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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att utifrån tre ledarstilar; 1. Auktoritär, 2. Demokratisk 

samt 3. Samordnande, undersöka vilken av dessa ledarstilar som ambulans- och polispersonal 

anser är mer gynnsamma vid olika situationer där de olika organisationerna kan betraktas ha 

olika stor kompetens. Författaren till denna studie har därför valt tre typer av olyckor:            

1. Bombhot, 2. Lägenhetsbrand och 3. Tågolycka med stort antal skadade.  

Examensarbetet syftar även till att undersöka vilka förväntningar som ambulans- och 

polispersonal har på räddningsledaren på skadeplatsen utifrån ett ledarskaps- och 

samverkansperspektiv. 

För att utreda denna frågeställning genomfördes en experimentell studie baserad på 

scenarioundersökning uppföljd av personliga intervjuer. 

Hypoteserna var:  

Hypotes 1: Ambulans- och polispersonal vill ha en mer demokratisk räddningsledare 

när ambulans- och polispersonalen antas ha en större kompetens på skadeplatsen.  

Hypotes 2: Ambulans- och polispersonal vill ha en mer samordnande räddningsledare 

när ambulans- och polispersonalen antas ha en mindre kompetens på skadeplatsen.  

Vid den scenarioundersökningen deltog 20 ambulanssjuksköterskor och 22 yttre 

polisbefäl/yttre kommissarier i scenarioundersökningen, vilken följdes upp med 12 stycken 

intervjuer.  

Resultatet vid scenarioundersökningen visade att: 

Vid bombhot så anser polisen att en demokratisk räddningsledare är mer gynnsam än en 

auktoritär. Ambulansen anser att en samordnande räddningsledare är mer gynnsam än både en 

auktoritär och demokratisk ledarstil hos räddningsledaren. 

Vid lägenhetsbrand så anser polisen att den samordnande räddningsledaren är mer gynnsam 

än en auktoritär. Ambulansen anser, i sin tur, att den samordnande ledarstilen är mer gynnsam 

än både den auktoritära och demokratiska ledarstilen.  

Vid tågolycka anser både ambulans- och polispersonal att den demokratiska och 

samordnande ledarstilen hos räddningsledaren är mer gynnsam än den auktoritära.  

Slutsatserna är att rollfördelningen hos ledningspersonalen bör styras utav vem av 

ledningspersonalen som är först på plats vid olyckan och/eller den som har högst kompetens 

gentemot olyckan och händelseförloppet.  

Slutsatserna är vidare att samverkan mellan ledningspersonalen fungerar bäst när 

ledningspersonalen tidigt samlas upp i insatsen och fattar gemensamma taktiska beslut. 

Genom detta så kan de olika organisationerna lättare förhålla sig till varandra. Det medför 

också att organisationerna lättare kan tillgodose och stötta upp varandra under insatsen.  

Nyckelord: Blåljusorganisationerna, räddningsledare, samverkan och ledarskap 
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Abstract 

The purpose of this thesis is to address three leadership styles: 1. Authoritarian 2. Democratic 

and 3. Coordinating/teamleader, and examine which of these leadership styles ambulance and 

police is optimal in situations where the various organizations can be considered to have 

varying skills. The author of this study has therefore chosen three incidents: 1. Bomb threat   

2. Apartment fire and 3. Train accident with a large number of wounded. 

The thesis also aims to explore the expectations of ambulance and police personnel regarding 

the incident commander at the scene concerning leadership and collaboration. 

To investigate this issue, the method scenario based experimental study was conducted, and 

complimented by personal interviews.  

The hypotheses in this thesis were: 

Hypothesis 1: The ambulance and police prefer a more democratic incident commander 

when the ambulance and police personnel are considered having  more skills at the 

accident scene. 

Hypothesis 2: The ambulance and police prefer a more coordinating incident 

commander when the ambulance and police personnel are considered having less skill at 

the accident scene. 

In the case study 20 ambulance nurses and 22 police officers participated. The case study was 

followed by 12 interviews. 

The results from the case study revealed that: 

For the bomb threat the police consider that a democratic incident commander is more 

favorable than an authoritarian. Ambulance believes that a coordinating leader is more 

favorable than both an authoritarian and a democratic style of leadership. 

For the apartment fire the police consider that a coordinating commander is more favorable 

than an authoritarian. Ambulance personnel believe that the coordinating leadership style is 

more favorable than both the authoritarian and democratic leadership styles. 

For the train accident both ambulance and police personnel consider the democratic and 

coordinating leadership style of the incident commander is more favorable than an 

authoritarian. 

The conclusions are that roles of the commanding staff should be distributed according to the 

order of arrival and the respective competences of commanding staff, considering of course 

the demands of the accident in question.   

The conclusions are also that collaboration between the commanding staff is optimal when 

the commanding staff is gathered at the initial phase during the operation obtaining joint 

tactical decisions. Through this, the different organizations can more easily relate to each 

other, implying that organizations can more easily meet for mutual support.  

Keywords: Rescue services, incident commander, collaboration and leadership 
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___________________________________________________________________ 

1. Inledning  

___________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Brandbefäl har länge varit en central och betydelsefull del i räddningstjänstens arbete och 

historia. Alltifrån de gamla grader och titlar av brandkaptener, brandmästare, brandförmän till 

dagens räddningschefer, räddningsledare, insatsledare och styrkeledare. (Brandsjö, 1988) 

Rollen som brandbefäl innebär särskilda förväntningar från samhället syn på hur dessa 

personer ska agera och bete sig i sitt arbete. Dessa förväntningar kommer att starkt påverka 

hur denna person kommer att utföra sin yrkesroll. (Larsson G. , 2011, ss. 189-190) 

Förväntningarna på brandbefälet är något som har förändrats över tid (Berlin & Carlström, 

2009) men även förväntningarna på räddningsarbetet. I och med samhällets intensiva 

utveckling av bland annat teknologi så har räddningsledning blivit allt mer komplext vilket 

har medfört att olyckor oftast blir alltför svåra att tillgodose av endast en individ eller 

organisation. (Fredholm & Göranssson, 2006, ss. 7-9)  

När en nödställd drabbas av en olycka förväntar sig denne inte enbart en snabb och effektiv 

räddningsinsats, utan också att insatsen ska fungera felfritt mellan de räddningsaktörer som 

arbetar vid olyckan. (Cedergårdh & Winnberg, 2011, s. 81) För att tillgodose hjälpbehovet så 

krävs en gemensam ledning av bland annat räddningsledare, polisinsatschef och 

sjukvårdsledare som måste samordna de olika resurserna som finns. (Fredholm & Göranssson, 

2006, s. 27) 

Ledningspersonal ska i dessa fall arbeta sida vid sida i räddningsarbetet i tillfälligt 

sammansatta grupper. Ledningspersonalen har alla olika ansvarsområden, lagstiftningar, 

kulturer och ledningsrutiner att ta hänsyn till och rätta sig efter. (Fredholm & Göranssson, 

2006, s. 24 & 316)  

Räddningsarbetet ställer därför ett högt krav på ledarskapet från respektive parts befäl för att 

ta fram varandras kompetenser för att tillgodose hjälpbehovet, speciellt i tidspressade och 

komplexa situationer. (Larsson G. , 2011, ss. 197-198) Svensson et al (2009) påvisar att hur 

lyckosam en räddningsinsats blir grundar sig ofta i ledarskapet på skadeplatsen. (Svensson et 

al., 2009, s. 71) och Larsson (2011) poängterar att ledarskapet och ledningen ofta är grunden 

till en god samverkan mellan blåljusorganisationerna.   (Larsson K. , 2011, ss. 221-223) 
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Enligt Berlin & Carlström (2009) fanns det förr en bild av och förväntan om att 

räddningsledaren skulle ha en central och dominerande ledningsroll på skadeplatsen, där 

denne betraktades som en ”gud över olyckan”. En auktoritär ledare som givit "order" till 

ambulans- och polispersonal. Denna förväntan ställde höga och orimliga krav på 

räddningsledaren att denne skulle behärska ansvarsområden som inte låg inom dennes 

kompetens.  (Berlin & Carlström, 2009, ss. 254-257) 

Idag har denna bild och förväntan förändrats, där räddningsarbetet ses mera som horisontellt 

mellan befälen och organisationerna. Förändringen har dock skapat en problematik i det om 

ingen av befälen tar initiativ till ledningsrollen så finns det stora risker att räddningsarbetet 

försenas. (Berlin & Carlström, 2009, ss. 254-257)  

Berlin & Carlström (2009) framhåller att det finns en oenighet bland ledningspersonalen i 

Sverige om vilken av ledningsfunktionerna, mellan den vertikala och horisontella, som är 

mest effektiv för att tillgodose hjälpbehovet på skadeplatsen. För att komma tillrätta med 

denna samverkansproblematik poängterar därför Berlin & Carlström (2009) vikten av ett 

samordnandebefäl, ett befäl som tar initiativ till ledarrollen och som delegerar ut vilka 

uppgifter som ska utföras på skadeplatsen. Något som skulle både minska tidsödande 

förhandlingar på hur de gemensamma inriktningarna skulle gå tillväga men som även skulle 

minska konkurrensen mellan ledningspersonalen på skadeplatsen. (Berlin & Carlström, 2009, 

ss. 306-307) 

Även om alla organisationer och befäl har ambitionen att samverka med varandra så har de 

alla olika synsätt på hur samverkan ska gå till. De olika befälen har alla olika förväntningar på 

varandras yrkesroller, något som får konsekvenser för hur de samarbetar och samverkar 

sinsemellan. (Berlin & Carlström, 2009, ss. 317-327) 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna rapport är att utreda vilka förväntningar som ambulans- och polispersonal 

har på räddningsledaren på skadeplatsen utifrån ett ledarskaps- och samverkansperspektiv på 

vilket sätt de kan vara situationsberoende. Ur ett ledarskapsperspektiv är rapportens syfte att 

utreda det horisontella ledarskapet mellan blåljusorganisationerna och ledningspersonalen. 

Målsättningen är att identifiera några framgångsfaktorer i ledarskapet hos räddningsledaren i 

termer av samverkan mellan ledningspersonalen. Även att utreda om några utvalda 

ledarskapstilar; auktoritärt, demokratiskt och samordnande/teamleader hos räddningsledaren 

är mera gynnsamma i olika situationer där de olika räddningsaktörerna kan förväntas ha olika 

stor kompetens till olyckan och räddningsarbetet. 

 

1.3 Studiens hypoteser  

Hypotes 1: Ambulans- och polispersonal vill ha en mer demokratisk räddningsledare 

när ambulans- och polispersonalen betraktas ha en större kompetens på skadeplatsen.  

Räddningsledaren har därmed ett signifikant högre medelvärde av demokratisk ledarstil 

än auktoritär och samordnande ledarstil vid dessa händelser. 

Hypotes 2: Ambulans- och polispersonal vill ha en mer samordnande räddningsledare 

när ambulans- och polispersonalen betraktas ha en mindre kompetens på skadeplatsen.  

Räddningsledaren har därmed ett signifikant högre medelvärde av samordnande ledarstil 

än auktoritär och demokratisk ledarstil vid dessa händelser. 
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1.4 Frågeställningar 

Samverkan mellan blåljusorganisationerna och ledningspersonalen 

 Vad kännetecknar god (optimal) samverkan bland ledningspersonalen på 

skadeplatsen? 

 Finns det några framgångsfaktorer som underlättar samverkan på skadeplatsen hos 

ledningspersonalen? 

 Vad är det som bör styra rollfördelningens utformning hos ledningspersonalen på 

skadeplatsen? 

Förväntningar på räddningstjänsten och räddningsledaren på skadeplatsen 

 Vilka förväntningar har ambulans- och polispersonal på räddningstjänsten och 

räddningsledarens roll på skadeplatsen? 

 Vilka förväntningar har ambulans- och polispersonal på räddningsledarens arbete vid 

1. Bombhot, 2. Lägenhetsbrand och 3. Tågolycka med stort antal skadade. 

 Hur påverkar lagstiftningen blåljusorganisationernas sätt att samverka med varandra 

på skadeplatsen?  

Ledarskap hos räddningsledaren 

 Vad kännetecknar bra ledarskap hos räddningsledaren på skadeplatsen? 

 Finns det några utvecklingspunkter i ledarskapet hos räddningsledaren på 

skadeplatsen? 
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1.5 Avgränsningar 

Den här rapporten är avgränsad till att undersöka blåljusorganisationerna och 

ledningspersonalens arbete på skadeplatsen. Rapportens avgränsning är att fokusera på 

räddningsledarens roll och på det horisontella ledarskapet mellan ledningspersonalen samt 

samverkansproblematiken dem emellan.  

Författaren till denna rapport har valt att fokusera studien på tre olika scenarion där de olika 

organisationerna förväntas ha olika stor kompetens till olyckan och dess utveckling. (Se 

Bilaga 1) 

Författaren har även valt att undersöka tre ledarstilar och vilken av dessa som ambulans- och 

polispersonal anser vara mer gynnsamma vid de tre olika scenarion.  

De tre scenarion som författaren har valt är: 1. Bombhot, 2. Lägenhetsbrand och                    

3. Stort antal skadade vid en tågolycka.  

De tre ledarstilarna hos räddningsledaren som författaren valt är: 1. Auktoritärt befäl,             

2. Demokratiskt befäl och 3. Samordnande befäl.  

Författaren har valt att avgränsa arbetet efter dessa scenarion och ledarstilar för att skildra den 

samverkansproblematik kring ledarskapet på ledningsplatsen samt fördelen med olika 

ledningsfunktioner som Berlin & Carlström (2009) beskriver i kapitlen "Att få inflytande" och 

"Räddningsledarens roll" i deras bok "Samverkan på olycksplatsen". (Berlin & Carlström, 

2009, ss. 254-256 & 306-307) 
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___________________________________________________________________ 

2. Teoretisk referensram 

 ___________________________________________________________________ 

2.1 Bakgrundshistorik till räddningstjänstens utformning 

Skanstullsraset 1965 
Hösten år 1965 höll Televerkets kabeltunnel på att byggas vid Skanstull i Stockholm. Vid 

denna tid så var brandförsvarets (nuvarande räddningstjänst) arbetsuppgifter och 

ansvarsområden främst avgränsat till brandbekämpning och hade inga lagstadgade 

skyldigheter att ta på sig kostnader utöver det. Den 9 november 1965 kollapsade en del av 

tunneln och två arbetare blev instängda på 40 meters djup i närmare fem dagar. Detta innebar 

att brandförsvarets arbetsuppgifter och ansvarsområden ifrågasattes, något som ledde till 

utformningen av Brandlagen år 1974.   (Brandsjö, 1988, ss. 122-128) 

Skanstullraset var en unik räddningsinsats inte enbart för att det ålade Stockholms brandkår en 

av de mest kostsamma räddningsaktionerna i historien utan också för att räddningsinsatsen 

krävde en stor samordning mellan Stockholms brandkår, entreprenadföretag, 

lättdykare/grodmän, läkare, sjukvårdspersonal, konsulter och andra experter. När 

räddningsaktionen vid Skanstullraset pågick som mest var omkring tusen personer engagerade 

i arbetet, något som bidrog till en stor belastning på samverkan och samordning mellan de 

olika verksamheterna. (Brandsjö, 1988, ss. 122-128) 

Räddningsinsatsen krävde mer än 2300 arbetstimmar för brandkåren under de närmare fem 

dygn som aktionen höll på. (Brandsjö, 1988, ss. 122-128) 

Skanstullsraset innebar även ett stort engagemang från media då många av de svenska 

hushållen kunde följa räddningsaktionen via TV. (Brandsjö, 1988, ss. 122-128) 

Efter Skanstullsraset togs frågan upp angående räddningstjänstens utformning av bl.a. 

dåvarande Statens Brandinspektion, Svenska stadsförbundet och Brandbefälets riksförbund i 

Hans Kungliga Majestäts proposition 1973:184. Ett arbete ledde som fastställde de lärdomar 

från Skanstullsraset och sen bidrog till brandlagen 1974. (Brandsjö, 1988) I brandlagen tas 

brandkårens ansvarsuppgifter upp i den första paragrafen från att ha enbart varit inriktad på 

brandsläckning. I den första paragrafen i "Hans Kungliga Majestäts proposition 1973:184" 

skildras tydligt de lärdomarna om ansvarsområden från räddningsaktionen vid Skanstullsraset 

som lever kvar än idag.  Det är vid denna tid som brandkåren börjar benämnas som 

räddningstjänst och där ansvaret inte enbart var avgränsar sig till brandsläckning. 

”Med räddningstjänst förstås i denna lag verksamhet som syftar till att vid brand, 

oljeutflöde, ras, översvämning eller annat nödläge avvärja eller begränsa skada på 

människor eller egendom eller i miljön,...”(1§, prop. 1973:185) 
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Olyckan vid Skanstullsraset medförde inte enbart utformning av räddningstjänstens 

ansvarsområden men också utformningen av räddningsledarens juridiska befogenheter på 

olycksplatsen. Skanstullsraset ledde även fram till en debatt om hur ledningsfunktionerna 

mellan blåljusorganisationerna bör utformas. (Brandsjö, 1988, ss. 122-128) 
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2.2 Räddningsledarens juridiska befogenheter 

Vid varje kommunal räddningstjänst är det räddningschefen som är räddningsledare. 

Räddningschefen i sin tur får dock utse en person som uppfyller behörighetskrav att agera 

räddningsledare. (3 kap. 16 § LSO) 

Behörighetskraven för att utföra rollen som räddningsledare är något av följande krav:  

 Brandingenjörsexamen med påbyggnadsutbildning  

 genomgången Räddningsledare A eller 

 den som vid utgången av år 2003 uppfyllde kraven 
1
 som räddningsledare enligt 

dåvarande lagstiftning, räddningstjänstlagen (1986:1102)
 2
 (Bengtsson, 2010, s. 86) 

Räddningsledaren måste rätta sig efter de instruktioner och anvisningar som räddningschefen 

ger. Uppfyller inte räddningsledaren dessa instruktioner och anvisningar så kan 

räddningschefen antingen begränsa eller kalla tillbaka räddningsledarens befogenheter. 

(Svensson et al., 2009, s. 45) 

Räddningsledaren ska vara den som leder räddningsinsatsen men dock finns det ingen 

lagstiftning om var räddningsledaren ska befinna sig geografiskt. En del kommuner har valt 

att placera räddningsledaren centralt vid SOS-alarm istället för leda insatsen på fältet. 

(Bengtsson, 2010, ss. 87-88) 

Räddningsledarens juridiska befogenheter innefattar bland annat tjänsteplikt, ingrepp i annans 

rätt samt stöd från annan myndighet (6 kap, 1,2 & 7 § LSO). Även om räddningsledarens 

ställning är oerhört stark måste räddningsledarens beslut vara väl motiverade utifrån vad 

olyckan och situationen kräver.  (Bengtsson, 2010, ss. 87-88) 

Med stöd från annan myndighet menas att räddningsledaren kan ta hjälp av annan myndighet 

med förutsättningen att myndigheten har den efterfrågade resursen och att inte deltagandet 

allvarligt hindrar dess normala verksamhet. Syftet med paragrafen är att använda 

räddningsresurserna på ett så effektivt sätt som möjligt. Dock finns det ingen formell rättslig 

grund för att räddningsledaren kan beordra stöd från exempelvis polismyndighet eller 

sjukvård i räddningsarbetet. (Bengtsson, 2010, s. 95) 

Det finns dock lagstadgade principer om att alla myndigheter i möjligaste mån ska hjälpa 

varandra, något som har stöd i Förvaltningslagen (1986:223) 6 § FL och Lag (2003:778) om 

skydd mot olyckor. Denna hjälp kännetecknar hela myndighetens verksamhet inklusive 

arbetet på fältet. 

6 § ”Varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna 

verksamheten” FL (1986:223) 

                                                             
1
 ”Behöriga var de som genomgått Räddningsverkets utbildningar till brandmästare, brandförman heltid eller 

brandförman deltid” (Bengtsson, 2010, s. 86) 
2 ”SRVFS 2004:09” (Bengtsson, 2010, s. 86) 
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1 kap. 6 § "Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för verksamhet enligt 

denna lag skall samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och med andra som 

berörs."  LSO (2003:778) 

Juridiskt medför detta att ambulans, polis och räddningstjänst ska samverka med varandra 

men om hur denna samverkan ska utformas finns inga direkta lagkrav. Här ska varje 

myndighet själv bedöma sina förutsättningar till samverkan med andra myndigheter. Varje 

organisation ansvarar för sin egen organisation och ingen har befälsrätt över den andres 

organisation. (Hjert, 2011, ss. 30-45)  

Departementschefen tog däremot upp frågan i propositionen (1973:185) om befälsrätten 

mellan räddningsledaren, sjukvårdsledaren och polisinsatschefen på olycksplatsen. (Fredholm 

& Göranssson, 2006, s. 177) 

Räddningsledarens befälsrätt och förhållande gentemot sjukvårdsledaren beskrevs följande av 

departementschefen i prop. (1973:185): 

"I fråga om sjukvårdspersonal som är verksam på olycksplatsen blir räddningsledarens 

befälsrätt av naturliga skäl ganska uttunnad. Sjukvårdspersonalen måste självfallet finna sig i 

att arbeta under de förutsättningar som betingas av den uppläggning i stort som 

räddningsledaren ger räddningsarbetet. På samma sätt som räddningsledaren måste sträva 

efter att underlätta sjukvårdspersonalens arbete måste denna söka bedriva sitt arbete så att 

räddningsarbetet i övrigt inte hindras onödigtvis. Jag delar helt Landstingsförbundets 

uppfattning att räddningsledaren inte kan ha någon befälsrätt över sjukvårdspersonalen när 

det gäller de egentliga vårdinsatserna." (prop. 1973:185, 1973, ss. 144-145) (Fredholm & 

Göranssson, 2006, s. 178) 

Vidare skildrar departementschefen angående räddningsledarens befälsrätt och förhållande 

gentemot polisinsatschefen på olycksplatsen: 

”I frågan om de uppgifter för polisen som följer av polisinstruktionen eller andra särskilda 

författningar bör räddningsledaren naturligtvis inte ha någon befälsrätt gentemot 

polispersonalen...” 

”Även om räddningsarbetets inriktning, som räddningsledaren ensam bestämmer, blir av 

avgörande betydelse, måste räddningsledaren se till att polisen får tillfredställande 

möjligheter att fullgöra sina uppgifter liksom det måste åligga polisstyrkans chef att genom 

sina åtgärder främja det egentliga räddningsarbetet”  (prop. 1973:185, 1973, s. 145) 

(Fredholm & Göranssson, 2006, s. 177) 

I prop. (1973:185) så anges det alltså att räddningsledaren inte har någon beslutsrätt över 

polis- eller ambulanspersonal utan att varje organisation bestämmer över sin egen verksamhet. 

Varje organisation ska däremot i bästa mån underlätta de andra organisationernas arbete. 

(prop. 1973:185, 1973, ss. 144-145) 
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Det finns alltså ingen lagstiftning som beskriver att en aktör "äger" en olycka, dvs. att någon 

av ledningspersonalen skulle ha beslutsrätt över den andra i arbetet på skadeplatsen. För att 

förtydliga denna sortens problematik är ett bombhot ett bra exempel. (Cedergårdh & 

Winnberg, 2011, s. 84) 

Bombhot  

Vid ett bombhot så vilar det på polisens ansvar i att hitta och oskadliggöra den eventuella 

sprängladdningen/bomben. Polisen har även med stöd av polislagen 23 § PL möjlighet att 

spärra av riskområdet så att ingen ska komma till skada och att bombtekniker och personal 

ska kunna arbeta ostört på platsen. (Bengtsson, 2010, s. 137) 

Samtidigt som det pågår en polisinsats vid bombhotet pågår även en räddningsinsats i den 

meningen att räddningstjänsten ansvarar för den överhängande fara som finns vid 

bombhoten, dvs. risken för omfattande skador på människor och egendom som 

sprängladdningen eller bomben skulle medföra utifall den skulle detoneras. 

Räddningstjänstens ansvar för den överhängande faran hänvisas till LSO (2003:778). Utöver 

den polis- och räddningsinsats som pågår kommer även landstinget bedriva en sjukvårdsinsats 

för förberedelser för eventuellt omhändertagande av skadade människor utifall 

sprängladdningen eller bomben skulle detonera. I händelse av bombhot så pågår det alltså s.k. 

parallella insatser med både en polis-, räddnings- och en sjukvårdsinsats. (Bengtsson, 2010, 

s. 137) 

Vid ett bombhot är det alltså inte så att det är först en polisinsats vid arbetet med bomben och 

sedan om bomben skulle utlösas en räddningsinsats för att släcka en eventuell brand och 

därefter en sjukvårdsinsats för att ta hand om eventuella skadade, utan samtliga insatser pågår 

parallellt bredvid varandra. (Cedergårdh & Winnberg, 2011, ss. 84-86) 

För att samhället ska kunna klara av såväl stora som små olyckor och kriser så är 

krishanteringssystemet uppbyggt på tre viktiga principer: 

1. Ansvarsprincipen vilket innebär att den som bedriver verksamheten ska ha samma 

ansvar både under normala förhållanden som vid krissituationer. Ansvarsprincipen 

bygger även på att varje aktör har ett ansvar att arbeta med andra för att hantera och 

lösa kriser. 

2. Likhetsprincipen menas att verksamheten ska så långt det går fungera på liknande sätt 

under normala förhållanden som vid krissituationer.  

3. Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras där den inträffar och utav de närmast 

berörda och ansvariga. (SOU 2001:41) 

Eftersom ingen av blåljusorganisationerna har rätten att bestämma över den andra men alla 

har både ett ansvar gentemot olyckan och att samverka sinsemellan blir samordningen mellan 

dessa oerhört viktigt och en förutsättning för en lyckosam insats. (Bengtsson, 2010, s. 136)  

1 kap. 3 § ”Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan 

påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.” LSO (2003:778) 
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2.3 Samordning och samverkan 

Vid komplexa olyckor likt en tågolycka eller en större trafikolycka behöver räddningsledare, 

polisinsatschef, sjukvårdsledare m.fl. effektivt samverka med varandra och samordna 

respektive organisations resurser för att möta och tillgodose det totala hjälpbehovet i samband 

med olyckan. (Fredholm & Göranssson, 2006, s. 27) Vid exempelvis en större trafikolycka 

behöver polisen sköta avspärrningen av trafik för att ambulans- och räddningspersonal ska 

kunna arbeta ostört samt säkerställa en arbetsplats. Räddningspersonalen behöver möjligtvis 

klippa upp den demolerade bilen för att ambulanspersonalen ska kunna ge den medicinska 

kompetensen till den utsatta personen.  

Samordningen sker därför för att få ut det maximala av vardera organisationens resurser samt 

för att inte "dubbelarbete" mellan dessa ska uppkomma, samt att undvika missförstånd om 

vem som ska göra vad. Det är därför viktigt att tidigt utreda varje aktörs olika ansvarsområden 

(Fredholm & Göranssson, 2006, s. 100 & 210).  

Målet med samordning syftar till att höja insatsen genom att de olika resurserna används på 

bästa möjliga sätt. 

Samordning kan ske på två sätt:  

”1. Utövande av befäl, vilket innebär att chefen tar sitt ansvar, fattar erforderliga beslut och 

meddelar dessa som order. Genom dessa order om t ex sektorindelning och annan 

gränsdragning mellan uppgifter, samordnar chefen verksamheten.” (Cedergårdh & 

Wennström, 1998, ss. 57-59) 

”2. Samverkan, där olika befattningshavare i sidoordnade nivåer, utan inbördes hierarkisk 

ordning mellan varandra, ombesörjer samordningen direkt med varandra. Ingen är chef för 

den andre, varför de samverkar.” (Cedergårdh & Wennström, 1998, ss. 57-59) 

 

 

Figur 1: Utformning av samordning (Cedergårdh & Wennström, 1998, s. 57) 
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Det som utmärker samverkan mellan ambulans, polis och räddningstjänst är att det inom varje 

organisation gäller en intern orderväg, (ett vertikalt beslutsfattande mellan chef och anställd) 

men mellan organisationerna råder förhandlingssituationer mellan ledningspersonalen (en 

horisontell samordning mellan organisationerna). (Fredholm & Göranssson, 2006, s. 316)  

Här krävs det att varje organisation skapar de bästa möjliga förutsättningarna för varandra för 

att varje organisation ska kunna anpassa sig till och agera på basis av den information som 

kommuniceras kring olyckan. Vid samverkan mellan blåljusorganisationerna är det viktigt att 

se till och beakta varandras kompetens för att få olika infallsvinklar på den inkommande 

informationen.  

Det finns en risk att en av ledningspersonalen omedvetet bortser från ny information under 

olyckans gång om den informationen inte stödjer första tolkningar och beslut. Detta benämns 

som, beslutsinramning.  Beslutsinramning betyder att den första tolkningen av olyckan blir en 

inramning och styr de fortsatta tolkningarna under insatsen Det finns då en risk att beslut 

fattas efter felaktig information eller missvisande tolkningar av olyckan. Därför är det viktigt 

att de olika aktörerna konstruktivt prövar varandras beslut och information för att säkerställa 

att besluten i olycksarbetet fattas på säkra grunder. (Cedergårdh & Winnberg, 2011, ss. 80-

105) 

Samverkan mellan ledningspersonalen, men även med andra samhällsaktörer, ställer därför 

höga krav på kommunikationen dem emellan för att effektivt samorda de resurser som finns 

men även för att skapa ett gott samarbete sinsemellan och ta fram kapacitet och kompetens på 

bästa möjliga sätt. (Bergstrand et al., 2011, ss. 140-155) 
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2.4 Kriskommunikation och förväntningar på samverkan 

För att utreda hur människor samarbetar och arbetar under kriser så tog Glen Cameron (1999) 

fram kontingensteorin. Här identifierades 87 faktorer
3

 uppdelat i två dimensioner, 

situationsbaserade och predisponerande faktorer.  Dessa faktorer ligger till grund för vad 

som påverkar och styr människors kommunikation på arbetet vid kriser. Det är en viktig del 

för vad som påverkar en organisation eller individs ställningstagande och förväntningar 

gentemot en annan organisation. (Cameron G. , 1999, ss. 25-27) 

Kontingensteorin identifierar vilket ställningstagande som en organisation eller individ har 

gentemot en annan vid en specifik tidpunkt. Här blir motpolerna mellan att fullständigt 

motarbeta den andra organisationen eller individen, och att fullständigt anpassa/rätta sig 

efter den andra organisation eller individen dvs. en mer samarbetsvillig kommunikation. Med 

detta menas att människor kommer hela tiden likt en vågskål att pendla mellan att fullständigt 

motarbeta till att fullständigt anpassa sig. Mitt emellan dessa två motpoler så kommer 

människor att samarbeta i sin kommunikation med varandra. (Hwang S. , 2008, s. 13)  

Bakgrunden till denna teori är invändningen mot Gruning (1992) Excellence theory som 

framhävde att endast en tvåkommunikation modell är effektiv för en organisation eller individ 

vid kommunikation vid kriser. Cameron påvisade att det inte alltid är optimalt för en 

organisation eller individ att alltid förespråka en tvåvägskommunikation med andra vid 

arbetet med kriser. (Cameron, 1997, ss. 31-63) Även Larsson (2011) betonar vikten av att 

våga motarbeta och säga nej till samverkan, där samverkan inte alltid lönar sig i att bedriva ett 

effektivt arbete. (Larsson K. , 2011 , s. 231) 

Enligt kontingensteorin syftar de situationsbaserade faktorer på när organisationen eller 

individen ändrar sitt ställningstagande till annan organisation eller individ efter den rådande 

situationen medan predisponerande faktorer handlar om det initiala ställningstagandet och 

förväntningar som andra organisationen eller individen har gentemot organisationen eller 

individen. (Hwang S. , 2008, s. 13) 

Cameron et al. (1999) fann bland annat att en större organisation generellt har en större 

synlighet i samhället vilket medför ett större ansvar mot en större grupp människor. Det 

resulterar i en förväntan på en mer samarbetsvillig inställning hos organisationen.  Det 

innebär inte att organisationen i sig kunde fatta ett motarbetande ställningstagande men det 

innebar att det blev svårare för organisationen att ignorera en viss grupp eller problem 

eftersom organisationen/individen påverkas av en större grupp människor. 

Organisationskulturen är även något som påverkar stort vilken form av förväntning och 

inställning omgivningen har. Ytterligare förväntningar på ställningstagande hos 

organisationen var vilken form av tjänst eller arbete som organisationen bedriver och till vilka 

som tjänsten eller arbetet erbjöds till men även hur ansvarsfull som organisationen var över 

tjänsten. (Cameron et al., 1999, ss. 177-181)  

                                                             
3 (Glen Cameron et al. (1999),  s. 25-27) 
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Många paralleller kan dras till förväntningarna på räddningstjänstens kommunikation. 

Räddningstjänsten är en stor och synlig organisation i samhället med ett stort ansvar. 

Räddningstjänsten bedriver en tjänst som handlar om att ge allmänheten ett tryggt och säkert 

samhälle. När personer generellt kommer i kontakt med räddningstjänsten så är det inte högt 

uppsatta personer i organisationen utan med brandmän och befäl som arbetar med operativ 

verksamhet, vilket medför en genuin och jordnära förväntan på kommunikationen. För när en 

person drabbas av en olycka så förväntar den sig att räddningstjänsten ska komma till 

undsättning, vilket medför att samhället förväntar sig en samarbetsvillig inställning och 

förväntan på kommunikation.  

Enander & Johansson (1995) visar angående svenska myndigheters beredskapsfrågor att det 

finns tydliga förväntningar hos människor i samhället på en hög trovärdighet och tillit till 

myndigheter att dessa har en god beredskap. Det finns även höga förväntningar från samhället 

på att ex. räddningstjänst och dess personal ska klara av svåra situationer och olyckor 

(Enander, 2006, s. 34 & 44) och där allmänhetens förtroende ökar för de personer som arbetar 

i uniformsyrken, särskilt om dessa bär uniform. Vid krissituationer så förväntas det att dessa 

personer ska ta ledning och att allmänheten ska underordna sig dess auktoritet. Att någon 

uppträder i räddningsledarvästen medför att människor är mer medvetna om vem som leder 

arbetet vilket i sin tur underlättar arbetet vid krissituationer. (Danielsson, 2013)  

Beträffande arbetet inom blåljusorganisationerna påpekar Berlin & Carlström (2009) att det 

oftast finns en ambition och förväntan på samverkan dem emellan men att orealistiska 

förväntningar på varandras arbeten och hur samverkan ska genomföras genererar 

barriäreffekter dem sinsemellan. (Berlin & Carlström, 2009, s. 317) I reflektion till 

kontingensteorin finns det alltså många situationsbaserade och predisponerande faktorer som 

påverkar ledningspersonalens inställning och förväntning på kommunikation och samverkan 

på skadeplatsen och emellan ledningspersonalen. Ledningspersonalens inställning och 

förväntning till samverkan och till varandras yrkesroller uppkommer alltså redan innan larmet 

har gått och insatsen har påbörjat.  

Berlin & Carlström (2009) menar att även mellan ledningspersonalen finns särskilda 

förväntningar på varandras befälsroller som påverkar samverkan. Polisinsatschefer har 

generellt sett många tjänsteår innan de blir befäl, något som medför att de förväntar sig att 

räddningsledaren ska ha detsamma. För att hantera de olika förväntningarna som ställs på 

ledningspersonalen så krävs det stora krav hur dessa samarbetar och förhåller sig till varandra.  

(Berlin & Carlström, 2009, ss. 325-327)  
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2.5 Ledarskap och att arbeta i team 

Vad som kännetecknar ett högpresterande team likt ambulans, polis och räddningstjänsten är 

att medlemmarna har individuella kompetenser, tydlig kommunikation, är uppgiftsmotiverade 

samt har gemensamma mål och uppdrag. (R. Flin, P. O'Conner, M. Crichton, 2008) Zaccaro 

et al. (2001) beskriver tre egenskaper för att ett team effektivt ska kunna arbeta tillsammans. 

Den första egenskapen är att varje teammedlem måste ha specifika och unika roller som 

effektivt kan integreras med varandra. Resultatet av detta arbete från varje specifik roll och 

medlem måste leda till en kollektiv framgång. Den andra egenskapen är att det krävs att 

teamet ska kunna arbeta i en komplex och dynamisk miljö. Den tredje egenskapen är att 

teamet måste inneha ett teamledarskap, vilket innebär att det måste finnas en roll i teamet som 

effektivt strukturerar och koordinerar teamets arbete mot ett eller flera mål. Det förutsätts här 

att teamet har en definierad ledare. (Zaccaroa, Rittmana, & A. Marks, 2001, ss. 451-453) 

För att ledaren effektivt ska kunna influera och påverka teamet så menar Zaccro et al. (2001) 

att ledaren först måste söka information och strukturera problemet, använda information i 

problemlösning, hantera materiella och personliga resurser. Sedan kan ledaren effektivt 

påverka teamet genom fyra stycken processer: 

1. Kognitiva teamprocessen   

För att teamet ska effektivt samordnas så måste det ha gemensamt 

situationsmedvetande, delade mentala modeller, för att kunna hantera den interaktion 

och samverkan som sker dem emellan. Ett gemensamt situationsmedvetande medför 

att teamets medlemmar kan förutse varandras handlingar, vilket minskar 

bearbetningen av den kommunikation som krävs för att samverka mellan varandra. 

Resultatet av ett gemensamt situationsmedvetande medför att teamet lättare kan 

samordnas och lättare anpassas till förändringar utav både uppgift och andra 

teammedlemmar. (Zaccaroa, Rittmana, & A. Marks, 2001, s. 8) Genom ett gemensamt 

situationsmedvetande så kan rimliga förväntningar på uppgiften etableras, vilket ger 

möjligheten att effektivare samordna och anpassa resurser till uppgiften men även till 

andra teammedlemmar. (R. Flin, P. O'Conner, M. Crichton, 2008, s. 120)  

 

G. Larsson (2011) understryker att en gemensam situationsmedvetenhet bland 

ledningspersonal hos blåljusorganisationerna är en grundpelare för en väl fungerande 

samverkan. När dessa aktörer kommer ut till skadeplatsen så kommer de alla uppfatta 

olyckan olika genom en individuell lägesbild. Denna kommer att styras utav varandras 

olika roller och kompetenser på skadeplatsen. Även förväntningar på sin egen roll 

kommer till stor del att styra hur denna person arbetar och beter sig.    (Larsson G. , 

2011, s. 190) 

 

  



 

16 
 

Även Berlin & Carlström (2009) framhåller värdet av mentala förberedelser av ”riklig 

och levande information” när ambulans-, polis och räddningspersonal är på väg ut till 

olyckan för att inte överaskas av omständigheter vid olycksplatsen och motverka 

orimliga förväntningar. Den s.k. ”vindruterapporten” är en viktig informationskälla för 

att få det första synintrycket av scenariot och förhållandet på olycksplatsen av den som 

först var på plats. Vindruterapporten angav antalet skadade på platsen, grad av skador, 

risker och behov av ytterligare förstärkning m.m. (Berlin & Carlström, 2009, s. 230) 

Det är betydelsefullt för den ledare som innehar information om uppgiften/problemet 

att både fördela denna men även förmedla informationen som rimlig och skälig till 

teamets medlemmar. Kommunikationen mellan ledaren och teamets medlemmar blir 

en betydelsefull del för att nå fram till dessa och genom att ledaren har förståelse för 

teamets medlemmars kompetens och resurser kan denne mer effektivt fördela 

information till dessa, vilket underlättar koordineringen av teamet. Team som får 

tillgång till kontinuerlig information har lättare att anpassa sig till förändringar. 

(Zaccaroa, Rittmana, & A. Marks, 2001, s. 462)  

 

2. Motiverande teamprocesser   

Motivation är en central del i hur effektivt som teamet arbetar tillsammans men även 

koordineringen av teamet. Om ledaren får teamet att tro att de är kapabla att uppnå det 

uppsatta målet/uppgiften är teamets medlemmar mer motiverade att arbeta hårdare och 

mer villiga att ta initiativ till det. Även ju tryggare som teamets medlemmar känner sig 

inom gruppen desto mer villiga är de att ta sig an svårare uppgifter.  

 

Om en ledare fastställer acceptabla interaktioner och samspel mellan teamets 

medlemmar genom exempelvis utbyte av idéer, konstruktiv kritik och ömsesidigt stöd 

så blir dess medlemmar mer motiverande till de uppsatta målen. (Zaccaroa, Rittmana, 

& A. Marks, 2001, ss. 467-468) 

 

Det utvecklande ledarskapet framhäver betydelsen för ledaren av att uppmuntra 

delaktighet genom att få gruppmedlemmarna engagerade och låta dessa ta långtgående 

ansvar samt genom att uppmuntra kreativitet där gruppmedlemmarna kan både komma 

med konstruktiv kritik men även med nya lösningar och idéer till problem som 

gruppen möter. (Larsson & Kallenberg, 2006, s. 47 & 236) 

 

Vikten av att motivera gruppmedlemmarna inför uppgiften är utav extra betydelsen 

vid ledarskap under akut stress. Motivationen handlar om betydelsen av information 

och hur ledaren förbereder gruppmedlemmarna för uppgiften genom en positiv anda 

att ”Vi kommer att klara det här.”. (Larsson & Kallenberg, 2006, s. 47 & 236)  
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3. Affektiva teamprocesser 

Hur effektivt ett team är beror även på den affektiva miljön inom teamet genom att se 

teamet både ”top-down”, teamet som en helhet, eller ”bottom-up”, se teamet som en 

funktion av gruppens individer. En viktig del i detta är när teamet går igenom de olika 

gruppstadierna (forming, storming, norming and performing) (Hughes, 2012, s. 396). 

Genom att se teamet som en helhet kan ledaren etablera tydliga riktlinjer för att 

hantera dessa olika faser och genom att se teamet som en funktion av gruppens 

individer så kan ledaren påverka teamet genom enskilda teammedlemmar. 

 

En ledare kan effektivt påverka gruppfaser av storming genom förhandling med 

teamets medlemmar.   (Zaccaroa, Rittmana, & A. Marks, 2001, ss. 465-473)  Fisher & 

Ury (1981) framhåller att en ledare vid framgångsrik förhandling bör fokusera på 

problemet och inte på personerna samt att fokusera på intressen och inte positioner. 

(Hughes, 2012, s. 668) 

 

4. Samordning av teamprocessen  

Hur effektivt ett team arbetar grundas till stor del på hur teamet samordnas och 

koordineras. För att team ska vara tillräckligt effektiva så måste koordineringen och 

samordningen ske relativt automatiskt och teamet måste enkelt kunna anpassa sig till 

uppgiften/uppdraget. (Zaccaroa, Rittmana, & A. Marks, 2001, ss. 473-475) Dålig 

samordning grundar sig oftast i brister i kommunikationen mellan teamets medlemmar 

vilket medför större risker för fel men även konflikter sinsemellan. Framgångsnycklar 

till en bra samordning är när arbetet är lika fördelat mellan teamets medlemmar. Detta 

för att undvika överbelastning, insyn i varandras arbete, effektivt utbyte av 

information och att teamets medlemmar stödjer och stöttar varandra. (R. Flin, P. 

O'Conner, M. Crichton, 2008, s. 98) 

Det som särskiljer blåljusorganisationernas arbete från andra organisationer är när ambulans-, 

polis- och räddningsledningspersonal möts på skadeplatsen så är dessa inte är sammansatta i 

vanliga arbetsgrupper utan räddningsaktörer från olika organisationer blir sammansatta i 

”tillfälligt sammansatta grupper”. (Fredholm & Göranssson, 2006, s. 148) 

  



 

18 
 

2.6 Tillfälligt sammansatta grupper 

Det som kännetecknar tillfälligt sammansatta grupper är att dess arbete oftast är av komplext 

art och saknar en formell struktur genom koordination och kontroll. Varje aktör är beroende 

av varandras skilda kompetenser men har inte tid att reda ut exakt vem som kan vad. 

(Meyerson, Weick, & Kramer, 1996, s. 196) 

Vid sammanslagningen förutsätts det att medlemmarna ska arbeta bra ihop och interpolera 

med varandra. Lagar, regler och policies från de olika organisationerna måste därmed 

harmonisera med varandra genom strukturell interoperabilitet, förmågan hos olika system att 

fungera och kommunicera med varandra.   (Larsson G. , 2012, ss. 104-106) 

Tillfälligt sammansatta grupper förutsätter att det finns ett förtroende mellan medlemmarna 

men det förtroendet som byggs upp i tillfälligt sammansatta grupper är inte likt det 

traditionella förtroende, som byggs upp genom exempelvis vardagliga möten. 

Det förtroende som skapas i tillfälligt sammansatta grupper är något som Meyerson (1997) 

beskriver som "snabb tillit” mellan gruppmedlemmarna. 

Meyerson (1997) listar följande egenskaper för att utveckla snabb tillit i tillfälligt 

sammansatta grupper: (Larsson G. , 2012, s. 105) 

1. Deltagare med olika kompetenser samlas av en uppdragsgivare. 

2. Deltagarna har ingen eller begränsad tidigare erfarenhet av att arbeta tillsammans. 

3. Deltagarna kommer sannolikt inte arbeta tillsammans igen i framtiden 

4. Uppgifterna är ofta komplexa och innebär hög grad av ömsesidigt beroende – 

kontinuerligt samarbete krävs. 

5. Uppgifterna har en tydlig tidsmässig slutpunkt. 

6. Sättet att lösa uppgifterna får betydande konsekvenser.   
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Snabb tillit inom tillfälligt sammansatta grupper 

Vad som kännetecknar framgångsrikt ledarskap under akut stress mellan ledaren och gruppen 

är den ömsesidiga tillit som finns dem emellan. (Larsson & Kallenberg, 2006, s. 234) 

Tillit definieras som ”ett tillstånd som innefattar förtroendefulla positiva förväntningar om en 

annan persons avsikter beträffande en själv i situationer som innehåller någon form av risk.”. 

(Jansson & Sallmann, 2006, s. 3) 

För att undersöka definitionen tillit närmare hänvisar Glenn Parker (2010) till förtroendefullt- 

och tillförlitligt beteende hos ledaren. 

Förtroendefullt beteende hos ledaren innebär att ledaren är öppen gentemot sina medarbetare 

där ledaren delar med sig utav sina idéer, känslor och information.  (Parker, 2010) 

Trovärdigt beteende hos ledaren betyder att ledaren har både accepterat och stödjer sina 

medarbetare, ”Jag är här för dig, jag tror på dig.”. Dock betyder inte ledarens acceptans och 

stöd till medarbetarna att ledaren accepterar allt som sig sägs hos dessa. (Parker, 2010) 

För att en ledare ska skapa tillit inom team listar Glenn Parker (2010) tio råd:  

1. Ledaren håller sina löften. 

2. Bibehåller självförtroende. 

3. Respekterar andras känslor och åsikter. 

4. Villig att medge sina misstag. 

5. Respekterar andras förmåga att göra jobbet. 

6. Erkännande av andras arbete. 

7. Talar inte i negativa termer om andra människor som inte är närvarande. 

8. Delegerar viktiga uppdrag till teamet. 

9. Låter teamet vara med i beslutsfattning. 

10. Inte noga övervakar och kontrollerar teamets medlemmars arbeten. (Parker, 2010) 

Berlin & Carlström (2009) betonar vikten av att vid ledningsväxlingar hos ambulans-, polis-, 

och räddningsledning att inte ta över ledningsansvaret från underordnat befäl när 

räddningsarbetet fungerar bra. Syftet med detta är att inte "riva upp" det underordnade 

befälets arbete för att inte denne ska förlora förtroendet gentemot det överordnade befälet 

genom att denne inte dög till uppgiften. Även när ambulans-, polis- och räddningspersonal 

arbetade "ad hoc", dvs. genom att arbeta tillsammans mot särkilt ändamål, att det 

överordnande befälet "tog ett steg tillbaka" och inte la sig i arbetet. Detta för att inte det 

påbörjade arbetet skulle komma av sig och bibehålla förtroendet för deras arbete. (Berlin & 

Carlström, 2009, ss. 257-264) 

Beträffande det utvecklande ledarskapet så betonar G. Larsson (2005) vikten av att när 

ledaren agerar som ett föredöme vinner medarbetarnas och omgivningens gillande och 

respekt. (Fredholm & Göranssson, 2006, s. 132) 
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G. Larsson (2010) poängterar dock att den tillit som en ledare skapar i vardagen följer även 

med arbetet på olycksplatsen. Det finns en tendens att om en ledare är väldigt auktoritär i 

vardagen så håller dessa ledare oftast en distans till sina medarbetare, vilket medför att det 

inte uppstår någon tillit dem emellan vilket både ledaren och gruppen har med sig i pressade 

lägen. Genom att en ledare bygger tillit med sina medarbetare i vardagen så har denna lättare 

för att påverka sina medarbetare under akut stress och i pressade lägen. (Larsson G. , 2010) 

Här skiljer sig dock den vardagliga tilliten mot den snabba tilliten då den byggs upp under 

mycket snabbare tid och under andra omständigheter.  (Meyerson, Weick, & Kramer, 1996, s. 

196)  Larsson (2010) framhäver här att när en räddningsledare, sjukvårdsledare och 

polisinsatschef hamnar i helt nya konstellationer, som vid tillfälligt sammansatta grupper, så 

handlar den snabba tilliten mycket om en snabb intuitiv bedömning av den andre. Här 

värderas om denna person är vettig och hur mycket kunskap den här personen verkar ha. 

Verkar det vara så att denna person kan det han eller hon pratar om? (Larsson G. , 2010) 

Den snabba tilliten som gruppen etablerar blir en viktig del som reducerar både osäkerheten 

och stressen inom de tillfälligt sammansatta grupperna. (Popa, 2005, s. 25) 

Detta eftersom personer i tillfälligt sammansatta grupper arbetar med varandra utifrån sina 

roller snarare än dem som individer blir förväntningarna på varandra mer stabila och 

standardiserade. Förväntningarna på gruppmedlemmarna blir mera utifrån arbetsuppgifter och 

specialiteter än personligheter. Alla förväntningar på varandras roller är dock inte alltid 

förknippat med något positivt.  (Meyerson, Weick, & Kramer, 1996) Glenn Parker (2010) 

poängterar dock att om en ledare ska etablera en snabb tillit bör ledaren alltid utgå från att 

medarbetarna är pålitliga. (Parker, 2010) 

För att etablera snabb tillit i tillfälligt sammansatta grupper understryker Larsson (2012) 

vikten av en positiv attityd och god anda i ledarskapet. Ytterligare viktiga faktorer är att låta 

gruppens medlemmar få utrycka sin yrkesmässiga kompetens utan att begränsas av titlar och 

formaliteter. (Larsson G. , 2012, s. 106) Berlin & Carlström (2009) beskriver även här 

betydelsen för ledare att skapa legitimitet hos underordnade befäl för att ta tillvara på den 

kompetens som finns på platsen. (Berlin & Carlström, 2009, s. 261) Avslutningsvis påpekar 

Larsson (2012) också vikten av att gruppen får arbeta i balans mellan en struktur av formellt 

regelföljande och autonomi av "lokal praxis". (Larsson G. , 2012, s. 106) 

Lärdomar om balansen mellan struktur och autonomi kan hämtas från Tsunamikrisen som 

inträffade år 2004 i Thailand. Då skickade Sverige ner team med erfarna experter som 

sammansattes till en tillfälligt sammansatt grupp för att hjälpa de svenska medborgarna som 

drabbats av olyckan. Det svenska teamet var då tvingat att inte enbart operera i ett annat land 

och miljö utan också med andra myndigheter och hjälporganisationer, vilka hade andra lagar, 

regler, policies, kultur m.m (Larsson K. , 2011, s. 230) 
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En studie av Tsunamikrisen visar nämligen att ledare som skapar en väldigt stark struktur i 

förhållande till autonomi hos sina medarbetare, är mindre villiga att delegera ut uppgifter. 

Finns det en alltför stark struktur kan detta leda till att medarbetarna inte kan fatta viktiga 

beslut utan att få sin ledares tillstånd. Detta medför att organisation får svårigheter att fatta 

snabba beslut men även något som kan skapa en väldigt stor belastning på ledaren, då denne 

hela tiden måste godkänna besluten.  (Alvinius, Danielsson, & Larrson, 2010, ss. 7-8) 

Studien visar också att de ledare som skapar en alltför stor autonomi bland sina medarbetare 

tycks dessa ta alltför stora egna initiativ och frångår organisationen i stort. Finns det en alltför 

stor autonomi så brister rollfördelningen mellan ledaren och medarbetarna och det finns ingen 

tydlighet i vem som tar besluten. (Alvinius, Danielsson, & Larrson, 2010, ss. 7-8) 

Det som tycks generera en gynnsam balans mellan struktur och autonomi, när olika 

organisationer arbetar tillsammans, är när det finns en sambands-/samordnandeperson som 

arbetar mellan organisationerna. En person som har förståelse för både de olika 

organisationernas kultur och arbete.  (Alvinius, Danielsson, & Larrson, 2010, ss. 7-8)  

Ytterligare studier från Tsunamikrisen visar också på att samverkan inom de tillfälligt 

sammansatta grupperna som skickades ner från Sverige stärktes av mångfalden av olika 

kulturer och samhällsintressen. (Larsson K. , 2011, s. 230) 

Konstruktiv prövning  

Cedergårdh & Winnberg (2011) framhåller att även om grunden för en god samverkan är tillit 

till varandras yrkesroller så måste varje aktör hela tiden konstruktivt pröva varandras 

information och bedömningar. En av aktörerna kan ha fått information som verkar "orimlig" 

eller "otänkbar", det är därför viktigt att inte enbart acceptera denna utifrån tilliten till 

varandra, utan ständigt konstruktivt pröva varandras information och bedömningar. 

(Cedergårdh & Winnberg, 2011, ss. 100-102) 

För att en ledare ska effektivt ge konstruktiv kritik så framhäver Forni et al. (2007) att kritiken 

ska vara tydlig och ta upp ett problem i taget, ledaren visar ödmjukhet där kritiken ställs 

gärna i frågor, att ledaren är lugn och fokuserad och att ledaren inte väntar för länge för att 

ge kritiken. (Forni, 2007) 
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2.7 Räddningsledarens roll och ledarstilar 

Tidigare så ansågs räddningsledarens roll på skadeplats som en mer dominerande ledningsroll 

där räddningsledaren uppfattades som "en gud på olycksplatsen" där denne ledde 

olycksarbetet gentemot både ambulans och polis. Räddningsledaren kännetecknades mer som 

en auktoritär ledare där denne gett "order" till de olika räddningsaktörerna där 

räddningsledaren hade överordnande förfoganderätt. Denna förväntan har dock förändrats till 

ett mer horisontellt ledningsarbete mellan organisationerna där kommunikationen sinsemellan 

ledde fram till konsensus.  (Berlin & Carlström, 2009, ss. 254-257 & 306-307) 

Det finns tydliga paralleller mellan den auktoritära och demokratiska ledarstilen i 

räddningsledarens arbete med de olika räddningsaktörerna. 

Den auktoritära och demokratiska ledarstilen brukar skildras som varandras 

ledarskapsmotpoler. För att beskriva dessa två ledarstilarna delas de upp i tre olika 

dimensioner:  

1) Hur ledaren distribuerar sin makt  

2) Vems behov som uppfylls  

3) Hur ledaren fattar beslut (Hwang S. , 2008, s. 26)  

Berlin & Carlström (2009) påpekar att vid ett alltför horisontellt ledningsarbete mellan 

organisationerna kan det bidra till räddningsarbetet kan försenas. När det inte finns en tydlig 

ledarroll på ledningsplatsen så medför detta gissningar, överdrivna hänsynstagande och tolkad 

andrahandsinformation hos ledningspersonalen vad den andra organisationen gör.  

Om det finns ett utpräglat vertikalt ledningsarbete så bidrog det till att kompetens centrerades 

runt denna person vilket medför överkrav att kunna och hantera arbeten som inte ligger inom 

dennes kompetens. Det kan även bidra till friktion mellan ledningspersonalen när en ska 

"bestämma" och leda över den andre.  (Berlin & Carlström, 2009, ss. 254-257 & 306-307) 

Berlin & Carlström (2009) poängterar därför vikten av ett samordnande befäl på skadeplatsen 

för att motverka överdriven respekt, avståndstagande eller dominerande beteenden hos den 

som tar ledningsrollen. (Berlin & Carlström, 2009, ss. 254-257 & 306-307) Det samordnande 

befälet har därmed, efter intervju med Eric Carlström, beskrivits som "teamledarskap" 

(Carlström, 2013).  

 

 

  



 

23 
 

2.7.1. Auktoritär ledarstil 

Den auktoritära ledarstilen kännetecknas genom att makten centraliseras kring ledaren som 

fattar entydiga beslut gentemot sina medarbetare och hur dessa ska utföra sitt arbete. (R. Flin, 

P. O'Conner, M. Crichton, 2008, s. 136) Ledarstilen omfattar att ledaren tar full kontroll över 

beslut och information, kräver lydnad, lojalitet och strikt plikttrogenhet mot regler och 

medlemmarnas olika roller. Nackdelen med denna ledarstil är att medlemmarnas information 

ignoreras och att kompetensen centraliseras kring ledaren.  (Bass, 1990, s. 440)   

Den auktoritära ledarstilen kan många gånger förknippas med något negativt men den kan i 

stressfulla och pressade miljöer som vid krigssituationer och räddningsaktioner ses som 

positiv. Fördelen med ledarstilen är i miljöer och situationer där det krävs att ta snabba beslut. 

Ledarstilen kan även reducera stressen hos medarbetarna då de förlitar sig på ledarens beslut 

och ställningstagande samt att ledaren kan etablera en tydlig struktur i arbetet. (Bass, 1990, ss. 

439-444)   

Även det utvecklande ledarskapet, framtaget av Larsson et al. (2006), beskriver vikten med en 

tydlig ledarroll i situationer vid akut stress. Något som syftar till att ledaren är villig att ta 

ansvar, att ledaren vågar ta en auktoritär ledarroll om situationen kräver. (Larsson & 

Kallenberg, 2006, s. 236) 

2.7.2. Demokratisk ledarstil 

Den demokratiska ledarstilen kan ses som motsatsen till den auktoritära och syftar till att 

involvera och uppmuntra medarbetarna till beslutsfattande samt delegerar ansvar till dessa. 

(R. Flin, P. O'Conner, M. Crichton, 2008, s. 136) Ledarstilen innefattar ett 

relationsorienterande utövande med ett stödjande och en hänsynsfullhet mot medarbetarna. 

Ledaren delar med sig av information och förespråkar delaktighet i beslutsfattandet samt en 

bredare autonomi hos medarbetarna. (Bass, 1990, s. 441)  

Fördelen med den demokratiska ledarstilen är att den i en bred omfattning motiverar och 

tillfredställer medarbetarnas psykosociala behov samt når konsensus med medarbetarna. 

Fördelen med denna ledarstil är att den involverar medarbetarens kompetens med fokus på 

kvalitet i besluten. Nackdelen med den demokratiska ledarstilen är att den, genom 

tvåvägskommunikation, generellt innebär längre tid vid beslutsfattandet än vad den 

auktoritära ledarstilen gör. (Stogdill, 1974, s. 205) 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

2.7.3. Teamledarskap 

Teamledarskap kännetecknas genom att ledarskapet blir en funktion utav teamet för att 

effektivisera dess arbete genom att klargöra teamets problem och vidta rätt åtgärder för att 

korrigera dessa genom koordinering och delegering. (Northouse, 2007, s. 209)  

Hill (2007) preciserar teamledarskap genom att dela in ledarskapet i interna respektive externa 

funktioner med tre funktioner; uppgifts-, relations- och omgivande funktioner. 

De interna ledarskapsfunktionerna delas in i:  

1. Uppgiftsfunktion som beskrivs med tydliga mål, struktur efter resultat och uppdrag, 

underlättande av beslutsfattandet, utbildning och upprätthållande av standard. 

 

2. Relationsfunktion skildrar ledarskapet genom coachning, samarbete, hantering av 

konflikter, bygga samband, tillgodose behov och utformning av principer. 

 

De externa ledarskapsfunktionerna beskrivs som:  

3. Omgivandefunktion syftar till de omgivande egenskaper som ledaren möter för att 

förbättra omständigheterna för teamet. Dessa egenskaper är att samverka med andra 

aktörer och samla information, representera teamet gentemot omgivningen, 

förhandling, avläsning av medlemmarnas distraktion av omgivningen och 

informationsutbyte med medlemmarna. (Northouse, 2007, ss. 209-217) 

Teamledarskap avser att tillgodose teamets behov och samordna de uppgifter/uppdrag som 

teamet möter. Genom teamledarskap kan ledaren syfta till att förtydliga sin roll i teamet 

genom att koordinera och samordna, vilket medför att ledaren inte behöver lägga vikt vid 

medlemmarnas arbete i sig. Medlemmarna kan i sin tur arbeta självständigt med stöd av 

ledaren. (Northouse, 2007, ss. 209-217) 
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2.8. Fördelen med de olika ledningsfunktionerna 

Berlin & Carlström (2009) poängterar att det finns en stor oenighet hos ledningspersonalen i 

Sverige om vilken ledarstil som fungerar bäst vid arbetet på skadeplatsen. Det finns en fördel 

att räddningsledaren inte tar en alltför central och auktoritär position i ledningsarbetet 

samtidigt som Berlin & Carlström (2009) beskriver att en del av ledningspersonalen 

poängterar att olycksarbetet inte var "ett forum för kallprat". (Berlin & Carlström, 2009, ss. 

254-256 & 346) 

Det finns en fördel att någon av ledningspersonalen tar initiativ att leda och samordna 

resurserna på plats, genom ett samordande befäl. Det samordnande befälet kunde vara det 

befäl som var först på plats vid olyckan och som därmed har en god kronologisk kännedom av 

olyckan men även det befälet som har mest kompetens utifrån olyckan och dess utveckling. 

(Berlin & Carlström, 2009, ss. 254-256 & 346) 

Den stora problematiken hos ledningspersonalen gäller vilken ledningsfunktion, vertikal 

respektive horisontell, och ledarstil som är mest effektiv vid räddningsarbetet och hur det 

hänger samman med olika situationer och typer av olyckor. 
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___________________________________________________________________ 

3. Metod 

___________________________________________________________________ 

3.1 Forskningsmetod 
För att undersöka om några utav ledningsfunktionerna och ledarstilarna är mer gynnsamma 

hos ledningspersonalen vid olika situationer så har författaren valt att inrikta metoden med en 

experimentell studie. Den experimentella studien är utformad av en scenarioundersökning, 

vilken är en viktig del i arbetets utformning. (Se Bilaga 1)  

Författaren har även valt att följa upp scenarioundersökningarna med personliga intervjuer för 

att få en ökad förståelse för resultatet. (Se Bilaga 2) 

3.2 Försökspersoner 
För att utreda ambulans- och polispersonalens informella förväntningar på ledarskapet vid 

olika situationer så har studien inriktat sig mot den personal som kommer i kontakt med 

räddningsledaren på skadeplatsen. Därför har den experimentella studien genomförts med 

ambulanspersonal samt med polisbefäl i yttre tjänst. 

Geografiskt har försökspersonerna från ambulansen varit från Göteborg medan 

försökspersonerna från polisen har varit från städerna Malmö, Göteborg, Stockholm, 

Sundsvall och Umeå.  

Anledningen till den geografiska spridningen av polisens deltagande är främst då största 

antalet polisbefäl i yttre tjänst är lokaliserade i större städer. Försökspersonerna från 

ambulansen valdes i och runt omkring Göteborg delvis för att examensarbetet skrivits i 

Göteborg vilket gett möjligheten att vara med när experimentet genomfördes men även 

eftersom det finns ett större antal ambulanspersonal i kvantitet i Göteborg än exempelvis 

polisbefäl i yttre tjänst. 

De enskilda intervjuerna som gjorts har respondenterna från ambulans och polis främst varit i 

Göteborgstrakten men även enstaka från Stockholm och Malmö.  

Deltagande vid de enskilda intervjuerna har subjektivt valts ut för att få en så stor kunskap 

och bredd i samverkansproblematiken som möjligt. Författaren till denna studie har då valt att 

både intervjua de som forskar eller arbetar specifikt med samverkan men även ambulans- och 

polispersonal som inte gör detta. Anledningen till detta val är att få både den vardagliga och 

forskaraspekten på samverkansproblematiken.   

  



 

27 
 

I scenarioundersökningen så deltog 20 personer från ambulansen med åldrarna varierande 

mellan 28 till 60 år, där 75 % män och 25 % kvinnor. Från polisen så deltog 22 personer i 

experimentet varierande mellan åldrarna från 33 till 56 år, där 87 % var män och 13 % var 

kvinnor.   

Totalt gjordes tolv intervjuer, sju stycken med ambulansen och fem intervjuer med polisen. 

Intervjuerna har gjorts både personligen och över telefon där tidslängden var mellan 20-45 

minuter lång.  

3.3 Material 
Vid scenarioundersökningen så fick försökspersonerna ta del av tre olika scenarion/olyckor 

där de olika organisationerna och ledningspersonalen förväntas ha olika stor kunskap av 

olyckan och dess utveckling. (Se Bilaga 1) 

De tre olyckorna/scenariona som valts är: 

1. Ett bombhot (där den mest kritiska faktorn involverar polisens ansvarsområde).  

2. En lägenhetsbrand (där den mest kritiska faktorn involverar räddningstjänstens 

ansvarsområde).  

3. Stort antal svårt skadade vid en tågolycka (där den mest kritiska faktorn involverar 

ambulansens ansvarsområde).  

Med ”den mest kritiska faktorn” menas med den faktor som har störst betydelse för olyckan 

och skadebildens utveckling (Cedergårdh & Wennström, 1998, s. 58). 

Scenariorna är baserade på kapitel 9 "Räddningstjänstjuridiska aspekter" i Cedergårdhs & 

Wennströms bok "Grunder för ledning" för att lyfta fram där de olika organisationerna kan 

antas ha olika stor kompetens gentemot olyckan. (Cedergårdh & Wennström, 1998, ss. 61-70) 

Vid varje scenario/olycka så möts försökspersonerna av tre olika ledarstilar hos 

räddningsledaren. Dessa tre olika ledarstilar var samma vid alla tre scenarior/olyckor. 

De tre olika ledarstilar som valts hos räddningsledaren: 

1. Auktoritär ledarstil (där beslutsfattningen centreras runt räddningsledaren). 

2. Demokratisk ledarstil (där beslutsfattningen decentraliseras kring 

ledningspersonalen). 

3. Samordnande ledarstil/ teamleader (där beslutsfattningen delegeras och koordineras 

av räddningsledaren). 
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Till varje räddningsledare har försökspersonerna fått svara på två olika frågor med en 

femgradig Likertskala (totalt 18 frågor).  

Frågorna till scenarioundersökningen är:  

1. Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledaren? Dåligt (1) – Bra (5) 

 

2. Hur mycket anser du att räddningsledaren underlättar ditt arbete på skadeplatsen?   

Lite (1) – Mycket (5) 

Anledningen till att två frågor valts och inte en fråga, är efter konsultation med Danielsson 

(2013) är om något av utfallen skulle få "golv- eller takeffekt" (Danielsson, 2013). 

Anledningen till specifikt dessa två är först att se hur väl samarbetet och samverkan fungerar 

vid en viss vald ledarstil men också se hur mycket denna ledarstil underlättar den andres 

organisations arbete. Valet till fråga två är för att reflektera till departementschefen text i 

propositionen 1973 (Se kapitel 2.2) för att få en juridisk tyngdpunkt i om hypotesen stämmer. 

Vid varje scenario så får försökspersonerna även möjlighet att utveckla sina egna tankar och 

vilka förväntningar de har på räddningsledaren.  

Intervjumaterialet som respondenterna från ambulansen och polisen fick ta del utav utgick 

utifrån 19 frågor uppdelade i tre huvudkategorier (Se Bilaga 2): 

1. Samverkan mellan blåljusorganisationerna och ledningspersonalen. 

2. Förväntningar på räddningsledaren på skadeplatsen. 

3. Ledarskapet hos räddningsledaren. 
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3.4 Procedur 
Scenarioundersökningen genomfördes antingen vid en arbetsplatsträff eller genom att 

undersökningen skickades ut via mail eller fax.  Här kunde försökspersonerna med 

obegränsad tid svara på frågorna.  

Innan försökspersonerna tog del utav undersökningen förklarades examensarbetes bakgrund 

så att försökspersonerna skulle vara införstådda i syftet med ämnet.  Scenarioundersökningen 

förklarades noggrant för försökspersonerna så att inga missförstånd skulle uppstå. Vid 

arbetsplatsträffarna så kunde försökspersonerna direkt konsultera med författaren vid 

missförstånd.  

När scenarioundersökningen skickades via e-mail eller fax så lämnades telefonnummer till 

författaren så att försökspersonerna kunde kontakta författaren om missförstånd skulle uppstå.  

Efter försökspersonerna svarat på frågorna från scenarioundersökningen så samlades 

materialet in, där författaren jämförde de olika medelvärdena genom att göra en Anvova-

analys (förkortning: Analaysis of Variance) med det statistiska programmet IBM SPSS 

Statistic. Författaren använde sig utav en 95 % säkerhetsfaktor vid Anova-analysen. Syftet var 

att med 95 % säkerhet säga att studiens olika hypoteser stämmer. Författaren gjorde även ett 

post hoc test vilket syftar till att jämföra de olika medelvärdena som fås från analysen internt 

mot varandra.  

Utifrån Anova-analysen så kunde författaren säkerställa ett resultat från 

scenarioundersökningen.  

Personliga intervjuerna  

Intervjun inleddes med att respondenten beskrev sin egen bakgrund, delvis för att få en bättre 

inblick i respondentens yrkesbakgrund men även för att påbörja intervjun med en enklare 

fråga. Syftet med att ställa en enklare fråga var att respondenten skulle känna sig avspänd och 

inte kastas in i konkreta intervjufrågor.   

Intervjun utfördes med en semistrukturera metod där respondenterna kunde fritt utveckla sina 

tankar och resonemang kring frågorna. Författaren kunde även här ställa följdfrågor för att få 

en ökad förståelse över respondentens svar och samverkansproblematiken mellan 

blåljusorganisationerna och ledningspersonalen på skadeplatsen. 
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___________________________________________________________________ 

4. Resultat 

___________________________________________________________________
4.1 Resultat från bombhotscenariot 

Fråga 1: Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

Fråga 2: Hur mycket anser du att räddningsledaren underlättar ditt arbete på skadeplatsen?  

Bombhotet 

Ledarskapsstil 

 Auktoritär   Demokratisk Samordnande 

 M (SD)  M (SD)  M(SD) 

Fråga 1:  

 Polis 2.41 (1.65)  3.86 (1.17)  3.77(1.31)  

Ambulans 2.50 (1.36)  3.60 (1.05)  4.35 (0.75) 

  

Fråga 2:  

 Polis 2.36 (1.43)  3.77 (1.16)  3.23 (1.29) 

Ambulans 3.30 (0.98)  3.45 (0.94)  3.85 (0.93) 

 

 

M: Medelvärde 

SD: Standardavvikelse  
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4.1.1. Bombhot: Polisen 

Vid bombhotet så anser polisen att samarbetet fungerar bäst med demokratisk ledarstil hos 

räddningsledaren utav de tre ledarskapsstilarna. Här påvisar envägs variansanalysen testet ett 

signifikant resultat på p(0,001), vilket är under gränsen för p(0.05). (Det går därmed till 95 % 

säkerhet att medelvärdet inte beror på slumpen.)(Se bilaga 9) 

Polisen anser även att den demokratiska ledarstilen underlättar polisens arbete mest, något 

som bevisas med ett signifikant resultat på p(0,001). (Se bilaga 12) 

Resultatet från Post Hoc testet påvisar att det finns en signifikant skillnad i hur väl samarbetet 

fungerar med räddningsledaren mellan den demokratiska och auktoritära ledarstilen hos 

räddningsledaren, p(0.02). (Se bilaga 9) 

Post Hoc testet visade en signifikant skillnad mellan den demokratiska och auktoritära 

ledarstilen hos räddningsledaren hur mycket denne underlättar polisens arbete vid bombhotet, 

p(0.03). (Se bilaga 12)  

Standardavvikelsen, dvs. hur mycket de olika värdena avviker från medelvärdet, är betydligt 

större hos polisen än hos ambulansen vilket kan tyda på en oenighet hos polisen vilken av 

ledarstilarna som är mest gynnsamma. Standardvikelsen är desto mindre hos polisens svar när 

det kommer till den demokratiska ledarstilen, fråga 1: SD(1.17) och fråga 2: SD(1.16), i 

förhållande till den auktoritära, fråga 2: SD(1.65) och fråga 2: SD(1.43), och samordnade 

ledarstilen, fråga 1: SD(1.31) och fråga 2: SD(1.29). (Se bilaga 9 & 12) 

Resultat från bombhotet; Polisen 

Anova-studien påvisar därmed att polisen vill ha en demokratisk än auktoritär räddningsledare 

vid bombhotet.  
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Tabell 1: Bombhot, Polisen - Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

 

 

Tabell 2: Bombhot, Polisen - Hur mycket anser du att räddningsledaren underlättar ditt arbete på skadeplatsen? 
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4.1. 2. Bombhot: Ambulansen 

Vid bombhotet så anser ambulansen att samarbetet fungerar bäst med en samordnad ledarstil 

hos räddningsledaren. Här visar envägs variansanalysen ett signifikant resultat på p(0.00). (Se 

bilaga 3)  

Resultatet från Post hoc testet påvisar att ambulansen anser att samarbetet fungerar bättre med 

den samordnande ledarstilen och att denna ledarstil underlättar mer ambulansens arbete än 

vad den auktoritära ledarstilen gör, något som visas med ett signifikant resultat på p(0.06) och 

p(0.00). (Se bilaga 3 & 6) 

Standardavvikelsen hos ambulansen är betydligt mindre hos ambulansen än hos polisen vid 

bombhotet, vilket kan tyda på en mer enighet hos ambulansens svar än polisens. Auktoritär 

ledarstil, fråga 1 SD(1.36) respektive fråga 2 SD(0.98), demokratisk ledarstil, fråga 1 

SD(1.05) respektive fråga 2 SD(0.94), samordnande ledarstil fråga 1 SD(0.75) respektive 

fråga 2 SD(0.93). (Se bilaga 3 & 6) 

Resultat från bombhotet; Ambulansen 

Anova-studien påvisar därmed att ambulansen anser att en samordnad ledarstil hos 

räddningsledaren är mer gynnsam än en auktoritär eller demokratisk ledarstil vid bombhotet.  
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Tabell 3: Bombhot; Ambulans - Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

 

Tabell 4: Bombhot; Ambulans - Hur mycket anser du att räddningsledaren underlättar ditt arbete på skadeplatsen? 
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4.2. Resultat från lägenhetsbrandsscenariot  
Fråga 1: Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

Fråga 2: Hur mycket anser du att räddningsledaren underlättar ditt arbete på skadeplatsen?   

Lägenhetsbrand 

Ledarskapsstil 

 Auktoritär   Demokratisk Samordnande 

 M (SD)  M (SD)  M(SD) 

Fråga 1:  

 Polis 3.82 (1.01)  3.64 (1.33)  4.55 (0.51)  

Ambulans 3.30 (1.26)  3.30 (1.49)  4.40 (1.14) 

     

Fråga 2:  

 Polis 3.77 (0.97)  3.45 (1.26)  4.50 (0.51) 

Ambulans 3.15 (1.18)  3.80 (0.89)  4.20 (1.11) 

 

 

M: Medelvärde 

SD: Standardavvikelse  
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4. 2.1. Lägenhetsbrand: Polisen 

Resultatet från envägs variationsanalysen visade att polisen anser att en samordnande ledarstil 

hos räddningsledaren som den mest gynnsamma vid lägenhetsbranden av de tre ledarstilarna. 

Detta är något som styrks av båda frågorna med ett signifikant resultat på, p(0.009) respektive 

p(0.002) vid testet. (Se bilaga 10 & 13)  

Resultatet från post hoc testet visar polisen anser att samarbetet fungerar bättre med en 

samordnande räddningsledaren än en auktoritära, något som påvisas med ett signifikant 

resultat på p(0.050). (Se bilaga 10) 

Polisen anser även att den samordnande ledarstilen underlättar deras arbete gentemot den 

auktoritära och demokratiska ledarestilen. Detta med ett signifikant resultat på p (0.04) 

respektive p (0.002). (Se bilaga 13) 

Vid lägenhetsbranden så är standardavvikelsen betydligt mindre hos polisen än ambulansen. 

Det medför att det kan finnas en mer enighet hos polisens i vilken av ledarstilarna som är mest 

gynnsamma än hos ambulansen vid lägenhetsbranden. (Se bilaga 10 & 13) 

Resultat från lägenhetsbranden; Polisen 

Anova-studien påvisar därmed att polisen vill ha en mer samordnade ledarstil än auktoritär 

ledarstil hos räddningsledaren vid lägenhetsbranden, vilket påvisas vid båda frågorna om hur 

väl samarbetet fungerar med räddningsledaren och hur mycket som denne underlättar polisen 

arbetet. 

Polisen anser även att den samordnade ledarstilen hos räddningsledaren underlättar polisen 

arbete mer än vad en demokratisk skulle ha gjort. 
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Tabell 5: Lägenhetsbrand; Polisen - Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

 

Tabell 6: Lägenhetsbrand; Polisen - Hur mycket anser du att räddningsledaren underlättar ditt arbete på skadeplatsen? 
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4. 2.2. Lägenhetsbrand: Ambulansen 

Vid lägenhetsbrandsscenariot så anser ambulansen att en samordnande ledarstil är mest 

gynnsam hos räddningsledaren. Anova-testet påvisar ett signifikant resultat på båda frågorna 

om hur väl samarbetet fungerar med räddningsledaren och hur mycket räddningsledaren 

underlättar ambulansens arbete, p(0.013) respektive p(0.011) (Se bilaga 4 & 7) 

Post hoc testet visar att den samordnande ledarstilen hos räddningsledaren är mer gynnsamt 

än den auktoritära, vilket påvisas i båda frågorna med ett signifikant resultat på p(0.027) 

respektive p(0.008).Vid fråga 1 så påvisas även att ambulansen anser att samarbetet fungerar 

bättre med den samordnande ledarstilen än den demokratiska ledarstilen, detta med ett 

signifikant resultat på p(0.027). (Se bilaga 4 & 7) 

Vid lägenhetsbranden så är standardavvikelsen större hos ambulansens svar än polisens. Detta 

är något som tyder på att det finns en mer oenighet hos ambulansen än polisen om vilken 

ledarstil som är mest gynnsam. (Se bilaga 4 & 7) 

Resultat från lägenhetsbranden; Ambulansen 

Ambulansen anser att enligt Anova-testet att samarbetet fungerar bättre med en samordnande 

ledarstil hos räddningsledaren än en auktoritär ledarstil vid lägenhetsbranden. Anova-testet 

påvisar även att ambulansen anser att en samordnad ledarstil hos räddningsledaren underlättar 

ambulansens arbete än vad den auktoritära ledarstilen gör.  

Ambulansen anser även att samarbetet fungerar bättre med en räddningsledare som har en 

samordnande ledarstil än en demokratisk.  
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Tabell 7: Lägenhetsbrand; Ambulans - Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

 

 

Tabell 8: Lägenhetsbrand; Ambulans - Hur mycket anser du att räddningsledaren underlättar ditt arbete på 
skadeplatsen? 
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4.3 Resultat från tågolycksscenariot 
Fråga 1: Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

Fråga 2: Hur mycket anser du att räddningsledaren underlättar ditt arbete på skadeplatsen?  

Tågolycka 

Ledarskapsstil 

 Auktoritär   Demokratisk Samordnande 

 M (SD)  M (SD)  M(SD) 

 

Fråga 1:  

 Polis 3.23 (1.31)  4.00 (0.87)  4.09 (0.59) 

   

Ambulans 2.45 (1.43)  4.20 (1.01)  4.45 (0.76) 

      

Fråga 2:  

 Polis 3.23 (1.27)  3.91 (0.92)  4.32 (0.65) 

Ambulans 2.75 (1.33)  4.05(1.15)  4.20 (0.95)  

 

 

M: Medelvärde 

SD: Standardavvikelse  
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4. 3.1. Tågolycka: Polisen 

Vid tågolyckan anser polisen att en samordnande ledarstil är mest gynnsam hos 

räddningsledaren. Anova-testet påvisar ett signifikant resultat på båda frågorna om hur väl 

samarbetet fungerar med räddningsledaren och hur mycket räddningsledaren underlättar 

ambulansens arbete med p(0.001) respektive p(0.002) (Se bilaga 11 & 14) 

Post hoc testet visar att både den demokratiska och samordnande ledarstilen är mer gynnsam 

vid samarbetet med räddningsledaren än den auktoritära ledarstilen, p(0.027) respektive 

p(0.000). (Se bilaga 11) 

Post hoc testet kunde även finna en signifikant skillnad mellan den samordnande ledarstilen 

gentemot den auktoritära ledarstilen i frågan om hur mycket räddningsledaren underlättar 

polisens arbete, p(0.001). (Se bilaga 14) 

Vid tågolyckan är standardavvikelsen i polisens svar mindre än hos ambulansen. Detta tyder 

på en mer enighet hos polisen vilken av ledarstilarna hos räddningsledaren som är mest 

gynnsam vid tågolyckan. (Se bilaga 11 & 14) 

Resultat från tågolyckan; Polisen 

Resultatet från Anova-testet påvisar att polisen anser att samarbetet fungerar bäst med en 

samordnande räddningsledare än auktoritär. Den samordnande ledarstilen underlättar också 

mer polisens arbete vid tågolyckan än den auktoritära ledarstilen. Polisen framförhåller också 

att en demokratisk räddningsledare är mer gynnsam än vad en auktoritär räddningsledare är 

vid tågolyckan.  
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Tabell 9: Tågolycka; Polisen - Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

 

Tabell 10: Tågolycka; Polisen - Hur mycket anser du att räddningsledaren underlättar ditt arbete på skadeplatsen? 
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4. 3.2. Tågolycka: Ambulansen 

Vid tågolyckan så anser ambulansen att en samordnande ledarstil är den mest gynnsamma 

ledarstilen hos räddningsledaren. Vid den samordnande ledarstilen så fungerar samarbetet bäst 

och denna ledarstil underlättar ambulansens arbete mest. Anova-testet påvisar ett signifikant 

resultat på p(0.00) respektive p(0.00) (Se bilaga 5 & 8) 

Resultatet från Post hoc testet visar att både den demokratiska och samordnande ledarstilen 

hos räddningsledaren är mer gynnsam än vad den auktoritära ledarstilen. Ambulansen anser 

enligt testet att både samarbetet fungerar bättre vid demokratiska ledarstilen och att denna 

underlättar mer än vad den auktoritära ledarstilen hos räddningsledaren gör vid tågolyckan, 

p(0.00) respektive p(0.02). (Se bilaga 5 & 8) 

Den samordnande ledarstilen hos räddningsledaren underlättar ambulansens arbete mer än 

vad den auktoritära ledarstilen gör, även vid denna ledarstil så fungerar samarbetet bättre än 

den auktoritära, p(0.00) respektive p (0.01) (Se bilaga 5 & 8) 

Standardavvikelsen är större hos ambulansens än hos polisens svar. Detta är något som tyder 

på att det finns en större oenighet hos ambulansen än polisen om vilken av ledarstilarna hos 

räddningsledaren som är mest gynnsam vid tågolyckan. (Se bilaga 5 & 8) 

Resultat från tågolyckan; Ambulansen 

Vid tågolyckan så påvisar resultatet från Anova-testet att samarbetet fungerar bäst med den 

demokratiska och samordnande ledarstilen hos räddningsledaren än den auktoritära 

ledarstilen. Även den demokratiska och samordnande ledarstilen underlättar ambulansens 

arbete mer än den auktoritära ledarstilen.  
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Tabell 11: Tågolycka; Ambulans - Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

 

 

Tabell 12: Tågolycka; Ambulans - Hur mycket anser du att räddningsledaren underlättar ditt arbete på skadeplatsen? 
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4.4 Reflektioner från de personliga intervjuerna  

Den gamla bilden av räddningsledaren som dominerade och styrde räddningsarbetet 

bekräftades av många respondenter, framförallt hos ambulanspersonalen. En ledarstil som inte 

ansågs vara gynnsam vid ledningsarbetet på skadeplatsen. En ambulanssjuksköterska beskrev 

en trafikolycka där räddningsledaren beordrade till SOS att det inte behövdes någon ambulans 

vid olyckan då de drabbade satt tysta i sina bilar. Det visade sig senare att dessa personer hade 

inre blödningar vilket var orsaken. Det fanns därför en bild över att den gamla 

räddningsledaren tog över ansvar som inte låg inom dess kompetensområde, som exempelvis 

det medicinska ansvaret. 

Många av respondenterna påpekade att det idag framgick ett mer horisontellt ledningsarbete 

där arbetet syftade mer till att komma till konsensus men den gamla bilden av den auktoritära 

räddningsledaren levde kvar på vissa ställen. 

Samtliga respondenter hade väldigt höga förväntningar på räddningstjänsten som 

organisation. De förväntade sig ett bra samarbete med räddningstjänsten och många 

respondenter förklarade att de hade ett enormt förtroende till räddningstjänsten och dess 

personal. Organisationen beskrevs som väldigt tydlig och strukturerad där någon av 

respondenterna refererade till den militäriska organisationskulturen som räddningstjänsten 

kommer ifrån. 

Det fanns en förväntan hos ambulans- och polispersonalen att samverkan ska fungera väldigt 

bra i samband med räddningstjänsten på skadeplatsen.  

Förväntningarna på räddningsledarens roll var att det är en person som har övergripande 

ansvar över säkerheten. En person som lyfter blicken och ser hur utvecklingen av olyckan 

kommer att ske. Att det är en person som har en bred kompetens om inte enbart sin egen 

organisation utan även över de andra organisationerna. 

Hur respondenterna uppfattade räddningsledaren hade mycket med personlig kännedom till 

denne att göra. Flertalet poängterade att samverkan med räddningsledaren fungerade bättre på 

mindre stationer än på de större. En yttre kommissarie uppfattade det som att 

räddningsledaren kallades ut snabbare på larm vid de mindre stationerna vilket betraktades 

som positivt.   

Även på de mindre stationerna kunde exempelvis ambulanspersonalen sätta sig ner och fika 

eller äta mat med räddningsledaren och därmed få en personlig kontakt med denne. Det 

medförde att det uppfattades som lättare att begära om hjälp eller extra stöd av den andra 

organisationen. 

Den personliga kännedomen mellan ledningspersonalen var därför något som underlättade 

samverkan. Det medförde att ledningspersonalen lättare kunde förhålla sig till varandra. En 

yttre kommissarie beskrev det som att:  

"När man känner varandra så vet man hur exempelvis räddningsledaren fungerar. Då kan 

man grabba tag i räddningsledaren och lättare få den informationen som man behöver".  
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Ytterligare en respondent beskrev fördelarna med den personliga kännedomen genom att 

lättare kunna lyfta fram de personer och den kompetens som behövs på skadeplatsen. 

När det inte fanns en personlig kännedom hos ledningspersonalen blev kommunikationen 

betydligt mer byråkratisk vilket innebar att ledningspersonalen tilltalade varandra efter 

varandras titlar.   

Flera respondenter beskrev att samverkan underlättades genom att ledningspersonalen tog 

varandra i hand, såg varandra i ögonen och presenterade sig vid förnamn. Vid dessa tillfällen 

så övergick den personliga kännedomen från formell till informell. Den personliga 

kännedomen medförde också att tid kunde sparas in vid olyckan.  

Flertalet poängterade räddningsledaren som en person som var lätt att samarbeta med och som 

upplevs väldigt professionell samtidigt som de fanns de som beskrev räddningsledaren som 

väldigt byråkratiskt som de egentligen inte hade så mycket att göra med på skadeplatsen.  

Det fanns även en förväntan på att räddningsledaren skulle vara den personen som tog 

initiativ till samverkan med de andra organisationerna. Oftast så är räddningstjänsten i en 

mycket större kvantitet av personal på skadeplatsen. Vid en större olycka så kunde det finnas 

flertalet styrke- och insatsledare tillsammans med räddningsledaren som planerade och fattade 

beslut i räddningsarbetet vilket medförde att det fanns ett underläge för sjukvårdsledaren och 

polisinsatschefen. Det uppfattades av flera respondenter att de inte ville avbryta 

"brandledningen" i deras ledningsarbete. Respondenter från ambulansen uppgav därför att det 

vilade mycket hos ambulansen angående den gemensamma kontakten mellan ambulansens 

och räddningstjänsten på skadeplatsen.  

Det fanns även olika synsätt på rollen som räddningsledare hos de olika organisationerna. 

Polisen kan vid exempelvis efterforskning av en försvunnen person utse en räddningsledare 

hos polisen. Respondenterna från polisen uppgav då att rollen som räddningsledare gav 

ytterligare juridiska befogenheter utav exempelvis ingrepp i annans rätt utan att behöva 

åklagarens tillstånd.  

Respondenterna från ambulansen påpekade i sin tur att de inte kunde utse någon 

räddningsledare alls enligt lagstiftnigen. Ambulansen hade inte heller någon stab som de kan 

rådfråga såsom polis och räddningstjänst har möjlighet till.  

Här fanns det delade meningar om varandras organisationers ledningsfunktion. Yttre befäl 

från polisen medgav att de har en stor frekvens av larm vilket gjorde att de etablerade en bra 

och erfaren ledningsfunktion. Ambulansen i sin tur har även de en stor frekvens av larm men 

då de inte har någon förutbestämd sjukvårdsledare, utan det generellt brukar vara den 

ambulansen som är först på plats som tar på sig ledningsrollen. Detta medförde att de inte 

etablerade samma erfarenhet av ledning. Det medförde att det var bekvämare att infinna sig i 

rollen utav att ta hand om patienten än rollen som ledare. En respondent från ambulansen 

beskrev det som följande:  
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"Ambulansen är dålig på att ta initiativet att utse oss till ledare och ta på oss ledningsvästen. 

Vi är oftast väldigt unga i vår yrkesroll och så har vi endast en tvådagars lång utbildning i 

pre-hospital (PS) eller så har vi ingen ledningsutbildning alls."  

De yttre befäl vid polisen som intervjuades beskrev att de har mer liknande roll som 

räddningsledaren än vad sjukvårdsledaren har. Detta då de yttre befälen och räddningsledaren 

har en specifik roll utav ledning på skadeplatsen. 

Räddningstjänsten i sin tur har inte lika stor frekvens av larm som ambulansen och polisen 

vilket medförde en uppfattning hos ambulans- och polispersonalen att räddningstjänsten ofta 

satte fulla styrkor till larmen när de väl kom. Det medförde att det blev en stor information 

som kretsade kring räddningstjänst, då de generellt alltid är mer personal än ambulans och 

polis, och som inte alltid var relevant för ambulansen och polisen samtidigt som ett polisbefäl 

beskrev det som att det är bättre med för mycket information än för lite så länge det handlade 

om rätt saker och att radiokommunikationen mellan organisationerna hade blivit betydligt 

bättre med införandet av RAKEL där ledningspersonalen har en gemensam RAPS kanal att 

samtala via. 

Flertalet respondenter från polisen poängterade att de främst vill ha information om rättsläget, 

dvs. om det är ett brott inblandat eller inte, omfattningen på olyckan och utsträckningen i tid 

på olyckan, om de behövde begära ut mer resurser eller inte. Respondenter från ambulansen 

ville i sin tur ha information som berörde patienterna och det medicinska behovet.  

Vid frågan om vilka ledaregenskaper som ambulans- respektive polispersonalen ansåg var 

mest gynnsamma hos räddningsledaren var några av nyckelorden hos respondenterna 

följande: Flexibel, icke auktoritär ledarstil, stor social förmåga, delegera ut uppgifter och 

informerar om olyckan, lugn och säker samt vågar fatta beslut och ta initiativ till samverkan 

och ledarrollen. 

Många av respondenterna beskrev att de inte hade några problem med den vertikala 

ledningsfunktionen hos någon av ledningspersonalen så länge som varje höll sig inom de egna 

arbetsområdena. En respondent beskrev det som: 

"I vissa fall som vid en tågolycka där det ligger elledningar på tågspåret så behöver 

räddningsledaren vara auktoritär och sätta ner foten var man får befinna sig på platsen” 

Det fanns även en fördel om någon tog initiativet till ledningsarbetet. Vem som skulle ta 

initiativet vid olyckan berodde främst på händelsen eller den som är först på plats. Här var det 

viktigt att det var kompetensen och inte graderna eller titeln som avgjorde vem som intog en 

ledningsroll. Att personen lyssnade in kompetenserna i gruppen, anpassade styrningen efter 

gruppen och omgivningen och släpper ifrån sig besluten till den som har mest kompetens. 
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Flertalet respondenter från både ambulansen och polisen framförde att ledningsarbetet 

fungerade som bäst när alla tre befälen var samlade tillsammans på ledningsplatsen. Någon 

respondent tog t.o.m. fram en bild från en utbildningskatalog där alla tre befäl var samlade 

och poängterade:  

"Så här ska ledningsarbete se ut! Alla befäl är utmärkta med tydliga västar och samlade på 

en och samma plats!"  

Det fanns en fördel med att ta tid och samlas för att för att skapa förutsättningar för att skapa 

ett "flow" i räddningsarbetet. Ett polisbefäl beskrev det som "Det är viktigt att man inte kör 

direkt till sockerbiten och påbörjar olycksarbetet direkt, utan att man tar tid och stannar upp 

och etablerar en gemensam ledningsplats". Det medförde att räddningsinsatserna lättare inte 

behövdes stannas upp vilket medförde att det kunde sparas tid i ledningsarbetet över tid. Flera 

av respondenterna påpekade att samverkan fungerade dåligt mellan ledningspersonalen då 

samverkan kom i ett sent skede vid olycksarbetet.  

Fördelen med att samlas var också att de olika aktörerna såg på informationen på olika sätt. 

En yttre kommissarie beskrev:  

"Ibland tar vi för givet att det ska vara ett brottsmål, då är det viktigt att de andra få 

möjlighet att kritisera polisens information.". 

En gemensam ledningsplats och brytpunkt medför också att alla befäl kunde lättare ta beslut 

och förhålla sig till varandra då de visste vad respektive organisation gjorde.  

Utvecklingspunkter hos räddningsledaren, som samtliga respondenter påpekade, var att det 

oftast är väldigt svårt att lokalisera räddningsledaren på skadeplatsen. Det framkom från 

respondenterna att det ofta kan förekomma flera röda och gula hjälmar på skadeplatsen, vilket 

medför att det är svårt för både ambulans- och polispersonal att lokalisera vem de ska prata 

med. En respondent från ambulansen påpekade fördelen med att om ambulans- och 

polispersonalen har en kontakt med räddningsledaren, samt får reda på vem som kommer att 

vara räddningsledare redan på väg ut till larmet.  

Ytterligare en utvecklingspunkt hos räddningsledaren som kom fram vid intervjuerna var att 

räddningsledaren kunde ha svårt att hålla sig på ledningsplatsen. Detta då räddningsledaren 

vid ex. villabränder behöver ta många snabba beslut vilket medförde att ambulans- och 

polispersonal fick jaga och leta rätt på räddningsledaren vid skadeplatsen. Det medförde att 

ambulans- och polispersonal tappade ofantligt mycket tid i deras arbete. Den fysiska närvaron 

ansågs vara väldigt viktigt och när ledningspersonalen kunde sätta upp varandras 

"beslutstavlor" på en och samma plats för att få samma lägesbild. 
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Vid de respektive olyckorna/scenarion så beskrev respondenterna följande: 

Bombhot 

Det som framkom från respondenterna är att det är polisen som har huvudansvaret vid denna 

händelse. Det framkom också från några respondenter att det är polisen som "äger" olyckan 

medan någon enstaka respondent beskrev händelsen som både en polis- och räddningsinsats.  

Respondenterna poängterar även att händelsens art är väldigt oviss om hur skadeutvecklingen 

kommer att se ut. 

Förväntningarna på räddningsledaren var att denne biträdde polisen och höll en mer passiv 

roll med kontinuerlig kontakt med polisens bombtekniker angående splitterrisk från bomben 

och att avgöra detonationsrisk. Att räddningsledaren också förbereder för släckningsarbete 

utifall bomben skulle smälla. 

Polisens förväntningar på räddningsledaren vid bombhotet: 

”Det är jag som polisinsatschef som avgör om bombskyddet ska fram! Insatsen är polisiär 

eftersom det är ett hot, dvs. brottslig gärning. Det är ytterst tveksamt om räddningstjänst och 

polis ska samgruppera på ledningsplatsen eftersom det rör sig om ett terrorangrepp. Polisen 

löser uppgiften. Övriga bör vara på distans och samverka över Rakel!”  

”Det är både en polisinsats och räddningstjänstinsats. Vid bombhot så har polisen 

samordningsansvaret och man pratar ihop sig för att lösa uppgiften på bästa sätt.” 

  ”Jag anser att det är PIC som ska ha initiativet i insatsen. Arbetet ska ske i samverkan där 

RL och SjvL biträder polisen. PIC leder bombteknikerna. Jag förväntar mig att RL planerar 

för en eventuell räddningsinsats om bomben detonerar.” 

Ambulansens förväntningar på räddningsledaren vid bombhotet: 

”Situationen är i första läget en polisinsats. Hotbilden kan bli en masskadeinsats och blir då 

räddnings- och sjukvårdsinsats.” 

”Vid bombhot blir det en osäker arbetsmiljö med tanke på bomben och eventuell hur kraftig 

den är.” 

” Jag önskar ett stöd/diskussion kring placering av uppsamlingsplats för skadade och 

skadeverkningar om bomben exploderar” 
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Lägenhetsbranden 

Vid denna händelse så förväntades räddningsledaren ta en mer ledande roll i insatsen.  

Förväntningarna var att räddningsledaren ska ge tydliga direktiv och informera vilka trapphus 

som var säkra att gå in i, var evakueringsplatsen för döda ska vara, om husets konstruktion var 

skadat av branden osv.  

Polisens förväntningar på räddningsledaren vid lägenhetsbranden: 

”Jag förväntar mig att RL tar initiativet och berättar vad han/hon vill ha hjälp med. Ge mig 

som PIC ramar så jag kan lösa uppgiften.” 

”Uppdatering om lägesbilden och nya direktiv från RL om situationen förändras.”  

”Polisen biträder räddningstjänsten i insatsen och utreder dessutom brottsmisstanken.” 

Ambulansens förväntningar på räddningsledaren vid lägenhetsbranden: 

”Vid en brand vill jag som sjukvårdsledare så snabbt som möjligt få reda på om det finns 

någon skadad. Vidare behöver jag lätt kunna få kontakt med räddningsledaren för fortsatt 

information under arbetets gång.” 

”Denna typ av insats är det viktigt att man har tät kommunikation. Släckningsarbetet har 

högsta prio men det är viktigt för sjukvårdsledaren att ligga steget förre om/när det kommer 

ev. patienter.” 

Tågolycka med många skadade  

Vid denna händelse så var det delade meningar om vem som förväntades ta initiativet till 

ledningsrollen vid olyckan. En del påpekade att det är sjukvårdsledaren som ska ta initiativ till 

ledarrollen vid händelsen samtidigt som det fanns respondenter som hade förväntningar på att 

räddningsledaren ska ta en ledande roll i arbetet.  

Vid denna händelse så var förväntningarna på räddningsledaren att ansvara för säkerheten och 

arbetsmiljön med exempelvis att se till att strömmen är avstängd. Förväntningar på 

räddningsledaren var även att ledningspersonalen delar in tågvagnarna i samma nummerföljd 

så att alla visste vilka tågvagnar som var "avklarade" samt att räddningsledaren ansvar var 

också att undersöka vad som orsakade tågolyckan. 

Polisens förväntningar på räddningsledaren vid tågolyckan: 

”Att räddningsledaren är den som tar initiativet och berättar vad han behöver hjälp med. Att 

räddningsledaren har förståelse för att polisen kommer ha fler uppgifter än avspärrning vid 

denna händelse, t.ex. registrering och förundersökning.” 
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”Vid denna händelse så är det sjukvårdsledaren som borde kliva fram och ta en ledande roll 

om vad som behöver göras för att ta hand om de skadade.”   

Ambulansens förväntningar på räddningsledaren vid tågolyckan: 

”Nu är händelsen en sjukvårdsinsats där sjukvårdsledaren ska leda arbetet.” 

” Vid masskadesituationer är det viktigt att informationen görs tydlig och att alla vet vad var 

och en ska göra. Eftersom räddningsledaren ansvarar för säkerheten vill jag ha hjälp med 

vart jag ska ta de skadade. Resterande är min arbetsuppgift.” 

Vid skadeplatsen poängterade samtliga respondenter att de ville ha en tydlig struktur på 

skadeplatsen och att yrkesrollerna är tydliga så att det inte blev några oklarheter i deras arbete. 

Respondenterna ville ha tydlighet i vilka zoner som var säkra på skadeplatsen, var de kunde 

gå in och inte osv.  

Samtidigt som många poängterade tydlig struktur så fanns det några respondenter som 

framförde att de ville ha en autonomi bland personalen så att de inte behövde gå upp i 

ledningsfunktion för att få ett godkännande för att utföra sitt arbete eller samverka med en 

annan organisation. Så att det inte blev en alltför strikt struktur genom hierarkier. 

En ambulanssjuksköterska gav exemplet vid en trafikolycka att när ambulanspersonalen 

arbetar med patienten i bilen så är det bättre att kunna direkt kommunicera med 

”klippningsledaren” och inte behöva gå till räddningsledaren för att få godkännande av hjälp 

av klippningsledaren. Här fanns vikten att kunna "låna" brandmän vid räddningsarbetet och 

"bypassa" räddningsledaren dvs. fatta beslut utan att behöva få räddningsledarens 

godkännande. 

När information och beslut upplevdes felaktigt eller otänkbart på skadeplatsen av en 

organisation eller ledningspersonal poängterade en respondent vikten av att ifrågasätta 

informationen och besluten. Här lades vikten på att vara lugn och ödmjuk, att ställa djupare 

frågor om informationen och besluten: ”Stämmer det verkligen att...?”  Genom att ställa 

djupare frågor så kunde det analyseras ytterligare om informationen och besluten verkar vara 

riktiga.  

En annan respondent påpekade kulturen av att inte få göra fel eller uppträda svag hos 

ledningspersonalen på skadeplatsen. Respondenten beskrev det som följande: "Den som är 

ödmjuk betraktas som svag och det finns en kultur utav att alla lyfter skrot. Du måste vara 

jätteduktig på innebandy och agera på ett framgångsrikt sätt." 

Det fanns här en risk att personalen inte vågade ifrågasätta varandra vilket kunde grunda sig i 

både en artighetskultur men även att inte verka svag. Alla tre organisationerna kommer ifrån 

olika kulturer vilket medförde att personalen hade olika språk och "kodnamn" på olika saker.  
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I frågan om hur lagstiftningen påverkar samverkan hos ambulans- och polispersonalen så 

framgick det av några respondenter att lagstiftningen påverkade samverkan desto högre upp i 

ledningsnivå personalen kom. Vid själva olyckan så beskrev många respondenter att de inte 

tänkte på lagstiftningen. 

Flertalet respondenter beskrev också att samverkan fungerade bra när personalen har 

förståelse för varandras yrkesroller och att det skulle var en fördel om det fanns en gemensam 

modell för samverkan.  

Avslutningsvis så beskrev samtliga respondenter att för att utveckla en bra samverkan 

sinsemellan är det ofantligt viktigt att få öva tillsammans och få kunskap och förståelse om 

varandras yrkesroller.  
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___________________________________________________________________ 

5. Diskussion 

___________________________________________________________________ 

5.1 Analys av studien 
Den gamla bilden av den auktoritära ledarstilen hos räddningsledaren framhålls av denna 

studie som mindre gynnsam vid ledningsarbetet på skadeplatsen.  Däremot framhöll många 

respondenter att det kunde vara nödvändigt i vissa situationer att använda sig av en auktoritär 

ledarstil när situationen kräver. Här kunde många respondenter uppleva det som bra att det var 

klara och tydliga besked från räddningsledaren på skadeplatsen, speciellt när det låg inom det 

egna arbetsområdet och när syftet var för att underlätta för den andra organisationens arbete. 

Genom att analysera resultatet från scenarioundersökningen så sätter de olika 

organisationerna ett lägre medelvärde av auktoritär ledarstil hos räddningsledaren när de 

betraktas ha mindre kompetens gentemot olyckan och händelseförloppet.  

Här finns det ett linjärt samband mellan där ambulansen anser att det är mer gynnsamt med en 

auktoritär räddningsledare när de själva inte har lika stor kompetens gentemot olyckan och 

händelseförloppet och mindre gynnsamt med en auktoritär ledarstil hos räddningsledaren när 

de själva betraktas ha större kompetens gentemot olyckan och händelseförloppet.  

Tabell 13: Analys av auktoritär ledarstil; Fråga 1. Ambulansen 
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Här går det att göra samma analys med polisen som vill ha en mer auktoritär ledarstil hos 

räddningsledaren när de själva inte betraktas ha lika stor kompetens till olyckan och 

händelseförloppet.  Det var även något som poängterades vid intervjuer om att det bör vara 

kompetensen i förhållande till uppgiftskraven hos ledningspersonalen som avgör 

rollfördelningen vid olycksplatsen. 

Tabell 14: Analys av auktoritär ledarstil; Fråga 1. Polisen 

 

Tabell 15: Analys av auktoritär ledarstil; Fråga 2. Polisen 
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Motsvarande slutsats kan dras hos ambulansen i frågan d.v.s. hur väl räddningsledaren 

underlättar arbetet på skadeplatsen. Ambulansen anser att det är mindre gynnsamt att 

räddningsledaren använder sig av en auktoritär ledarstil vid bombhotet än vad de anser vid 

lägenhetsbranden. 

Orsaken till att det sätts ett lägre medelvärde utav den auktoritära ledarstilen kan bero på att 

ambulans- och polispersonalen förväntar sig att den andra organisationen ska kliva fram och 

ta en ledningsroll och inte räddningsledaren. Vid tågolyckan så förväntar sig polisen att 

ambulansen ska ta en större ledningsroll medan ambulansen anser att polisen ska ta en större 

ledningsroll vid bombhotet. En annan orsak till att ett lägre medelvärde sätts är att bombhotet 

och tågolyckan inte betraktas som en lika stressfull situation som lägenhetsbranden. 

Samma analys går inte att göra med den demokratiska ledarstilen vid de tre olika scenarierna. 

Det som går att avläsa däremot är att medelvärdena utav den auktoritära och demokratiska 

ledarstilen inte skiljer sig speciellt mycket åt vid lägenhetsbranden. Det kan tyda på att 

ambulansen och polisen uppskattar en tydlighet och klara besked vid denna sort av händelse.  

Det som framgår utav scenarioundersökningen är att den samordnande ledarstilen hos 

räddningsledaren får högst medelvärde vid alla olika olyckor/scenarion utom vid polisens 

enkätsvar vid bombhot. 

Vid bombhotet så får den demokratiska ledarstilen högst medelvärde. Detta framgick även 

från intervjuerna med respondenter från polisen att de anser att räddningsledaren inte ska 

bestämma över polisens arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Det framgick klart och tydligt från 

en respondent att det inte är räddningsledaren som bestämmer "tempot" på polisens 

bombtekniker och att det förväntades att räddningsledaren skulle ha en mer passiv roll 

samtidigt som räddningsledaren ständigt konsulterar händelsen med polisens bombtekniker 

angående säkerhetsavstånd m.m.  

Denna jämförelse går inte att göra med ambulansen vid tågolyckan där respondenterna från 

ambulansen och polisen anser att den samordnade ledarstilen får ett högre medelvärde än den 

demokratiska ledarstilen. 

Det finns också en större standardavvikelse hos ambulansens svar än polisens om vilken 

ledarstil som är mest gynnsam vid de olika olyckorna/scenario. Orsaken till att det finns en 

större standardavvikelse hos ambulansen kan bero på att det finns en större variation på 

erfarenhet av ledning hos ambulansen än vad det gör hos polisen och de yttre befäl som svarat 

på undersökningen, vilket även framgår i intervjuerna med ambulanspersonalen. 
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Det som framgick från många respondenter från ambulansen är att ambulanspersonalen oftast 

är väldigt unga i sin yrkesroll och inte har samma erfarenhet av ledning som polisinsatschefen 

och räddningsledaren har. I allmänhet så brukar den första ambulansen på plats ta på sig 

sjukvårdsledarvästen. Ledarrollen hos ambulansen är inte förutbestämd som hos polisen och 

räddningstjänsten. Det medför att erfarenheten av ledning inte byggs upp på samma sätt. 

Respondenter från ambulansen beskrev även att det inte alltid var vanligt att de tog på sig 

sjukvårdsledarvästen utan att vid en vanlig olycka, såsom en trafikolycka, så blev det mer 

normalt att ta hand om patienten än att ta på sig sjukvårdsledarvästen. 

När polisinsatschefen och räddningsledaren åker ut på larm så blir deras roll att leda insatsen 

vilket medför att de bygger upp en större erfarenhet av ledning men även att deras roll på 

skadeplatsen blir mer att fokusera på främst ledningsarbete. Respondenter från polisen 

beskrev denna vikt utav att få öva och bygga upp erfarenheten av ledning genom att åka på 

många larm.  

Det finns även en stor variation utav ledningsutbildning mellan de tre organisationerna. 

Polisinsatschefen har i allmänhet många tjänsteår efter polishögskolan (2 år), fått 

rekommendationer och genomgått interna utbildningar innan de blivit yttre befäl.  

Att bemästra arbetsuppgifterna som räddningsledare går att göra antingen genom att utbilda 

sig till brandman och internt vidareutbilda sig inom räddningstjänsten eller att ha en som 

bakgrund som brandingenjör (3,5 år) och genomgått 1 år på räddningstjänstutbildningen för 

brandingenjörer vid Revinge.  

Ambulansen i sin tur har i grunden en sjuksköterskeutbildning (3år), minst 1 år i tjänst och 

sedan vidareutbildat sig inom ambulanssjukvård (1år). Sedan finns det en del hos ambulansen 

som genomgår en 2-dagars Prehospital sjukvårdsledning (PS) men detta var inte något som 

alla respondenter från ambulansen genomfört. 

Det som kan utläsas i skattningarna är att ambulansen vill ha en mer samordnande 

räddningsledare vid alla tre olyckorna, även vid scenariot av tågolyckan, där den mest kritiska 

faktorn kan betraktas ligga inom ambulansens arbetsområde. Detta går att göra en jämförelse 

med polisen som vid bombhotet vill ha en mer demokratisk ledarstil hos räddningsledaren där 

den mest kritiska faktorn kan betraktas ligga inom polisens arbetsområde. 

Detta medför att det kan finns ett större behov hos räddningsledaren att lyfta fram ambulansen 

och sjukvårdledarens roll och kompetens vid skadeplatsen och vid ledningsarbetet. Det kan 

även medföra att det finns en större vikt för räddningsledaren att ta kontakt med ambulansen 

på skadeplatsen för att etablera en god samverkan. 

Respondenter från ambulansen beskriver däremot att ledningsarbetet hos ambulansen 

förbättrats väldigt mycket under de senaste åren i och med utbildningar som Prehospital 

sjukvårdsledning och MIMMS (Major incident medical management and support) konceptet.  

 

http://www.public.health.wa.gov.au/3/1227/2/major_incident_medical_management_and_support__cou.pm
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Orsaken till att den samordnande ledarstilen hos räddningsledaren får ett sådant högt värde 

vid de olika olyckorna/scenarion kan bero på att försökspersoner anser att samverkan fungerar 

som bäst när en ledningsplats etableras, händelsen diskuteras gemensamt samt att någon tar 

initiativ till ledningsrollen och delegerar ut uppgifterna utan att noggrant bestämma hur de ska 

gå tillväga. Många respondenter från både ambulans och polis beskrev just att ledningsarbetet 

fungerade bäst när ledningspersonalen samlades upp vid en brytpunkt, där de kunde sätta upp 

varandras "beslutstavlor" på en och samma plats och där någon utav ledningspersonalen tog 

initiativ till ledningsrollen så att inte ledningspersonalen "trampade vatten". 

En annan orsak till att den samordnande ledarstilen får ett högt värde är att ledarstilen kan ha 

blivit beskriven mer värdeladdat än de andra ledarstilarna. Det höga medelvärde hos den 

samordnande ledarstilen får stöd från de personliga intervjuerna. Det höga medelvärdet av den 

samordnade ledarstilen förändrades också vid polisens svar vid bombhotet där de anser att en 

demokratisk räddningsledare är mer gynnsam. Detta tyder på att försökspersoner reflekterar 

och drar paralleller till de svar som de fått utifrån de personliga intervjuerna. 

Ytterligare en orsak till att den samordnade ledarstilen får ett sådant högt medelvärde är att 

räddningsledaren förväntas ha en bra kompetens utav ledning och samordning på 

skadeplatsen. Många respondenter, både ambulans och polis, framhöll att de förväntades att 

ha en bra samverkan med räddningstjänsten och räddningsledaren. Räddningsledaren 

beskrevs utav både ambulans och polis, som en person med en övergripande roll på 

skadeplatsen och en person som betraktades ha en väldigt stor kompetens. Det kan även 

beskrivas att det lever kvar höga förväntningar på räddningsledarens roll på skadeplatsen så 

som Berlin & Carlström (2009) beskriver. 
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5.2 Därför bör ingen organisation ”äga” en olycka 
Studien visar att ambulans- och polispersonal anser att räddningsledaren underlättar deras 

arbete och att samarbetet fungerar bättre när räddningsledaren använder sig utav olika 

ledarstilar vid olika olyckor/scenarion. Att en utav ledningspersonalen skulle därmed äga en 

olycka eller bestämma över den andra organisationen, likt den gamla bilden och förväntan av 

räddningsledaren, skulle därför inte vara gynnsamt vid samverkan och räddningsarbetet.  

Syftet med samverkan hos blåljusorganisationerna måste vara att maximalt utnyttja de 

resurser som finns på plats för att på bästa sätt tillgodose hjälpbehovet.  För när en olycka 

inträffar så blir utgångspunkten för blåljusorganisationerna att mobilisera resurser utefter 

olyckans art och utifrån hjälpbehovet, likaväl så måste ledarskapet hos ledningspersonalen 

anpassas utefter situationen.  

Om det skulle vara klargjort innan olyckan vem bland organisationerna eller 

ledningspersonalen som skulle äga olyckan skulle det i sin tur skapa en tydlig struktur och 

rollfördelning. Något som skulle motverka stressfaktorer om vem som gjorde vad på 

skadeplatsen. I de bästa av världar skulle det vara om det gick att förutse händelseförloppet av 

olyckan men så är inte verkligheten. 

När information inkommer till SOS så är den oftast knapphändig, vilket kan leda till att en av 

ledningspersonalen tolkar eller får missvisande information. Att en av organisationerna skulle 

bestämma över olyckan och den andres organisations arbetsmiljö utefter denna information 

skulle därför bli förödande för insatsen. Det skulle också bli svårare för de olika 

organisationerna och ledningspersonalen att betrakta händelsen utifrån olika "glasögon" och 

konstruktivt pröva lika väl beslut som information som Cedergårdh & Winnberg (2011) 

beskriver. 

Att en av ledningspersonalen skulle bestämma över den andre skulle även skapa överkrav på 

dennes expertkunskap även på kunskap som låg utanför dess organisation. Flin et al (2008) 

beskriver att arbetsminnet endast kan komma ihåg cirka sju saker samtidigt. Detta skulle 

betyda att om endast en av ledningspersonalen bestämde skulle det medföra en begränsning 

vid så väl enkla som komplexa olyckor. 

Viktigt att poängtera är också att det inte finns någon lagstiftning som antyder på att en av 

ledningspersonalen kan bestämma utöver den andre likt som beskrivs i kapitel 2.2.  

Det går därför inte att kategoriskt förutbestämma vem som ska inta en ledande roll bland 

ledningspersonalen. Det måste vara en organisk bedömning utifrån olyckans typ, vem som har 

mest kompetens utav ledningspersonalen men även vilken av ledningspersonalen/organisation 

som är först på plats likt Berlin & Carlström beskriver. 

I tidspressade förhållanden kan det betyda att en utav ledningspersonalen behöver ta en mer 

aktiv och beslutsam roll att leda räddningsarbetet för att underlätta de andras organisationers 

arbete på skadeplatsen.  I andra situationer kan en utav ledningspersonalen underlätta 

räddningsarbetet genom att inta en mer demokratisk roll för att så effektivt som möjligt lyfta 

fram de andras kompetenser och resurser på skadeplatsen.  
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Avslutningsvis så vill jag poängtera att när en olycka äger rum handlar det inte om vem som 

har de bästa resurserna, utan vem som utnyttjar dessa bästa för att tillgodose hjälpbehovet. 

Därför måste ledarskapet vid räddningsinsatser anpassas efter situationen och utifrån 

hjälpbehovet där räddningsledaren på bästa sätt måste underlätta ambulansens och polisens 

arbete på skadeplatsen, likt departementschefen beskrev i propositionen 1973.  
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5.3 Metoddiskussion 
Här så förs ett kritiskt resonemang kring metodens olika delar för att reflektera över studiens 

reliabilitet. 

Försökspersoner 

Respondenter till intervjuerna och scenarioundersökningen från ambulansen har främst varit 

lokaliserade från Göteborgsområdet. Det har medfört att ambulanspersonalens tankar om 

samverkan och ledning samt förväntningar på räddningsledaren varit representerat utifrån 

detta distrikt. 

Respondenter till intervjuerna och scenarioundersökningen från polisen har däremot varit 

representerat från Malmö, Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Umeå. 

Respondenter från ambulansen och polisen har varit lokaliserade vid större städer i Sverige 

vilket medfört att examensarbetet inte kan reflektera ambulans- och polispersonals 

uppfattningar vid landsbygden.  

Totalt har tolv intervjuer genomförts. Vid scenarioundersökningen så har 20 stycken 

ambulanspersonal och 22 stycken yttre befäl/yttre kommissarier från polisen deltagit. För att 

verifiera resultatet nationellt så bör undersökningen ta hänsyn till hur många procent som är 

representerade utav ambulanspersonal samt yttre befäl/yttre kommissarier vid polisen. 

Ytterligare en felkälla som kan påverka resultatet vid scenarioundersökningen är 

selektionseffekten. Eftersom att försökspersonerna är utvalda utefter deras yrkesroll så 

kommer deras erfarenhet att påverka och styra resultatet. 

Intervjuer  

Eftersom författaren använt en semistrukturerad metod vid intervjuerna så har det vilat på 

författaren att reflektera, hitta nyckelord och dra paralleller till de olika deltagande. Det har 

därför varit väldigt bra att ha resultatet från scenarioundersökningen för att kunna dra 

godtagbara slutsatser.  

En felkälla som kan uppkomma är att författaren vill representera respondenternas idéer och 

tankar utan sätta dessa i perspektiv. 

Scenarioundersökning 

En felkälla vid användandet av Anova-anlysen är att data som erhålls från 

scenarioundersökningen registrerats på ett noggrant och exakt sätt.  

Ytterligare en felkälla vid scenarioundersökningen är att de tre utvalda scenarion skiljer sig åt 

vid exempelvis tidspress och ovisshet av olyckans utveckling. Vid lägenhetsbranden så kan 

tidspressen uppfattas som högre än vid exempelvis ett bombhot. I sin tur så kan bombhotets 

art och fortsatta utveckling förväntas som en väldigt oviss händelse mer än vad exempelvis 

lägenhetsbranden och tågolyckan gör.   
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___________________________________________________________________ 

6.  Slutsatser 

___________________________________________________________________ 

Samverkan mellan blåljusorganisationerna och ledningspersonalen 

 Vad kännetecknar god (optimal) samverkan bland ledningspersonalen på 

skadeplatsen? 

Slutsatserna i denna studie är att bra (optimal) samverkan mellan ledningspersonalen är när 

det finns en gemensam ledningsplats på skadeplatsen där alla tre ledare kan utbyta 

information och tillgodose varandras organisationer utefter hjälpbehovet. En gemensam 

ledningsplats medför att ledningspersonalen lättare kan reda ut ansvarsområde och förhålla sig 

till varandra. Det medför att resurserna effektivare kan samordnas på skadeplatsen så att inte 

"dubbelarbete" eller missförstånd uppstår vid insatsen.  

När det finns ett gemensamt situationsmedvetande om olyckan medför det att 

ledningspersonalen kan skapa rimliga förväntningar om olyckan men även om varandras 

yrkesroller. Genom att ledningspersonalen får kontinuerligt informationsflöde så kan dessa 

lättare anpassa sig till förändringar under insatsen. Ett gemensamt informationsflöde mellan 

ledningspersonalen medför också att varandras information kan konstruktivt prövas. 

 Finns det några framgångsfaktorer som underlättar samverkan på skadeplatsen hos 

ledningspersonalen? 

Samverkan underlättas om ledningspersonalen tidigt samlas upp för att skapa gemensamma 

taktiska direktiv i insatsen. Det medför att ett "flow" kan skapas i insatsen där 

ledningspersonalen inte behöver stanna upp för att reda ut vilka beslut som har tagits och utav 

av vem.  

Framgångsfaktorer som underlättar samverkan mellan ledningspersonalen är när det finns en 

personlig kännedom och en tillit till varandras yrkesroller. Personlig kännedom är något som 

ledningspersonalen har med sig från vardagen in i pressade lägen. Det reducerar stressfaktorer 

då ledningspersonalen redan är medvetna om varandras kompetens. Samverkan underlättades 

även genom att ledningspersonalen tog i hand, tittade varandra i ögonen och presenterade sig 

vid förnamn och sin roll på skadeplatsen. 

Ytterligare framgångsfaktorer som underlättar samverkan mellan ledningspersonalen är när 

det finns en förståelse för varandras yrkesroller. Det medför att samordningen mellan 

organisationerna blir effektivare och smidigare under olyckans gång. 

 

 



 

62 
 

 Vad är det som styr rollfördelningens utformning hos ledningspersonalen på 

skadeplatsen? 

Det som styr rollfördelningen hos ledningspersonalen på skadeplatsen är till vem av 

organisationerna och ledningspersonalen som är först på plats på skadeplatsen samt vem som 

har högst kompetens gentemot olyckan hos ledningspersonalen. 

Rollfördelningen är något som inte kan kategoriskt bestämmas utan måste organiskt 

bestämmas vid varje olycka och situation.  

Förväntningar på räddningstjänsten och räddningsledaren på skadeplatsen 

 Vilka förväntningar har ambulans- och polispersonal på räddningstjänsten och 

räddningsledarens roll på skadeplatsen? 

Slutsatserna från studien är att respondenter från ambulansen och polisen har bra 

förväntningar utav räddningstjänsten och räddningsledaren, där de förväntar sig att samverkan 

ska fungera bra sinsemellan.  

Förväntningarna på räddningsledaren är att denne har en stor kompetens och övergripande roll 

på skadeplatsen, inte enbart om sin egen organisation utan även andras. Samordning och 

säkerhetsaspekten på skadeplatsen är en central del i dess arbetsuppgift.  

 Vilka förväntningar har ambulans- och polispersonal på räddningsledarens arbete vid 

1. Bombhot, 2. Lägenhetsbrand och 3. Tågolycka med stort antal skadade. 

Bombhot 

Förväntningarna på räddningsledaren vid bombhot var att denne biträdde polisen och höll en 

mer passiv roll med kontinuerlig kontakt med polisens bombtekniker angående splitterrisk 

från bomben och att avgöra angående detonationsrisken från bomben. Att räddningsledaren 

också förbereder för släckningsarbete utifall bomben skulle smälla. 

Lägenhetsbrand 

Vid denna händelse så förväntades räddningsledaren ta en mer ledande roll i insatsen.  

Förväntningarna var att räddningsledaren ska ge tydliga direktiv och informera vilka trapphus 

som var säkra att gå in i, var evakueringsplatsen för döda ska vara, om husets konstruktion var 

skadat av branden osv.  

Tågolycka med stort antal skadade  

Vid denna händelse så var det delade meningar om vem som förväntades ta initiativet till 

ledningsrollen vid olyckan. En del påpekade att det är sjukvårdsledaren som ska ta initiativ till 

ledarrollen vid händelsen samtidigt som det fanns respondenter som hade förväntningar på att 

räddningsledaren ska ta en ledande roll i arbetet.  
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Vid denna händelse så var förväntningarna på räddningsledaren att denne ansvarar för 

säkerheten och arbetsmiljön exempelvis att se till att strömmen är avstängd. Förväntningar på 

räddningsledaren var även att ledningspersonalen delar in tågvagnarna i samma nummerföljd 

så att alla visste vilka tågvagnar som var "avklarade" samt att räddningsledaren ansvar var 

också att undersöka vad som orsakade tågolyckan. 

 Hur påverkar lagstiftningen blåljusorganisationernas sätt att samverka med varandra 

på skadeplatsen?  

Studien visar att lagstiftningen påverkar samverkan mellan blåljusorganisationerna desto 

högre upp i ledningsnivå som personalen kommer.   

Slutsatsen att det inte är en självklarhet att respondenter från ambulans och polis är medvetna 

om att en enskild ledningspersonal inte äger en olycka eller händelse och att det inte är någon 

utav ledningspersonalen som bestämmer över de andra organisationernas arbetsmiljö. Det är 

här viktigt att tidigt utbilda personal vid de olika organisationerna om parallella insatser och 

samverkansfrågor för att sätta "ringar på vattnet".   

Lagstiftningen skulle här även behöva förtydligas när det kommer till dessa frågor om att 

ingen av ledningspersonalen äger en olycka eller bestämmer över den andras arbetsmiljö. Det 

kan finnas förståelse för att personal inom yrket missuppfattar dessa aspekter när det erfordras 

att behöva tolka lagtext från 1973.  

Ledarskap hos räddningsledaren 

 Vad kännetecknar bra ledarskap hos räddningsledaren på skadeplatsen? 

Bra ledarskapsegenskaper hos räddningsledaren beskrevs av respondenter från ambulans- och 

polispersonal som en ledare som är ödmjuk, flexibel, använder sig av en icke auktoritär 

ledarstil, en ledare som har en stor social förmåga, som delegerar ut uppgifter och information 

om olyckan, lugn och tydligt samt vågar fatta beslut och ta initiativ till samverkan.  

 Finns det några utvecklingspunkter  i ledarskapet hos räddningsledaren på 

skadeplatsen? 

Utvecklingspunkter hos räddningsledaren är att stanna kvar på ledningsplatsen och inte 

cirkulera alltför mycket på skadeplatsen om det inte är nödvändigt. Ett alternativ är att ta en 

tidig kontakt med polisinsatschefen och sjukvårdsledaren för att sedan återkomma till dessa.  

Andra utvecklingspunkter är att skapa en tillit till personalen genom att delegera 

arbetsuppgifter och inte lägga i sig i personalens arbete alltför mycket när arbetet eller 

samverkan fungerar bra. 
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___________________________________________________________________ 

7. Rekommendationer till fortsatt forskning 

___________________________________________________________________ 

1. Undersöka det vertikala ledarskapet mellan räddningsledaren och 

brandpersonal. 

Det finns många intressanta studier att undersöka vidare när det kommer till samverkan och 

ledningsfrågor. En vidare studie skulle vara att utöka detta arbete och testa det vertikala 

ledarskapet inom räddningstjänsten och se hur brandpersonalen ser på räddningsledaren.  

2. Utöka denna studie med andra ledarstilar. 

Det skulle även vara intressant att titta på andra ledarstilar som transformellt och 

transaktionellt och laisse-farie ledarskap. 

3. Undersöka det generationsanpassade ledarskapet 

Ytterligare en intressant studie är att undersöka hur synen på ledarskap varierar mellan olika 

generationer hos brandpersonal. Om en räddningsledare/brandchef kan mer effektivt influera 

de yngre respektive äldre brandpersonalen genom olika ledarstilar och ledarteorier. Att 

använda sig av en Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) för att se om det finns någon 

korrelation mellan uppkomsten av ledarstil med den tidspunkt och olika generationer. 

4. Effektivisera samverkans- och insatsövningar 

Det skulle även vara även intressant att undersöka samverkans och insatsövningar genom 

olika arbetsmetoder som exempelvis line-analys för att eliminera olika faktorer i övningarna 

och för att effektivisera arbetsprocessen. Här skulle det kunna filma olika samverkan och 

insatsövningar för att sedan kunna analysera olika arbetsmoment i övningen. Övningarna 

skulle därigenom spelas upp för personalen för att dessa skulle relatera till hur de arbetar vid 

insatserna.  

Ett intressant examensarbete skulle vara att utforma samverkansövningar där 

blåljusorganisationer och ledningspersonalen är tvungna att gå utöver sina egna 

arbetsuppgifter för att lösa uppgiften.  

5. Skillnader i samverkan på landsbygden och i storstäderna 

Avslutningsvis skulle en intressant vinkel vara att undersöka vidare hur samverkan skiljer sig 

mellan landsbygden och storstäderna. 
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9. Bilagor  

Bilaga 1 

Scenarioundersökning om ledarskapet hos räddningsledaren 

på skadeplatsen. 

Denna scenarioundersökning är en del av mitt avslutande examensarbete vid 

brandingenjörsprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet (LTU). 

Examensarbetet handlar om vilka informella förväntningar som ambulans och polis har på 

räddningsledaren på skadeplatsen samt vilka ledarskapsfaktorer/teorier som kan ses som mera 

gynnsamma hos räddningsledaren vid olika situationer. 

För att utreda detta så har en scenarioundersökning utformats med hjälp av handledare från 

LTU och Räddningstjänsten Storgöteborg. Händelserna är dikterade och ledarskapsteorierna 

är tagna från Bass (2008)
4
, Flin (2008)

5
 samt Northouse (2007)

6
. 

Scenarioundersökningen är uppdelad i tre stycken scenarion (med sex stycken kryssfrågor 

vardera): 

1. Bombhot. 

2. Lägenhetsbrand. 

3. Stort antal skadade vid en tågolycka. 

Undersökningen beräknas att ta ungefär 15-20 minuter att svara på. 

Ambitionen med scenarioundersökning är att lyfta fram era åsikter om vilka 

ledarskapsfaktorer/teorier som ni anser är gynnsamma hos räddningsledaren för att utveckla 

ett bättre ledningsarbete på skadeplatsen, därför är era svar mycket viktiga!  

 

Tack för ert deltagande!  

Med vänliga hälsningar  

Peter Ludvigsson, Brandingenjörsprogrammet Luleå Tekniska Universitet. 

  

                                                             
4 Bass, Bernard, 2008, The Bass handbook of Leadership 4 edition, chapter 17. 
5 Flin, Rhona et al, 2008, Safety at the sharp end, chapter 6. 
6 Northouse, Peter G., 2007, Leadership –Theory and practice, 4 edition, chapter 10 
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Jag som besvarar enkäten är: 

 

Kvinna   Man   

  

Ålder:__________________ 

 

Organisation:________________ 

 

Typ av befattning:_________________ 
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1. Bombhot 

Under flera veckors tid har det annonserats om att en ambassadör från ett kontroversiellt land 

ska göra ett statsbesök i Sverige. Detta efter att den diplomatiska förbindelsen varit bruten i 

många år med Sverige. Det finns en hotbild mot ambassadören och polisen har höjt 

beredskapen inför besöket. 

Samma eftermiddag som ambassadören ska anlända till Sverige så får du larm om:  

- Stort larm, Bombhot, Stadsstorget. 

SOS meddelar att de har fått ett anonymt samtal från en inringare att en bomb har blivit 

utplacerad under en röd skåpbil vid Stadstorget, just där ambassadören kommer att befinna sig 

under dagen. 

SOS bedömer hotet som kritiskt och kallar ut ambulans, polisens bombtekniker, polis och 

räddningstjänst till Stadstorget, där du blir insatt som polisinsatschef/sjukvårdsledare.   

Du kastar dig in i bilen och sätter på sirenerna och beger dig mot Stadstorget.  

När du kommer fram till platsen så kan du se att en röd skåpbil av typen Mercedes står 

utplacerad mitt på Stadstorget. Du kan även se att under skåpbilen så finns det 3-4 svarta 

stavar kopplade med elkablar till något som liknar en klocka. Det är mycket folk omkring 

torget och några enstaka människor har inte förstått allvaret utan går i närheten av skåpbilen.  

Du beger dig snabbt till ledningsplatsen och möter upp polisinsatschef/sjukvårdsledare samt: 

(Det förutsägs att du aldrig tidigare träffat dessa personer tidigare.) 
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Räddningsledare 1:  

Räddningsledaren 1 hälsar på er och rapporterar: ”SOS har fått in ett anonymt samtal om en 

detonerbar bomb under den röda skåpbilen som ni kan se på Stadstorget framför er.”  

Ni får här reda på lägesbilden av räddningsledaren som poängterar:  

”Polisinsatschefen, du spärrar av Stadstorget så att inga människor kan komma i närheten 

och så att bombteknikerna kan arbeta ifred. Sjukvårdsledaren avvaktar och förbereder er 

utifall bomben skulle explodera. Jag tar ansvar för den information som inkommer. Det finns 

ingen tid för konsensus och diskussioner, utan räddningsarbetet med bomben ska påbörjas 

omedelbart!”  

 

3. Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare 1?  

(Kryssa i en av rutorna): 

Dåligt (1)       Bra (5) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

4. Hur mycket anser du att räddningsledaren1 underlättar ditt arbete på 

skadeplatsen?  

(Kryssa i en av rutorna): 

Lite (1)       Mycket (5) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Räddningsledare 2:  

Räddningsledare 2 möter upp er och hälsar och meddelar: ”Jag har fått informationen av SOS 

angående den röda skåpbilen på Stadstorget. Hur anser ni att vi löser denna situation bäst?” 

Informationen om bomben fördelas er emellan och ni diskuterar angående situationen, där 

polisinsatschefen framhåller: ”Jag ser till att torget spärras av så vi får bort alla 

människorna och så att bombteknikerna kan arbeta ifred”. Sjukvårdledaren understryker att 

”Vi avvaktar och etablerar en sjukvårdsplats utifall bomben skulle explodera”. 

Räddningsledaren instämmer till förslagen och framhåller: ”Och vi avvaktar här utifall vi 

skulle behöva påbörja något släckningsarbete”.  

 

5. Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare 2?  

(Kryssa i en av rutorna): 

Dåligt (1)       Bra (5) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

6. Hur mycket anser du att räddningsledaren2 underlättar ditt arbete på 

skadeplatsen?  

(Kryssa i en av rutorna): 

Lite (1)       Mycket (5) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Räddningsledare 3:  

Räddningsledaren 3 hälsar snabbt på er och meddelar: ” SOS har fått in ett anonymt samtal 

om en detonerbar bomb under den röda skåpbilen. Bilen är parkerad mitt på Stadstorget.”  

Informationen om bombhotet fördelas er mellan och räddningsledaren lyssnar till era åsikter. 

Räddningsledaren poängterar: ”Vi behöver oskadliggöra bomben så snabbt som möjligt. 

Polisinsatschefen, vi behöver spärrar av Stadstorget så att vi får bort alla människorna och 

så att bombteknikerna kan arbeta ostört. Sjukvårdsledaren, du etablerar en sjukvårdsplats 

utifall bomben skulle explodera. All information finns på kanal A.”  

Ambulansen och polis kan därmed arbetet självständigt i deras arbete men kan samtidigt få 

stöd av räddningsledaren 

7. Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare 3?  

(Kryssa i en av rutorna): 

Dåligt (1)       Bra (5) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

8. Hur mycket anser du att räddningsledaren 3 underlättar ditt arbete på 

skadeplatsen?  

(Kryssa i en av rutorna): 

Lite (1)       Mycket (5) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

9. Mina egna förväntningar på räddningsledaren vid denna situation: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________  
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2. Lägenhetsbrand 

Det är tisdag morgon och du har precis gått på ditt pass när du får larm om: 

– Stort larm, brand i byggnad, Andreasgatan 12. 

Andreasgatan ligger mitt inne i den centrala staden och ungefär 5 minuters bilfärd ifrån 

station. 

Du ringer snabbt upp SOS-alarm och där de berättar att de har fått in ett samtal från en av de 

boende i lägenheterna om att en brand har brutit ut på en av lägenheterna på högsta våningen. 

Den inringande uppger att alla personer har kommit ut säkert ur byggnaden. 

SOS kallar nu ut både ambulans, polis och räddningstjänst till platsen, där du blir insatt som 

polisinsatschef/sjukvårdsledare .  

Du kastar dig in i bilen och slår på sirenerna och beger dig mot Andreasgatan. När du närmar 

dig byggnaden så kan du se hur lågorna kastar sig ut från lägenheterna på översta våningen. 

Det har samlat sig en stor skara människor runt skadeplatsen där flammorna sprider sig allt 

kraftigare ut från lägenheterna och situationen bedöms som kritisk.  

Du kommer snabbt fram till ledningsplatsen som SOS meddelat dig, där du möts av 

polisinsatschef/sjukvårdsledare samt:  

(Det förutsägs att du aldrig tidigare träffat dessa personer tidigare.) 
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Räddningsledare 1:  

Räddningsledare 1 hälsar och rapporterar: ”Vi har fått in ett samtal från en utav de boende 

angående att en brand har utvecklat sig på översta våningen. Branden har nu spridit sig till 

de resterande lägenheterna på översta våningsplanet.”  

Flammorna sprids nu ut ur lägenheterna på översta våningen och räddningsledaren betonar: 

”Det finns ingen tid att vänta på utan polisinsatschefen, du spärrar av och får bort alla 

människor som samlats sig runt omkring byggnaden. Sjukvårdsledaren, du etablerar en 

sjukvårdsplats och förbereder om det skulle komma ut någon skadad! Vi börjar rulla ut slang 

och påbörjar släckningsarbetet omedelbart! Jag ansvarar för den inkommande 

informationen!” 

10. Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare 1?  

(Kryssa i en av rutorna): 

Dåligt (1)       Bra (5) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

11. Hur mycket anser du att räddningsledaren 1 underlättar ditt arbete på 

skadeplatsen?  

(Kryssa i en av rutorna): 

Lite (1)       Mycket (5) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Räddningsledare 2:  

Räddningsledare 2 möter upp er och hälsar. ”Vi har fått ett inkommande samtal om att 

branden utbröt på översta våningsplanet och har nu spridit sig till de resterande 

lägenheterna på översta våningsplanet. Har ni några synpunkter hur räddningsarbetet ska 

utföras?”. 

Ni diskuterar olyckan och fördelar informationen er emellan. Sjukvårdsledaren framhäver: 

”Vi etablerar en sjukvårdsplats för eventuellt skadade” och polisinsatschefen poängterar 

”Och vi ser till att spärra av och få bort människorna som samlat sig runt byggnaden”.   

Räddningsledaren instämmer till åsikterna och påpekar: ”Och vi skickar in rökdykare för att 

släcka branden”.  

12. Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare 2?  

(Kryssa i en av rutorna): 

Dåligt (1)       Bra (5) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

13. Hur mycket anser du att räddningsledaren 2 underlättar ditt arbete på 

skadeplatsen?  

(Kryssa i en av rutorna): 

Lite (1)       Mycket (5) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Räddningsledare 3:  

Räddningsledaren 3 hälsar snabbt på er och meddelar: ”Vi har fått ett inkommande samtal om 

att branden utbröt på översta våningsplanet och har nu spridit sig till de resterande 

lägenheterna på översta våningsplanet.” 

Informationen om lägenheten fördelas er tre sinsemellan. Räddningsledaren tar snabbt 

initiativet och betonar: ”Vi släcker ner branden så snabbt som möjligt. Polisinsatschefen, vi 

behöver se till att ni spärrar av platsen och får bort alla människor runt omkring byggnaden. 

Sjukvårdsledaren ni ser till att etablerar en sjukvårdsplats och ta hand om eventuellt skadade. 

All information finns på kanal B.” 

Ambulansen och polis kan därmed arbetet självständigt i deras arbete men kan samtidigt få 

stöd av räddningsledaren  

14. Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare 3?  

(Kryssa i en av rutorna): 

Dåligt (1)       Bra (5) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

15. Hur mycket anser du att räddningsledaren 3 underlättar ditt arbete på 

skadeplatsen?  

(Kryssa i en av rutorna): 

Lite (1)       Mycket (5) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

16. Mina egna förväntningar på räddningsledaren vid denna 

situation: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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3. Stort antal skadade vid tågolycka 

Du har precis avslutat din lunch på station när du hör ljudet dåna ur högtalarna. 

- Stort larm, Tågolycka, Järnvägskorsningen vid Gullmarsviken  

SOS har fått in ett larm att ett passagerartåg har spårat ur efter att det har fått gjort en kraftig 

inbromsning för en personbil som chansat att köra över en järnvägskorsning utan bommar. 

Tåget har då åkt rakt ner med full fart i diket bredvid tågrälsen. Den inringande från 

personbilen uppger att denne kan höra skrik från tåget och att ett stort antal människor kan 

vara allvarligt skadade. Tåget i sin tur står upprätt och tycks inte ha fått några allvarligare 

skador. SJ meddelar att omkring 200 personer ska befinna sig på tåget.  

SOS kallar in flertalet ambulanser samt räddningstjänst och polis till platsen, där du blir insatt 

som polisinsatschef/sjukvårdsledare.   

Strax efter samtalet så rullar du ut från station och beger dig mot Gullmarsviken och efter 10 

minuters bilfärd så är du framme vid olyckan. Du kan se personbilen stå parkerad längst ut 

efter vägen och tåget som farit rakt ner i diket. Ett stort antal personer verkar ha tagit sig ut 

själva ur tåget, flera av dem verkar hålla sig mot magen och armarna samt några av dessa 

blöder från huvudet. Ytterligare en del personer har tagit sig ut tåget men verkar vara 

lamslagna av händelsen och sitter tysta vid sidan vagnarna.     

Du beger dig snabbt mot ledningsplatsen, där du möts upp av polisinsatschef/sjukvårdsledare 

samt:  

(Det förutsägs att du aldrig tidigare träffat dessa personer tidigare.) 
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Räddningsledare 1:  

Räddningsledare 1 hälsar och rapporterar: ”SOS har fått in ett samtal från mannen i 

personbilen där borta som inte hört varningsljudet utan kört över korsningen. Tåget har då 

fått gjort en kraftig inbromsning, tappat fästet och kört rakt ner i diket” 

Man kan se att det är ett stort antal skadade människor runt tåget och räddningsledaren 

konstaterar: ” Det finns ingen tid för diskussioner och konsensus utan sjukvårdsledaren, du 

etablerar en sjukvårdsplats för att ta hand om de skadade och polisinsatschefen, du spärrar 

av vägen så att det inte kommer någon mer trafik in mot området. Jag ansvarar för den 

inkommande informationen och stänger av strömmen!”. 

17. Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare 1?  

(Kryssa i en av rutorna): 

Dåligt (1)       Bra (5) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

18. Hur mycket anser du att räddningsledaren 1 underlättar ditt arbete på 

skadeplatsen?  

(Kryssa i en av rutorna): 

Lite (1)       Mycket (5) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Räddningsledare 2:  

Räddningsledare 2 möter upp er och hälsar. ”Vi har fått ett inkommande samtal från mannen i 

personbilen som inte hört varningsljudet utan kört över korsningen. Tåget har då fått gjort en 

kraftig inbromsning, tappat fästet och kört rakt ner i diket. Hur anser ni att vi går tillväga 

med räddningsarbetet?” 

Ni börjar därmed diskutera olyckan och fördelar informationen från SJ och SOS emellan er. 

Sjukvårdsledaren konstaterar: ”Vi etablerar en sjukvårdsplats vid tåget och tar hand om de 

skadade”. Polisinsatschefen håller med och säger ”Vi ser till att spärra av vägen så att inte 

det kommer fler inkommande bilar”. 

Räddningsledaren ser det som bra förslag och betonar: ”Och vi stänger av strömmen och 

hjälper till ambulansen i arbetet med de skadade”.  

19. Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare 2?  

(Kryssa i en av rutorna): 

Dåligt (1)       Bra (5) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

20. Hur mycket anser du att räddningsledaren 2 underlättar ditt arbete på 

skadeplatsen?  

(Kryssa i en av rutorna): 

Lite (1)       Mycket (5) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Räddningsledare 3:  

Räddningsledare 3 möter upp er och hälsar. ”Vi har fått ett inkommande samtal från mannen i 

personbilen som inte hört varningsljudet utan kört över korsningen. Tåget har då fått gjort en 

kraftig inbromsning, tappat fästet och kört rakt ner i diket.” 

Informationen från SOS och SJ fördelas emellan er och räddningsledaren tar snabbt initiativet 

och konstaterar: ”Vi behöver ta hand om de skadade så snabbt som möjligt. Sjukvårdsledaren, 

du ser till att ta hand om de skadade och polisinsatschefen, du ser till att spärra av vägen så 

att det inte inkommer fler bilar till olycksplatsen. Vi stänger av strömmen till tåget. All 

information finns på kanal C.” 

Ambulansen och polis kan därmed arbetet självständigt i deras arbete men kan samtidigt få 

stöd av räddningsledaren 

21. Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare 3?  

(Kryssa i en av rutorna): 

Dåligt (1)       Bra (5) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

22. Hur mycket anser du att räddningsledaren 3 underlättar ditt arbete på 

skadeplatsen?  

(Kryssa i en av rutorna): 

Lite (1)       Mycket (5) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

21. Mina egna förväntningar på räddningsledaren vid denna situation: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 Berätta om dig själv och om din bakgrund 

Samverkan  

 Hur ofta stöter du på räddningsledaren? 

 

 Hur skulle du vilja beskriva din syn på samverkansproblematik 

mellan ledningspersonalen? 

 

 Hur skulle du beskriva en bra (optimal) samverkan mellan 

ledningspersonalen på skadeplatsen? 
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Förväntningar 

 Hur skulle du beskriva din bild av en räddningsledare och dess roll? 

 

 Hur skulle du beskriva denna förväntning på räddningstjänsten och 

räddningsledaren vid skadeplatsen?  

 

 

 Vilka förväntningar har du på räddningsledaren vid  

 

1. Ett bombhot 

 

2. Lägenhetsbrand 

 

3. Tågolycka med ett stort antal skadade 

 

 

 Påverkar olika förväntningarna utav varandras befälsroller att 

samverka? 
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Ledarskap  

 Vad är det som bör styra rollfördelningens utformning hos 

ledningspersonalen på skadeplatsen? 

 

 Hur påverkar det att komma först på plats till skadeplatsen? 

 

 Hur skulle du beskriva ett gott ledarskap hos ledningspersonalen på 

skadeplatsen? 

 

 

 Finns det några konkreta tips på att skapa förtroende för varandra 

vid skadeplatsen?  

 

 Påverkar den personliga kännedomen samverkan med den andra 

ledningspersonalen? 

 

 Finns det någon risk med om en av ledningspersonalen tillämpar en 

alltför auktoritär ledarstil på skadeplatsen? 

 

 Finns det någon risk med om en av ledningspersonalen tillämpar en 

alltför demokratiskt ledarstil på skadeplatsen?  

 

 

 Finns det några speciella ledarskapsmodeller som ambulans/polisen 

arbetar med vid skadeplatsen? 

 

 Finns det några utvecklingspunkter hos räddningsledaren på 

skadeplatsen? 
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Bilaga 3: ANOVA, Bombhot, Ambulans, Fråga 1: 

Samarbete  

 

Oneway 

 

Bombhot: Ambulans 

Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

Ledarstil N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Auktoritärt 20 2,5000 1,35724 ,30349 1,8648 3,1352 1,00 5,00 

Demokratiskt 20 3,6000 1,04630 ,23396 3,1103 4,0897 2,00 5,00 

Samordnande 20 4,3500 ,74516 ,16662 4,0013 4,6987 3,00 5,00 

Total 60 3,4833 1,30827 ,16890 3,1454 3,8213 1,00 5,00 

 

 

ANOVA 

Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 34,633 2 17,317 14,876 ,000 

Within Groups 66,350 57 1,164   

Total 100,983 59    
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Post Hoc Tests 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare?  

 Tukey HSD 

(I) Ledarstil (J) Ledarstil Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Auktoritärt 

Demokratiskt -1,10000
*
 ,34118 ,006 -1,9210 -,2790 

Samordnande -1,85000
*
 ,34118 ,000 -2,6710 -1,0290 

Demokratiskt 

Auktoritärt 1,10000
*
 ,34118 ,006 ,2790 1,9210 

Samordnande -,75000 ,34118 ,080 -1,5710 ,0710 

Samordnande 

Auktoritärt 1,85000
*
 ,34118 ,000 1,0290 2,6710 

Demokratiskt ,75000 ,34118 ,080 -,0710 1,5710 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Bilaga 4: ANOVA, Lägenhetsbrand, Ambulans, Fråga 1: 

Samarbete 

 

Oneway 

Lägenhetsbrand: Ambulans 

Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Auktoritärt 20 3,3000 1,26074 ,28191 2,7100 3,8900 1,00 5,00 

Demokratiskt 20 3,3000 1,49032 ,33325 2,6025 3,9975 1,00 5,00 

Samordnande 20 4,4000 1,14248 ,25547 3,8653 4,9347 1,00 5,00 

Total 60 3,6667 1,38597 ,17893 3,3086 4,0247 1,00 5,00 

 

 

ANOVA 

Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 16,133 2 8,067 4,730 ,013 

Within Groups 97,200 57 1,705   

Total 113,333 59    
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Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare?  

 Tukey HSD 

(I) Ledarstil (J) Ledarstil Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Auktoritärt 

Demokratiskt ,00000 ,41295 1,000 -,9937 ,9937 

Samordnande -1,10000
*
 ,41295 ,027 -2,0937 -,1063 

Demokratiskt 

Auktoritärt ,00000 ,41295 1,000 -,9937 ,9937 

Samordnande -1,10000
*
 ,41295 ,027 -2,0937 -,1063 

Samordnande 

Auktoritärt 1,10000
*
 ,41295 ,027 ,1063 2,0937 

Demokratiskt 1,10000
*
 ,41295 ,027 ,1063 2,0937 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Bilaga 5: ANOVA, Tågolycka, Ambulans, Fråga 1: 

Samarbete 

 

Oneway 

 

Tågolycka: Ambulansen 

 

Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

Ledarstil N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Auktoritärt 20 2,4500 1,43178 ,32016 1,7799 3,1201 1,00 5,00 

Demokratiskt 20 4,2000 1,00525 ,22478 3,7295 4,6705 1,00 5,00 

Samordnande 20 4,4500 ,75915 ,16975 4,0947 4,8053 3,00 5,00 

Total 60 3,7000 1,40580 ,18149 3,3368 4,0632 1,00 5,00 

 

ANOVA 

Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 47,500 2 23,750 19,591 ,000 

Within Groups 69,100 57 1,212   

Total 116,600 59    
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Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare?  

 Tukey HSD 

(I) Ledarstil (J) Ledarstil Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Auktoritärt 

Demokratiskt -1,75000
*
 ,34818 ,000 -2,5879 -,9121 

Samordnande -2,00000
*
 ,34818 ,000 -2,8379 -1,1621 

Demokratiskt 

Auktoritärt 1,75000
*
 ,34818 ,000 ,9121 2,5879 

Samordnande -,25000 ,34818 ,754 -1,0879 ,5879 

Samordnande 

Auktoritärt 2,00000
*
 ,34818 ,000 1,1621 2,8379 

Demokratiskt ,25000 ,34818 ,754 -,5879 1,0879 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Bilaga 6: ANOVA, Bombhot, Ambulans, Fråga 2: 

Underlätta 

 

Oneway 

 

 

Bombhot, Ambulans 

Hur mycket underlättar räddningsledare? 

Ledarstil N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Auktoritärt 20 3,3000 ,97872 ,21885 2,8419 3,7581 1,00 5,00 

Demokratiskt 20 3,4500 ,94451 ,21120 3,0080 3,8920 2,00 5,00 

Samordnande 20 3,8500 ,93330 ,20869 3,4132 4,2868 2,00 5,00 

Total 60 3,5333 ,96492 ,12457 3,2841 3,7826 1,00 5,00 

 

ANOVA 

Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3,233 2 1,617 1,782 ,177 

Within Groups 51,700 57 ,907   

Total 54,933 59    
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Post Hoc Tests 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare?  

 Tukey HSD 

(I) Ledarstil (J) Ledarstil Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Auktoritärt 

Demokratiskt -,15000 ,30117 ,873 -,8747 ,5747 

Samordnande -,55000 ,30117 ,170 -1,2747 ,1747 

Demokratiskt 

Auktoritärt ,15000 ,30117 ,873 -,5747 ,8747 

Samordnande -,40000 ,30117 ,386 -1,1247 ,3247 

Samordnande 

Auktoritärt ,55000 ,30117 ,170 -,1747 1,2747 

Demokratiskt ,40000 ,30117 ,386 -,3247 1,1247 
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Bilaga 7: ANOVA, Lägenhetsbrand, Ambulans, Fråga 2: 

Underlätta 

 

Oneway 

Lägenhetsbrand, Ambulans 

Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Auktoritärt 20 3,1500 1,18210 ,26433 2,5968 3,7032 1,00 5,00 

Demokratiskt 20 3,8000 ,89443 ,20000 3,3814 4,2186 2,00 5,00 

Samordnande 20 4,2000 1,10501 ,24709 3,6828 4,7172 1,00 5,00 

Total 60 3,7167 1,13633 ,14670 3,4231 4,0102 1,00 5,00 

 

 

ANOVA 

Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 11,233 2 5,617 4,929 ,011 

Within Groups 64,950 57 1,139   

Total 76,183 59    

 

  



 

95 
 

Post Hoc Tests 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare?  

 Tukey HSD 

(I) Ledarstil (J) Ledarstil Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Auktoritärt 

Demokratiskt -,65000 ,33756 ,141 -1,4623 ,1623 

Samordnande -1,05000
*
 ,33756 ,008 -1,8623 -,2377 

Demokratisk 

Auktoritärt ,65000 ,33756 ,141 -,1623 1,4623 

Samordnande -,40000 ,33756 ,467 -1,2123 ,4123 

Samordnande 

Auktoritärt 1,05000
*
 ,33756 ,008 ,2377 1,8623 

Demokratiskt ,40000 ,33756 ,467 -,4123 1,2123 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Bilaga 8: ANOVA, Tågolycka, Ambulans, Fråga 2:  

Underlätta 

 

Oneway 

 

 

 

ANOVA 

Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 25,433 2 12,717 9,550 ,000 

Within Groups 75,900 57 1,332   

Total 101,333 59    

 

 

  

Tågolycka, Amulans 

Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

Ledarstil 

 

N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Auktoritärt 20 2,7500 1,33278 ,29802 2,1262 3,3738 1,00 5,00 

Demokratiskt 20 4,0500 1,14593 ,25624 3,5137 4,5863 1,00 5,00 

Samordnande 20 4,2000 ,95145 ,21275 3,7547 4,6453 2,00 5,00 

Total 60 3,6667 1,31054 ,16919 3,3281 4,0052 1,00 5,00 
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Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare?  

 Tukey HSD 

(I) Ledarstil (J) Ledarstil Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Auktoritärt 

Demokratiskt -1,30000
*
 ,36491 ,002 -2,1781 -,4219 

Samordnande -1,45000
*
 ,36491 ,001 -2,3281 -,5719 

Demokratisk 

Auktoritärt 1,30000
*
 ,36491 ,002 ,4219 2,1781 

Samordnande -,15000 ,36491 ,911 -1,0281 ,7281 

Samordnande 

Auktoritärt 1,45000
*
 ,36491 ,001 ,5719 2,3281 

Demokratiskt ,15000 ,36491 ,911 -,7281 1,0281 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Bilaga 9: ANOVA, Bombhot, Polis, Fråga 1: Samarbete 

 
Oneway 

 

Bombhot: Polisen 

Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Auktoritärt 22 2,4091 1,50108 ,32003 1,7435 3,0746 1,00 5,00 

Demokratiskt 22 3,8636 1,16682 ,24877 3,3463 4,3810 1,00 5,00 

Samordnande 22 3,7727 1,30683 ,27862 3,1933 4,3521 1,00 5,00 

Total 66 3,3485 1,47275 ,18128 2,9864 3,7105 1,00 5,00 

 

ANOVA 

Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 29,212 2 14,606 8,233 ,001 

Within Groups 111,773 63 1,774   

Total 140,985 65    

 

Post Hoc Tests 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare?  

 Tukey HSD 

(I) Ledarstil (J) Ledarstil 
Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Auktoritärt 
Demokratiskt 

-1,45455
*
 ,40161 ,002 -2,4185 -,4906 

Samordnande -1,36364
*
 ,40161 ,003 -2,3276 -,3996 

Demokratisk 
Auktoritärt 

1,45455
*
 ,40161 ,002 ,4906 2,4185 

Samordnande ,09091 ,40161 ,972 -,8731 1,0549 

Samordnande 
Auktoritärt 

1,36364
*
 ,40161 ,003 ,3996 2,3276 

Demokratiskt -,09091 ,40161 ,972 -1,0549 ,8731 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Bilaga 10: ANOVA, Lägenhetsbrand, Polis, Fråga 1: 

Samarbete 

 
Oneway 

 

Lägenhetsbrand: Polisen 

Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Auktoritärt 22 3,8182 1,00647 ,21458 3,3719 4,2644 2,00 5,00 

Demokratiskt 22 3,6364 1,32900 ,28334 3,0471 4,2256 1,00 5,00 

Samordnande 22 4,5455 ,50965 ,10866 4,3195 4,7714 4,00 5,00 

Total 66 4,0000 1,06699 ,13134 3,7377 4,2623 1,00 5,00 

 

ANOVA 

Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 10,182 2 5,091 5,026 ,009 

Within Groups 63,818 63 1,013   

Total 74,000 65    

 

 
Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare?  

 Tukey HSD 

(I) Ledarstil (J) Ledarstil 
Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Auktoritärt 
Demokratiskt 

,18182 ,30346 ,821 -,5466 ,9102 

Samordnande -,72727 ,30346 ,050 -1,4557 ,0011 

Demokratisk 
Auktoritärt 

-,18182 ,30346 ,821 -,9102 ,5466 

Samordnande -,90909
*
 ,30346 ,011 -1,6375 -,1807 

Samordnande 
Auktoritärt 

,72727 ,30346 ,050 -,0011 1,4557 

Demokratiskt ,90909
*
 ,30346 ,011 ,1807 1,6375 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Bilaga 11: ANOVA, Tågolycka, Polis, Fråga 1: 

Samarbete 

Oneway 

Tågolycka: Polisen 

Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Auktoritärt 22 3,2273 1,30683 ,27862 2,6479 3,8067 1,00 5,00 

Demokratiskt 22 4,0000 ,87287 ,18610 3,6130 4,3870 2,00 5,00 

Samordnande 22 4,4091 ,59033 ,12586 4,1474 4,6708 3,00 5,00 

Total 66 3,8788 1,07439 ,13225 3,6147 4,1429 1,00 5,00 

 

ANOVA 

Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 15,848 2 7,924 8,435 ,001 

Within Groups 59,182 63 ,939   

Total 75,030 65    

 
Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare?  

 Tukey HSD 

(I) Ledarstil (J) Ledarstil 
Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Auktoritärt 
Demokratiskt 

-,77273
*
 ,29223 ,027 -1,4742 -,0713 

Samordnande -1,18182
*
 ,29223 ,000 -1,8833 -,4804 

Demokratisk 
Auktoritärt 

,77273
*
 ,29223 ,027 ,0713 1,4742 

Samordnande -,40909 ,29223 ,347 -1,1105 ,2924 

Samordnande 
Auktoritärt 

1,18182
*
 ,29223 ,000 ,4804 1,8833 

Demokratiskt ,40909 ,29223 ,347 -,2924 1,1105 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Bilaga 12: ANOVA, Bombhot, Polis, Fråga 2: Underlätta 

 

Oneway 

 

ANOVA 

Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 25,576 2 12,788 7,561 ,001 

Within Groups 106,545 63 1,691   

Total 132,121 65    

 
Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare?  

 Tukey HSD 

(I) Ledarstil (J) Ledarstil 
Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Auktoritärt 
Demokratiskt 

-1,36364
*
 ,39210 ,003 -2,3048 -,4225 

Samordnande -1,27273
*
 ,39210 ,005 -2,2139 -,3316 

Demokratisk 
Auktoritärt 

1,36364
*
 ,39210 ,003 ,4225 2,3048 

Samordnande ,09091 ,39210 ,971 -,8503 1,0321 

Samordnande 
Auktoritärt 

1,27273
*
 ,39210 ,005 ,3316 2,2139 

Demokratiskt -,09091 ,39210 ,971 -1,0321 ,8503 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

  

Bombhot: Polisen 

Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Auktoritärt 22 2,3636 1,43246 ,30540 1,7285 2,9988 1,00 5,00 

Demokratiskt 22 3,7273 1,16217 ,24778 3,2120 4,2426 1,00 5,00 

Samordnande 22 3,6364 1,29267 ,27560 3,0632 4,2095 1,00 5,00 

Total 66 3,2424 1,42570 ,17549 2,8919 3,5929 1,00 5,00 
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Bilaga 13: ANOVA, Lägenhetsbrand, Polis, Fråga 2: 

Underlätta 

 
Oneway 

Lägenhetsbrand: Polisen 

Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Auktoritärt 22 3,7727 ,97257 ,20735 3,3415 4,2039 2,00 5,00 

Demokratiskt 22 3,4545 1,26217 ,26910 2,8949 4,0142 1,00 5,00 

Samordnande 22 4,5000 ,51177 ,10911 4,2731 4,7269 4,00 5,00 

Total 66 3,9091 1,04848 ,12906 3,6513 4,1668 1,00 5,00 

 

ANOVA 

Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 12,636 2 6,318 6,767 ,002 

Within Groups 58,818 63 ,934   

Total 71,455 65    

 
Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare?  

 Tukey HSD 

(I) Ledarstil (J) Ledarstil 
Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Auktoritärt 
Demokratiskt 

,31818 ,29133 ,522 -,3811 1,0175 

Samordnande -,72727
*
 ,29133 ,040 -1,4266 -,0280 

Demokratisk 
Auktoritärt 

-,31818 ,29133 ,522 -1,0175 ,3811 

Samordnande -1,04545
*
 ,29133 ,002 -1,7447 -,3462 

Samordnande 
Auktoritärt 

,72727
*
 ,29133 ,040 ,0280 1,4266 

Demokratiskt 1,04545
*
 ,29133 ,002 ,3462 1,7447 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Bilaga 14: ANOVA, Tågolycka, Polis, Fråga 2: 

Underlätta 

Oneway 

Tågolycka: Polisen 

Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Auktoritärt 22 3,2273 1,26986 ,27074 2,6642 3,7903 1,00 5,00 

Demokratiskt 22 3,9091 ,92113 ,19639 3,5007 4,3175 2,00 5,00 

Samordnande 22 4,3182 ,64633 ,13780 4,0316 4,6048 3,00 5,00 

Total 66 3,8182 1,06568 ,13118 3,5562 4,0802 1,00 5,00 

 

ANOVA 

Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare? 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 13,364 2 6,682 6,963 ,002 

Within Groups 60,455 63 ,960   

Total 73,818 65    

 
Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Hur väl fungerar samarbetet med räddningsledare?  

 Tukey HSD 

(I) Ledarstil (J) Ledarstil 
Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Auktoritärt 
Demokratiskt 

-,68182 ,29536 ,062 -1,3908 ,0271 

Samordnande -1,09091
*
 ,29536 ,001 -1,7999 -,3820 

Demokratisk 

 

Auktoritärt ,68182 ,29536 ,062 -,0271 1,3908 

Samordnande -,40909 ,29536 ,355 -1,1180 ,2999 

Samordnande 

 

Auktoritärt 1,09091
*
 ,29536 ,001 ,3820 1,7999 

Demokratiskt ,40909 ,29536 ,355 -,2999 1,1180 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 


