkänsla för allmänheten och att de förstod att situationen var svår. Med avseende på 

dödsfall beskrev deltagarna att de generellt upplever en starkare press på att något måste göras 

då det finns döda kopplade till händelsen. Samtliga deltagare har lyft att det alltid finns en 

press vid alla händelser och att de vill göra ett bra jobb. Exempelvis beskrevs hur dödsfall 

relaterade till orkanen Gudrun berörde medarbetarna och påverkade organisationen enligt 

följande, ”får du in rapporter så kan du inte vara hur hårdhudad som helst va. När folk eldar 

upp sig själva helt enkelt. Du tar ju givetvis in vad som händer, hur folk upplever det här”.     

Tillgodose basbehov. Tre deltagare har lyft fram vikten av att människans basbehov blir 

tillgodosedda och att det kan vara en svårighet. Exempelvis menade en deltagare att det var 

svårt att varva ner och få sova. Det var även svårt att avskärma sig då deltagaren beskrev att 

det var kaos ute på grund av väderförhållandena. En annan deltagare ansåg att det var svårt att 
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få ut mat till de som arbetade med händelsen, vilket var ytterst viktigt för att personalen skulle 

kunna utföra ett bra arbete.   

 

 

Behov inför kommande händelser 
 

Övning. Samtliga deltagare har understrukit att det är lättare att arbeta om medarbetarna har 

träffats innan. De har beskrivit vikten av att frågorna har belysts innan händelsen inträffar 

samt att det finns en upparbetad beredskap för att hantera kommande händelser. I begreppet 

”övning” innefattas således här sakkunskaper om olika händelser, kunskap om arbetsformerna 

samt möjligheten att träffa företrädare för andra organisationer för att knyta kontakter och 

skapa relationer. Då personalen byts ut inom organisationerna lyfte deltagarna fram behovet 

av fortsatta samverkansövningar för att vara bättre förberedda inför kommande händelser. 

Övningarna ansågs även viktiga för att öka förståelsen för andra organisationers ansvar och 

roller.  

Kommunikation och information. Fyra deltagare beskrev att det generellt är 

kommunikations- och informationsbiten som brister vid krisartade händelser och att det är 

något som alltid kommer fram vid utvärderingar. Deltagarna såg således ett behov av bättre 

information inför kommande händelser, exempelvis kunskapsunderlag om olika typer av 

skred. Flera deltagare beskrev även att de önskade bli bättre på att kommunicera och kunna 

förklara sig på ett sätt som andra förstår. Återigen beskrevs vikten av att kunna kommunicera 

med andra organisationer och tillgängliga kontaktvägar innan olyckan är framme. 

Utbildning. Samtliga deltagare menade att man alltid kan bli bättre. Exempel på önskade 

förbättringsområden var ökade kunskaper inom juridik för att kunna hantera efterarbetet på ett 

bättre sätt vid olika händelser. Tillgängliga ledarskapsutbildningar för befäl då dessa 

utbildningar har lyfts ur befälsutbildningen och istället lagts på kommunal nivå samt 

repetition. En deltagare beskrev det som att ”bara för att jag har gått en kurs i beslutsfattande 

under stress så betyder inte det att jag är bra på det”. Deltagaren poängterade även vikten av 

dessa kurser finns tillgänga även i fortsättningen.  

 

 

Diskussion 

 
Utifrån studiens syfte att fördjupa kunskapen om vissa avgränsande faktorer med avseende på 

ledarskapet och dess påverkan på och av staben som kan underlätta, respektive försvåra ett 

krisledningsarbete som kännetecknas av svåra omständigheter framkom följande. Faktorer 

som upplevdes som underlättande var ett gemensamt mål, väl definierade roller, erfarenhet, 

personkännedom, möjlighet att distansera sig, en gemensam struktur i arbetet, att 

medverkande organisationer fanns samlade samt väl fungerande avlösningar. Faktorer som 

istället ansågs som försvårande var att situationen var ovan för deltagarna, att det fanns ett 

flertal osäkerhetsfaktorer i arbetet, konflikter, emotionell påverkan samt vissa svårigheter att 

tillgodose människans basbehov. Utifrån studiens delsyfte att öka förståelsen för behovet av 

utbildning och förberedelser inför kommande krisledningssituationer lyfte samtliga deltagare 

fram vikten av övningar och utbildningar. Således fanns en stor förståelse för behovet av 

utbildning och förberedelser hos studiens deltagare. Studiens syfte att koppla resultatet till 

Ronthys (2006) teori om ledarintelligens diskuteras i nedanstående stycke.  
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Resultat i förhållande till teori om ledarintelligens 

 

Resultatet belyser vikten av tillit och goda relationer mellan medarbetarna samt egenskaper 

som social kompetens, ödmjukhet och öppenhet. Händelserna krävde samverkan med flera 

organisationer, vilket förutsatte att personalen kunde möta varandra och hade förståelse för 

varandras behov. Det ställdes krav på att medarbetarna kunde lösa konflikter som uppstod 

samt goda kunskaper om arbetssättet. Således kan denna studie öka bärigheten för Ronthys 

(2006) teori om ledarintelligens. För att belysa vikten av emotionell intelligens anser Ronthy 

att det är den intelligens som används för att hantera relationer och bygga sociala kontakter. 

Den emotionella kompetensen innefattar även människans sociala kompetens som används 

vid samverkan, konflikthantering och vår förmåga att förstå andra. Resultatet visar bland 

annat på att avlösningarna fungerade bra, vilket enligt Ronthy innebär att medarbetarna hade 

en väl utvecklad emotionell intelligens eftersom avlösningarna krävde en förmåga att kunna 

skapa förtroende och relationer mellan de medarbetare som löste av varandra. Deltagarna 

beskrev även att det fanns en stark motivation som skapade ett gemensamt mål vilket enligt 

Ronthy grundas i den emotionella intelligensen. Med avseende på den själsliga intelligensen 

beskrivs den enligt Ronthy som den intelligens som gör att vi kan integrera känslan och 

förnuftet. Något som användes av deltagarna då de bland annat beskrev att de använde sin 

magkänsla för att kunna möta allmänheten och medarbetarna på ett bra sätt. Den själsliga 

intelligensen beskrivs enligt Ronthy som de förmågor som förklarar varför vi gör något. 

Resultatet visar på ett på ett stort engagemang bland deltagarna och en stor vilja att hjälpa de 

drabbade. Det är dock en svårighet att avgöra om det är något som grundas i den själsliga 

intelligensen, alltså att meningen med deltagarnas arbete är att hjälpa människor som råkat ut 

för oönskade händelser. Eller om det istället bör hänföras till motivation och den emotionella 

intelligensen. För att kunna behålla lugnet vid krissituationer vågar författaren påstå att det 

krävs en god självkännedom, att ledaren är säker på sig själv för att kunna leda sina 

medarbetare i en svårhanterad situation, vilket enligt Ronthy hör till förmågor inom den 

själsliga intelligensen. En deltagare beskrev att denne värdesätter värdegrunden som en viktig 

ledaregenskap som enligt Ronthy grundas i den själsliga intelligensen.  

Fem deltagare ansåg även kunskap som en viktig ledaregenskap samt att 

räddningstjänstens gemensamma struktur var en styrka i ledarskapet. Samtliga deltagare 

beskrev erfarenhet som en styrka då de ansåg att det är lättare att leda i händelser som de varit 

med om tidigare. Enligt Ronthy (2006) tillhör de tre nämnda faktorerna vår rationella 

intelligens. Studien ligger därmed i linje med Ronthys teori med avseende på att det krävs en 

ledarintelligens bestående av själslig intelligens, emotionell intelligens samt rationell 

intelligens. Det är däremot en svårighet att med denna studie bekräfta om någon av de tre 

intelligenserna är viktigare än någon annan. De situationer som deltagarna i studien hanterar 

ställer höga krav på både sakkunskap, kunskap om arbetssättet och kunskaper om andra 

organisationer. Situationerna kännetecknas av tidspress och komplexitet, vilket gjort 

författaren fundersam på ifall dessa ledare behöver en mer utvecklad rationell intelligens än 

ledare med mer stabila arbetsuppgifter. Det är även svårt att beskriva vad som skiljer den 

själsliga och emotionella intelligensen och mer precist när och på vilket sätt vilken av dessa 

förmågor används i arbetet. Även Ronthy själv ställer förmågor inom den rationella 

intelligensen mot förmågor inom den emotionella och den själsliga intelligensen. Därmed vill 

författaren återigen lyfta fram att det finns en begränsning i teorin med avseende på 

användningen av begreppet själslig intelligens.  

Även de behov som deltagarna lyft fram inför kommande händelser kan ses beröra 

ledarintelligens. Deltagarna önskade mer sakkunskap om exempelvis olika typer av skred 

vilket kan hänföras till IQ. Deltagarna önskade även en ökad förståelse för andra 

organisationer och ökad kommunikativ kompetens vilket då skulle kunna hänföras till EQ och 
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SQ. Under analysen har författaren ställt sig frågan om det är möjligt att överföra 

ledarintelligensen till ett mer organisatoriskt perspektiv. Tanken berörde samverkan ur det 

perspektiv att de olika organisationerna behöver utveckla en gemensam ledarintelligens inom 

respektive organisation för att underlätta i mötet med andra organisationer. Givetvis ligger 

kompetensen hos de personer som utför arbetet men tanken som slog författaren handlade om 

huruvida det är möjligt för en organisation att utveckla en gemensam ledarintelligens grundad 

in medarbetarnas egen kompetens. Tanken behandlande även om det i så fall skulle underlätta 

för organisationerna med avseende på samverkan eftersom medarbetarna från respektive 

organisation byts ut vid långvariga händelser.  

Författaren anser samtidigt att deltagarna vid flera tillfällen har berört det ledarskap som 

Hersey och Blanchard (refererad till i Svedberg, 2007) beskriver som situationsanpassat 

ledarskap. Flera deltagare beskrev att det var lättare att arbeta med personer som hade tidigare 

erfarenhet från stabsarbete och att de behövde bete sig annorlunda gentemot dem som var 

ovana vid stabsarbete. Författaren menar då att situationen var annorlunda än vad ledaren var 

van vid samt att de behövde förändra sitt ledarskap beroende på situationen.  Vidare har 

tanken väckts hos författaren om en väl utvecklad ledarintelligens även underlättar för ledaren 

i det situationsanpassade ledarskapet. Eftersom det kräver en förmåga att känna av gruppens 

mognad för att sedan utföra sitt ledarskap därefter.  

 

 

Resultat i förhållande till tidigare forskning 

 
Resultatet ligger i linje med tidigare forskning med avseende på händelsernas komplexitet. 

Exempelvis visar Uhr m.fl. (2008) på behovet av förståelse och kunskap om andra personer 

och organisationer vid krishantering. Forskning av Rizzuto och Maloney (2008) och 

Rosenthal och Kouzmin (1996) visar på organisatoriska utmaningar så som nya 

konstellationer, trötthet, stress och svårigheten i att fatta snabba beslut, vilket även studiens 

deltagare upplevde som svårigheter. Deltagarna har även belyst vikten av att kontaktvägar 

mellan de berörda organisationerna finns tillgängliga innan kommande händelser som 

beskrivs enligt Ulmer (2001). Resultatet visar även samstämmighet med Enander m.fl. (2009) 

studie i flera bemärkelser. Bland annat med avseende på det som Enander m.fl. beskriver som 

ledarens karaktär och ledarens tidigare erfarenheter (Figur 2). Deltagarna ansåg tidigare 

erfarenheter som en styrka i arbetet när de varit med om liknande händelser tidigare. 

Bristande erfarenheter bedömdes istället som en svårighet i arbetet. Studiens deltagare 

beskrev i likhet med Enander m.fl. att de trots sina tidigare erfarenheter inte kunde föreställa 

sig händelsens faktiska omfattning förrän de kom på plats. Studien redovisar en skillnad 

gentemot Enander m.fl. med avseende på ledarens personliga upplevelser, vilka beskrivs som 

ledarens personliga påverkan av händelsen. Majoriteten av deltagarna i den föreliggande 

studien arbetade ordinarie vid räddningstjänster i kommuner som inte var berörda av 

händelsen. Således var inte dessa ledare personligen påverkade av Gudrun med avseende på 

dess materiella konsekvenser. Istället lyfte studiens deltagare fram att det var en styrka att 

tillhöra en utomstående räddningstjänst då de ansåg att de lättare kunde distansera sig till 

händelsen och allmänheten. Däremot ansåg även deltagarna i den föreliggande studien att de i 

likhet med Enander m.fl. studie blev påverkade av stämningen i omgivningen.  

Enander m.fl. (2009) lyfter flertalet kategorier som påverkade ledarnas beslut och 

handlingar (Figur 2). Med avseende på ledarskapsproblematik i förhållande till de vardagliga 

arbetsuppgifterna och krisen har inte det lyfts upp i den föreliggande studien då majoriteten av 

deltagarna inte arbetade ordinarie i Ljungby kommun. De behövde således inte hantera 

vardagliga uppgifter utan kunde enbart fokusera på att hantera konsekvenserna av orkanen 

Gudrun. Enander m.fl. beskriver att samverkan och kommunikation krävdes på samtliga 
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nivåer och behovet av en gemensam lägesbild, vilket även beskrivits av föreliggande studies 

deltagare. I sammanhanget betonade deltagarna vikten av de kontinuerliga 

stabsgenomgångarna för att underlätta kommunikationen med andra organisationer och skapa 

den gemensamma bilden. I likhet med Berlin och Carlström (2009) ansågs även 

räddningstjänstens gemensamma struktur vara en styrka i arbetet, dels vad gäller 

samverkansprocesserna, dels för att skapa trygghet i arbetet och underlätta för de medarbetare 

som arbetade som stöd till räddningstjänsten i Ljungby kommun. Berlin och Carlströms 

resultat visar dock på att räddningstjänstens standardiserade strukturer även kunde medföra 

svårigheter för räddningstjänsten att byta strategier i arbetet när så krävdes. En sådan 

problematik har farmförts av den föreliggande studiens deltagare. Även Berlin och Carlström 

menar att styrkorna som uppnås genom standardiserade rutiner övergår förlusterna och är 

således värdefulla i räddningsarbetet. 

Enander m.fl. har även beskrivit kategorierna stöd till personalen samt ledarens 

belastning och stress. Med avseende på stöd till personalen lyftes det även av föreliggande 

studies deltagare, specifikt vid raset av Europaväg 6. Vid raset tvingades räddningsstyrkorna 

till en början arbeta under osäkra förhållanden då risken för fler skred var oklar. Ledaren 

upplevde då press i och med dennes arbetsmiljöansvar för sina medarbetare. Återigen lyftes 

vikten av tidigare erfarenhet både hos ledaren själv och hos dennes medarbetare. Med 

avseende på ledarnas belastning och stress kände samtliga av studiens deltagare att de ville 

utföra ett bra jobb. Hur stor press de upplevde skiljde sig mellan deltagarna (Tabell 2). 

Anledningarna till att deltagarna upplevde press grundades bland annat i att några deltagare 

upplevde förväntningarna på deras roller som oklara, förväntningar från allmänheten, att det 

var en ny situation för dem att hantera samt att några deltagare tvingades hantera ett oförutsett 

mediatryck. Även Nauckhoff (1994) beskriver att ledare utsätts för ett särskilt psykologiskt 

tryck bland annat på grund av att det vanligen råder tidspress vid krissituationer, att 

informationen brister samt att bedömningen kring situationen är osäker. Den föreliggande 

studien styrker Nauckhoffs slutsatser med avseende på att ledaren måste ha mandat för sina 

beslut. I linje med Berlin och Carlström (2009) har studiens deltagare lyft vikten av tydliga 

roller för att förtydliga ansvarsfördelningen och underlätta för samverkansprocesserna. 

Deltagarna har inte beskrivit att det fanns några mandatkonflikter inom den egna gruppen, 

men det framkom en viss besvikelse kring hur privata företag hanterade sitt ansvar. 

Deltagarna har även beskrivit att de värdesätter tydliga uppdrag och förväntningar i sitt arbete.  

 

 

Reliabilitet och validitet             
 

Deltagarnas upplevelser kan ha påverkats med avseende på tidsfaktorn eftersom det var flera 

år sedan de studerade händelserna inträffade (2005 och 2006). Det är därmed möjligt att 

resultatet sett annorlunda ut om studien genomförts i tidigare skeende. Intervjuguiden som 

användes var semistrukturerad, vilket innebär att studien kan vara svår att replikera. För att 

reducera risken att intervjufrågorna kunde tolkas subjektivt av deltagarna gjordes en 

pilotintervju. Testrespondenten var väl insatt i området och kunde därmed betraktas likvärdig 

deltagarna med avseende på deras arbetsuppgifter och kunskapsnivå. Urvalet var inte 

slumpmässigt utan grundades på Länsstyrelsen i Västra Götalands läns kontaktnät. Urvalet 

har därmed baserats på tidigare samarbeten mellan Länsstyrelsen och deltagarna vilket kan ha 

påverkat deltagarnas acceptans för studien samt deras sätt att svara. Vidare baserades urvalet 

på de kriterier som ställdes för deltagande i studien, samtliga deltagare har således haft en 

ledarposition vid någon av de händelser som låg till grund för studien. Därmed anser 

författaren att deltagarna var väl representerade med avseende på studiens syfte, vilket var att 

fördjupa kunskapen om vissa avgränsande faktorer med avseende på ledarskapet och dess 
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påverkan på och av staben som kan underlätta, respektive försvåra ett krisledningsarbete som 

kännetecknas av svåra förhållanden.  

Med avseende på insamlad data kunde flera kategorier tidigt urskiljas, det fanns dock 

vissa skillnader i materialet, exempelvis vad gäller värdesatta ledaregenskaper och deltagarnas 

upplevelser av tryck och press som försvårar för författaren att säkerställa mättnad. 

Skillnaderna i det insamlade materialet kan bero på att deltagarna arbetade i olika skeenden av 

händelserna. Differenser i deltagarnas upplevelser kan även bero på att deltagarna var olika 

individer med olika personligheter, exempelvis var vissa deltagare mer självkritiska än andra 

deltagare.  Skillnaderna i upplevelser av tryck och press (Tabell 2) kan även bero på huruvida 

deltagarna tvingades hantera media samt om de arbetade för sin ordinarie verksamhet eller 

arbetade som stöd till en utomstående räddningstjänst. Eftersom studiefattaren själv har 

utformat intervjuguiden och sammanställt resultatet finns en risk att författaren omedvetet kan 

ha tolkat resultatet subjektivt. I studien har ledare besvarat frågor kring ledarskap, vilket är en 

metodologisk svaghet eftersom de som intervjuats begärts utvärdera sig själva och sitt eget 

arbete. Då studiens syfte var att öka kunskapen om just ledningens upplevelser av ledning 

fanns således ingen möjlighet att istället intervjua underställda medarbetare om deras syn på 

ledarskapet. Författaren upplevde ytterligare en svårighet under analysen som berörde 

huruvida koderna var styrkor eller svagheter i arbetet då deltagarna beskrev koderna som både 

och. Exempelvis beskrevs väl definierade roller som en styrka, bristen av väl definierade 

roller ansågs istället vara en svårighet (jmfr. Berlin & Carlström, 2009). Med avseende på de 

kvantifierade frågor som ställdes önskades svar på en skala mellan ett och sex. Det fanns 

således ingen möjlighet för deltagarna att beskriva att de inte upplevt någon press alls, att det 

inte fanns någon samverkan alls et cetera, vilket författaren har reflekterat över i efterhand. 

Författarens bedömning är ändå att det inte har påverkat studiens resultat. I enlighet med 

Yardley (2007) vill författaren inte dra några mer generella slutsatser men har en förhoppning 

om att resultatet är användbart i liknande sammanhang. Författaren anser vidare att studiens 

resultat kan användas vid utformningen av övningar inom krishanteringsområdet samt för att 

belysa vikten av övningar och tillgängliga utbildningsmöjligheter. Exempelvis återkommande 

ledarskapsutbildningar och utökade kunskapsunderlag.  Eftersom studien skrivits av en ensam 

författare har ingen jämförande kodning utförts (Yardley, 2007). Avsaknaden av 

medbedömare under studien är därmed att betrakta som en metodologisk svaghet. För att öka 

studiens validitet har författaren försökt vara transparent i beskrivningen av analysen samt fört 

loggbok under studiens gång. 

 

 

Framtida forskning och slutsatser 
 

I likhet med Sandelius (2008) är författarens åsikt att oväntade krisartade händelser kommer 

att inträffa även i framtiden. Därmed finns ett behov av fortsatt forskning inom 

krishanteringsområdet för att förbereda samhället inför kriser som idag är oväntade. Det vore 

även intressant att genomföra en fördjupad studie kring Ronthys (2006) teori om 

ledarintelligens, om dess relevans inom krishanteringsområdet och hur teorin mer praktiskt 

kan användas av ledare som har till uppgift att hantera kriser. Studien visar att det ställs höga 

krav på de personer som ska hantera kriser och extraordinära händelser. Kraven innefattar 

sakkunskaper och sociala kompetenser som exempelvis ödmjukhet, förmåga att inge 

förtroende och skapa goda relationer. Resultatet belyser även vikten av att personalen får 

möjlighet att avskärma sig och visar därmed på att vissa styrkor kan uppnås genom att 

personal lånas in från utomstående räddningstjänster till den kommun som ska hantera krisen. 

Något som kan beaktas vid kommande händelser som ställer krav på ett långvarigt 

ledningsarbete 
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Appendix 1. 

Intervjumall     
 
Bakgrundsfrågor  
Kön: 

Ålder: 

Utbildning: 

Arbetsuppgifter/befattning i ditt dagliga arbete: 

Antal år med dessa arbetsuppgifter/befattning: 

Händelse: Gudrun / Småröd 

Roll vid händelsen: 

 

 
Ledarskap vid krishantering  
- Vilka egenskaper upplever du som viktiga ledaregenskaper vid en kris/extraordinär 

händelse? 

- Vilka förväntningar har du på en ledare som har till uppgift att hantera en kris/extraordinär 

händelse? 

 
Händelsen i sig och ledarskapet  
- Hur utmärkte sig händelsen från situationer som du hanterar till vardags i ditt arbete? 

- Hur upplevde du att ledarskapet fungerade vid händelsen? 

- Upplevde du några särskilda styrkor med avseende på ledarskapet i och med hanteringen av 

händelsen? 

- Upplevde du några särskilda svårigheter eller påfrestningar med avseende på ledarskapet i 

och med hanteringen av händelsen? 

- På vilket sätt upplevde du att dessa svårigheter påverkade ledarskapet och staben? 

- Hur hanterade du och staben dessa svårigheter? 

- Finns det några egenskaper som du själv skulle vilja utveckla i din roll som ledare? 

- Ser du något som hade kunnat underlätta för dig vid hanteringen av händelsen/behov av 

ökad kompetens för att hantera liknande händelser i fortsättningen? 

- Var det något särskilt som du upplevde som motiverade dig med att arbeta med händelsen? 

 

Vilken är din sammanfattande bedömning av hur ledarskapet fungerade på en skala mellan 1-

6, där ett innebär mycket dåligt och sex mycket bra, vilken siffra ger du då? 
 

Det långvariga ledningsarbetet 
- Hur påverkades du och din organisation av att ledningsarbetet blev långvarigt? 

- Fanns det någonting som fungerade bra/styrkor med avseende på att ledningsarbetet blev 

långvarigt? 

- Fanns det några svårigheter i och med att ledningsarbetet blev långvarigt? 

- Hur hanterade du/ni dessa svårigheter? 

- Ser du något som hade kunnat underlätta hanteringen för dig och din organisation med 

avseende på att ledningsarbetet blev långvarigt/behov inför kommande händelser? 

 
Upplevelser och hantering av tryck och press  
- Upplevde du att det fanns tryck och press ”utifrån”? (exempelvis media, andra 

organisationer, allmänheten) 
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- Upplevde du att det fanns tryck och press ”inifrån”? (från din egen organisation)  

- Hur hanterade du i så fall trycket/pressen? 

- Ser du något som hade kunnat underlätta för dig med avseende på hantering utav tryck/press 

från media/andra organisationer/allmänheten? 

 

Om du skulle värdera graden av tryck och press som du upplevde på en skala från 1-6 där ett 

innebär mycket litet tryck och sex mycket starkt tryck, vilken siffra ger du då? 

 

Samverkan  
- Hur upplevde du att samverkan fungerade med andra organisationer? 

- Fanns det några styrkor med avseende på samverkan? 

- Fanns det några svårigheter med avseende på samverkan? 

- Hur hanterades dessa svårigheter? 

- Ser du något som hade kunnat underlätta med avseende på samverkan/behov av ökad 

kompetens för att kunna förbättra din och andras förmåga att samverka? 

 

Om du skulle göra en sammanfattande bedömning av hur samverkan med andra aktörer 

fungerade på en skala från 1-6, där ett innebär mycket dåligt och sex mycket bra, vilken siffra 

ger du då? 

 
Erfarenheter av stöd från andra organisationer  
- Hur upplevde du behovet av stöd från andra organisationer? 

- Hur upplevde du utfallet av det stöd som gavs från andra organisationer? 

- Fanns det några styrkor med avseende på att ta emot stöd resp. att komma som stöd? 

- Fanns det några svårigheter med avseende på att ta emot stöd resp. att komma som stöd? 

- Hur hanterades dessa svårigheter? 

- Ser du något som hade kunnat underlätta för dig och dina medarbetare med avseende på att 

ta emot och ge stöd? 

 

Om du skulle göra en sammanfattande bedömning av behovet av stöd på en skala från 1-6 där 

ett innebär mycket litet behov och sex ett mycket stort behov, vilken siffra ger du då? 

 

Om du skulle göra en sammanfattande bedömning av det utfall som stödet gav på en skala 

från 1-6 där ett innebär ett mycket dåligt utfall och sex ett mycket bra utfall, vilken siffra ger 

du då? 
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Appendix 2. 

 

Information till deltagare 

Mitt namn är Elin Dahlgren och jag är student vid Högskolan Väst i Trollhättan. Jag studerar 
Human Factorsprogrammet som är ett beteendevetenskapligt program med inriktning mot risk 
och säkerhet. Under föregående termin var jag praktikant hos Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län där jag fick ett ökat intresse för samhällssäkerhet. För närvarande befinner jag mig i 
uppstarten av mitt examensarbete som i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
kommer att beröra ledarskapet vid komplexa krissituationer. Studiens syfte är att fördjupa 
kunskapen om vissa avgränsande faktorer med avseende på ledarskapet och dess påverkan på och 
av staben vid händelser som kännetecknas av svåra ledningsförhållanden. Med svåra 
ledningsförhållanden avses exempelvis långvarigt ledningsarbete, stress, trötthet och olika slags 
tryck från omvärlden. Syftet är sedan att lyfta fram dessa faktorer för att se om det finns faktorer 
som kan underlätta respektive försvåra arbetet med avseende på ledarskapet. Ytterligare ett syfte 
är att koppla resultatet till Marika Ronthys teori om ledarintelligens för att identifiera ett 
eventuellt  kompetensutvecklingsbehov hos ledare som ska hantera krissituationer. 

Ledningsarbetet under orkanen Gudrun 2005, och raset av väg E6 vid Småröd 2006 utgör en bas 
för mitt arbete och det är även anledningen till att jag nu kontaktar Dig. Min önskan är att kunna 
träffa Dig för en intervju som kommer att fokusera på Dina upplevelser av ledarskapet vid den 
händelse av de ovan nämna som just Du var med om. Intervjun beräknas ta cirka en timme och 
kommer förslagsvis att äga rum på Länsstyrelsen i Vänersborg. Jag har även möjlighet att möta 
Dig på en annan plats som passar Dig om så önskas. Intervjuerna är planerade att utföras under 
vecka 17 -18 och sammanlagt kommer sex intervjuer att genomföras med ledningspersonal från 
de båda händelserna.  
 
Deltagande i studien är frivilligt och samtliga uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Det 
vill säga att ingen enskild person kommer att kunna identifieras i resultatet. Som deltagare har Du 
även rätt att avbryta intervjun när helst Du önskar. Intervjuerna kommer att spelas in och 
användas utav mig vid sammanställningen av resultatet. Materialet kommer även att förvaras på 
sådant sätt att endast jag och min handledare Anna Dåderman har tillgång till det. Studiens 
resultat kommer i första hand att presenteras i form av ett examensarbete i psykologi. Resultatet 
kan även komma att användas i utbildningssyfte på ett mer generellt plan inför kommande 
händelser som ska hanteras inom offentlig sektor på lokal och regional nivå. Slutligen kommer 
resultatet att ingå i ett projekt som avser att kartlägga den kompetens som ledare anser att de 
besitter samt vilken kompetens de önskar att förbättra. Projektet leds av docent Anna Dåderman 
som också är min handledare under examensarbetet. Mer information om projektet finns på 
Högskolan Västs hemsida (http://www.hv.se/extra/pod/?module_instance=3&id=796). Från 
Länsstyrelsens sida handleds jag även av Leif Isberg.  
 
Om Du har några frågor angående studien och ditt deltagande är Du välkommen att kontakta 
mig eller någon av mina handledare på nedanstående kontaktuppgifter. 
 
Med hopp om ett personligt möte! 

 
Vänliga hälsningar 

Elin Dahlgren 

 

http://www.hv.se/extra/pod/?module_instance=3&id=796
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