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Sammanfattning 

Studien är baserad på en kvalitativ jämförande fallstudie och behandlar olika typer av frivilliga 

organisationer i Sverige. Syftet med denna studie har varit att förstå och kartlägga olika typer 

av frivilliga organisationer inom svensk krisberedskap och krishantering. Studien har fokuserat 

på icke-traditionella frivilliga grupper och deras roll inom svensk krishantering. Det teoretiska 

ramverket för denna studie utgår ifrån krishanteringslitteratur vilken rör frivilliga organisering 

och Disaster Research Centers (DRC) typologi. Intervjuer genomfördes med respondenter vilka 

var delaktiga i verksamheter som icke-traditionella grupper utförde. Dessa tillsammans med 

skrivna dokument från traditionella frivilliga organisationer i Sverige utgjorde studiens 

empiriska material. Resultatet för denna studie indikerar att det finns potential att utöka gruppen 

som utgör förstärkningsresurser inom svensk krisberedskap. De icke-traditionella grupperna i 

denna studie har påvisat denna potential. Arbetet är uppdelat i åtta delar. 

 

Nyckelord. 

Frivilliga organisationer, krishantering, krisberedskap, säkerhet, emergenta grupper, kris, 

förstärkningsresurser, sociala risker, trygghet, DRC typologi 
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”Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world: 

indeed, it’s the only thing that ever has”. 
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Begreppslista 

Detta avsnitt innehåller en beskrivning av de förkortningar och begrepp som kommer att 

användas i detta dokument. 

Kriser Ett samlingsnamn för oväntade avvikande 

händelser vilka påverkar samhället och 

medborgare. 

DRC-modellen Ett ramverk för att kategorisera typer av 

krisorganisationer, utifrån deras struktur, 

syfte och uppgifter. 

Traditionella frivilligorganisationer Organisationer som består av en kärna av 

utbildad personal innan en kris men får en 

tillströmning av frivilliga vid en kris. 

Icke-traditionella frivilliga grupper Frivilliga grupper som uppstår vid en kris, 

de har ingen förutbestämd struktur, syfte 

eller arbetsuppgift.  

FRG Frivilliga resursgrupper, grupper som 

förstärker krisberedskapen med olika 

resurser och kompetenser vid kriser. 

Förstärkningsresurser Ett stöd till exempelvis landsting, 

räddningstjänst, kommuner och övriga 

organisationer som är i behov av 

förstärkning av resurser. I form av personal 

eller material. 

Utsatt område Ett geografiskt avgränsat område som 

karaktäriseras av låg socioekonomisk status, 

marginalisering, samt kriminell påverkan. 

Med en problematik som kräver polisiär 

insats. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Samhällets krishantering har tidigare till stor del utgått ifrån hotet om krig, ett av de allvarligaste 

hoten som ett samhälle kan möta. Riskbilden har övertid förändrats i takt med att samhället 

utvecklats och utefter händelser i våra närområden. En beredskapsplan för hur en organisering 

av resurser och organisationer ska samarbeta vid krig har arbetats fram över tid. Parallellt med 

denna beredskapsplan har beredskap och hantering av kriser i fredstid tilldelats alltmer fokus 

inom krishanteringsforskning. I en rapport från MSB år 2018 skriver de om den förmåga som 

myndigheter, landsting, kommuner och civila har för att förebygga och hantera olika typer av 

kriser i fred- och krigstider. Rapporten fungerar som en riktlinje och ett bedömningsverktyg för 

samhället. Analysen från denna påvisar hur åtgärder för krisberedskap kan inriktas i framtiden. 

Ett område som särskilt lyfts fram är medborgarnas civila förmåga vid kriser i fredstid och vid 

krig (Nationell risk-och förmågebedömning, 2018).  

Vikten av olika typer av aktörer vid kriser i samhället är något forskare inom krishanteringen 

indikerat kan underlätta krisarbetet. De första att rycka in vid en kris är många gånger de 

drabbade själva. Grunderna för frivillig organisering är något forskare inom krishantering under 

senare år lagt fokus på allt mer. Icke-traditionella frivilliga grupper är en krishanteringsaktör 

som identifierats när traditionella krisstrukturer ersätts med nya individer eller organisationer. 

Dessa nya grupper och organisationer erbjuder nya sätt att hantera en kris. Tidigare forskning 

inom krishanteringsfältet har i större utsträckning beskrivit traditionella frivilligorganisationer 

som är verksamma vid exempelvis naturkatastrofer. Forskare inom krishantering åberopar fler 

studier av frivillig organisering i andra typer av kontexter. 

 

Med utgångspunkt i tidigare forskning med särskild hänsyn till de studierna rörande olika typer 

av frivillig organisering: Strandh och Eklund, 2017; Drabek och McEntire,2003.  Är tanken i 

denna studie att utgå från dessa och sedermera studera icke-traditionella grupper i Sverige. Inom 

fältet efterfrågas forskning av grupper vilka bildas spontant som en del i och av krisberedskap 

vid varierande händelser detta kan röra sig om upplopp, kravaller eller andra typer av 

samhällsstörningar. Det representerade problemet för denna studien är kunskapsluckan inom 

krishanteringen över hur icke-traditionella frivilliga grupper ska förstås inom 

krisberedskapssystemet. Tidigare studier har framförallt studerat traditionella typer av frivilligt 
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engagemang som Röda korset, trossamfund och frivilliga försvarsgrupper. Få studier har 

fokuserat på hur man långsiktigt kan kontextualisera icke-traditionella frivilliga grupper som 

uppstår spontant. Det finns ett empiriskt behov inom krishanteringsfältet att kartlägga olika 

typer av icke-traditionella gruppers, struktur, syfte och uppgifter. Detta för att öka förståelsen 

av dessa gruppers roller i krishanteringen (Drabek & McEntire, 2003). 

 

För detta arbete rör det sig om icke-traditionella frivilliga grupper som arbetar i områden där 

tryggheten eller säkerhet utmanas. Mitt bidrag till fältet skulle vara en fördjupad studie utav 

icke-traditionella grupper i Sverige. Då det finns ett empiriskt behov av ad hoc organisering av 

frivilliga i sådana kontexter. 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet för denna studie är att kartlägga och förstå icke-traditionella frivilliga grupper i svensk 

krisberedskap. Detta med hjälp av följande frågeställningar: 

Fråga 1. Vilka strukturer, syften och uppgifter kännetecknar traditionella respektive icke-

traditionella frivilliga organisationer i svensk krisberedskap?  

Fråga 2. Hur kan de icke-traditionella gruppernas skillnader och likheter förstås utifrån 

uppsatsens teoretiska ramverk? 

Fråga 3. På vilket sätt kan resultatet utifrån uppsatsens teoretiska ramverk implementeras inom 

svensk krisberedskap?  

1.2.1 Avgränsningar 

För att kunna besvara forskningsfrågorna utifrån de ramar som lagt ut för detta uppsatsarbete 

har vissa avgränsningar gjorts. Bland annat så har valet gjorts att endast utgå från två typer av 

organisationer. Vilka kommer att benämnas traditionella organisationer och icke-traditionella 

grupper i detta arbete. Då studiens syfte är att förstå icke-traditionella grupper i svensk 

krisberedskap, ansågs det nödvändigt att ha organisationer att relatera de icke-traditionella 

grupperna med. För denna studie gäller detta traditionella organisationer då dessa i hög grad 

också består av frivilliga. De fungerade som en förhållningspunkt vid intervjuerna när 

respondenterna beskriver deras förmågor kontra andra organisationer. Samt som en referens för 

mig att förhålla gruppernas möjligheter att implementeras i den svenska krisberedskapen. 

Avseende den kontext som dessa grupper verkar i kommer ingen analys genomföras för att 

förstå varför de är verksamma i just dessa områden, då det ligger utanför studiens syfte. En 
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beskrivning om socialt utsatt områden förekommer dock i empirin därför att ett fler tal av de 

icke-traditionella grupperna verkade i dessa geografiska områden. 

1.3 Arbetets disposition  
Det inledande avsnittet har behandlats ovan härnäst följer avsnitt två vilken rör tidigare 

forskning inom krishantering och för fenomenet frivilliga organisationer. I avsnitt tre redovisas 

uppsatsens teoretiska ramverk och operationaliserade analysverktyg. För denna uppsats 

kommer två typer av organisationer och grupper att studeras traditionella organisationer och 

icke-traditionella grupper. I avsnitt fyra beskrivs metoden och materialet för studien. I avsnitt 

fem redovisas empirin för de traditionella organisationerna redovisas Röda korset, Svenska 

kyrkan, Svenska Lottakåren och Civilförsvarsförbundet. Icke-traditionella grupper utgörs av 

Kvinnokraft, Megafonen, Ungdomens Reactor och Nattskiftet. Samtliga organisationer och 

grupper i denna studie är verksamma i Stockholm. I arbetets sjätte del redovisas resultatet. Det 

sjunde avsnittet behandlar analysen och slutsatser. Det åttonde och avslutande avsnittet ger 

förlag till vidare forskning.  
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2. Tidigare forskning  
Det följande avsnittet ger en ingång i krishantering och redogör tidigare forskning vilka 

behandlar olika typer av frivilliga organisationer.  

2.1 Krishanteringsfältet; krishantering och krisberedskap 

Krishantering är ett brett fält inom vilket kriser studeras utifrån olika vetenskapliga discipliner 

och orsaker. Det kan röra sig om studier som undersöker optimering och förbättring utav 

krishantering. Detta skapar förståelse för beteenden, processer, strukturer och problem vid 

avvikande händelser. Detta gör kriser till ett tvärvetenskapligt område för studier i vilket alla 

förenas kring ett intresse för avvikande händelser och de konsekvenser som dessa kan medför 

individer och samhället. Även om kriser utgör studieobjektet för många vetenskapliga 

discipliner menar författarna Deverell, Hansén och Olsson att det finns nackdelar med att 

studierna förs i så spridda ämnen. Exempelvis för att de vänder sig till olika forskningsområden 

(Prespektiv på krishantering, 2015, ss. 6-7). 

Krishantering och krisberedskap är verksamheter som många olika aktörer arbetar med. Denna 

verksamhet syftar till den förmåga som aktörerna har för att hantera avvikande händelser i ett 

samhälle i alla krisens förlopp (Länsstyrelsen).  

2.2 Förtroendekapital och legitimitet i relation till organisationer 

Allmänhetens bild och medias rapportering av en organisation kan påverka dess 

handlingsutrymme vid en kris. En organisation med ett stort förtroende kapital kan mobilisera 

samhällets respons vid kriser. Organisationer som inte har ett högt förtroendekapital kan ha 

svårare att genomföra sina uppgifter då arbetet kommer fokusera på att motarbeta oppositionen 

istället. Förtroende kapitalets roll varierar dock också utefter de möjligheter och strukturer den 

givna organisationen har att genomföra sitt arbete. En annan viktig del i arbetet innan och under 

kriser är transparens. Organisationer måste på ett effektivt sätt informera allmänheten om ens 

förutsättningar och effekterna för organisationens möjlighet att genomföra sina arbeten under 

krisen (Deverell, Hansén, & Olsson, ss. 48-49). Författarna i perspektiv på krishantering 

konstaterade att det finns olika anledningar för att kriser kan utvecklas i en annan riktning än 

den man har förberett sig på. Då allvarliga händelser är svåra att förutspå i storlek och 

omfattning göra det svårt att arbeta bort alla riskfaktorer i ett samhälle.  Även om man är 

medveten om ett problem vilket potentiellt kan leda till krissituation innebär det inte att man 

förstår vad de omfattande konsekvenserna är eller hur de kommer att utspela sig. 

Informationsspridningens effektivitet vid en kris är ännu en faktor vilken kan försvåra 

upplevelsen av en händelse (Deverell, Hansén, & Olsson, ss. 52-55) 
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Stallings och Quarantelli framhåller att en av drivkrafterna för de icke-traditionella grupper är 

erkännandet från andra organisationer. De be belyser även den vikt erkännande kan ha för deras 

fortsatta existens. Även om de säger att de flesta icke-traditionella grupper brukar upplösas 

inom ett par dygn efter en kris. Så menar de att dessa grupper genom att erkännas eller 

legitimeras av andra organisationer skulle kunna utgör basen för nya organisationer i post-

krissituationen. För en långvarig etablering ser de dock att dessa grupper också måste börja 

anamma mer formella strukturer (Stallings & Quarantelli, s. 95).  

2.3 Frivillig organisering 
Stallings och Quarantelli beskriver i sin studie från 1985 den roll emergenta grupper har i 

situationer av kris. I studien utgår de ifrån en skogsbrand i USA, där de tittar på hur icke-

traditionella frivilliga grupper formades och arbetade under denna händelse. I artikeln definierar 

de denna typ av organisering som spontant uppkomna grupper bestående av frivilliga som 

tillsammans arbetar med faktiska eller tänkbara kriser. Men dessa grupper skiljer sig i 

jämförelse med andra då de inte blivit institutionaliserade organisationer. I den mening att de 

särskiljer i två aspekter. För det första att gruppen är en ny tillkommen sammansättning av 

individer som jobbar med ett gemensamt mål. För det andra att den uppgift de utför också är 

nya för gruppen (Stallings & Quarantelli, 1985, s. 94). Forskarna säger att icke-traditionella 

gruppers struktur i stor grad är beroende av de typer av aktiviteter de erbjuder. I studien fann 

Stallings och Quarantelli att dessa typer av gruppers arbete vid kriser brukar centrera kring 

sökning och räddningsinsatser, röjning av bråte, distribution av mat, vatten och kläder eller vid 

andra typer av störningar i samhället på gemenskapsnivå.  Beroende på de uppgifter dessa 

aktiviteter medför avgör storleken på gruppen. De tenderar att ledas av en liten grupp 

nyckelpersoner och medlemsantalet brukar inte överstiga 100 personer. Dessa grupper brukar 

existera i ett par dygn när situationen är värst, för att sedan upplösas. Detta resulterar ofta i att 

de saknar formella strukturer i jämförelse med traditionella institutionaliserade organisationer 

vilka har stadgar och uppgiftsfördelning. Trotts detta har dessa grupper ofta etablerat någon 

form av struktur för hur de genomför sina uppgifter. Författarna fann att icke-traditionella 

grupper vid fredstider brukar arbeta med krisberedskapsfrågor som planering av evakuerings 

möjligheter om de verkar i kontexter som ofta drabbas av naturkatastrofer. En av drivkrafterna 

eller förutsättningarna de fann för dessa typer av grupper var att deras arbete många gånger 

grundar sig i ett upplevt problem. Antaget eller verkligt för de boende i området men som 

myndigheter eller andra inte erkänt eller är medvetna om. Vilket leder till att medborgare på 

egna initiativ försöker lösa dessa via egna medel (Stallings & Quarantelli, 1985, ss. 95-96).. 
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Strandh och Eklund (2017), kartlägger fenomenet frivillig organisering vid naturkatastrofer 

ibland annat Asien och USA mellan åren 1980–2016. I sin artikel delar de in krishanteringens 

fokus i två perioder 1980–2000 och 2000–2016. Under den första perioden börjar allt fler inom 

krishanteringen vilja studera icke-traditionella grupper för att förstå deras förmågor och avgöra 

deras roll innan etablerade och expanderade organisationer kommit till platsen. Men ett problem 

var återkommande vid studiet av dessa grupper, deras korta existens. Det gjorde dem svåra att 

hitta och studera deras beteende systematiskt (Strandh & Eklund, ss. 4-5). Stallings och 

Quarantelli (refererad till i Strandh och Eklund, s1) drog 1985 slutsatsen att icke-traditionella 

grupper skulle växa och bli mer betydelsefulla i framtiden för krishanteringen. De belyste därför 

vikten av en fördjupad forskning av denna typ av grupper i krishanteringen. För att öka 

förståelsen för detta fenomen och deras roll i framtiden. Och hur kollektiv av frivilliga utan 

traditionella uppgifter kunde samverkar utan nivåer av byråkratisering i dessa kontexter.  

(Strandh & Eklund, 2017, s. 1). 

Strand och Eklund skriver att forskare inom krisberedskap och krishantering mellan 2000–2016 

göra frivilliga och icke-traditionella grupper till huvudsakliga analyssubjekt i sina studier. 

Forskare börjar att studera dem mer och deras roll i det nya frivilliga landskapet då definitionen 

av frivilligt arbete förändrats över tiden. Forskarna lyfter dock fram att forskningen under denna 

period tenderade att analysera dessa grupper utifrån gamla dikotomier vilka endast gynnade 

traditionella organisationer. Då dessa dikotomier tenderar att värdera traditionella 

arbetsmetoder och formella strukturer högre. De nyare former av engagemang som bygger på 

spontana reaktioner kan då uppfattas som mindre legitima då de inte uppnår dessa krav. 

(Strandh & Eklund, ss. 6-7).   

I en studie från forskarna Drabek och McEntire säger de att denna typ av engagemang från 

frivilliga sker när behoven hos de utsatta inte kan eller har tillgodosetts från existerande 

organisationer som arbetar i det drabbade området. Vilket ledare till att medborgare själva 

känner ett behov att lösa sin situation (Drabek & McEntire, 2003, s. 99).  De menar att 

undersökandet av detta typ av fenomen är viktigt för att kunna effektivisera krisinsatser. De 

första att rycka in vid en kris är många gånger de drabbade själva. Drabek och McEntire säger 

att emergenta grupper identifieras när traditionella strukturer ersätts med individer eller 

organisationer vilka kommer med nya sätta att hantera en kris. En grupp klassas som icke-

traditionell enligt dem om de som ingår i den inte besitter någon förkunskap om varandra och 

utför uppgifter de i vanliga fall inte gör. Men att de genomgått någon form av träning i 

krishantering. I ett skifte som sker inom fältet för krishanteringen har en övergång påbörjats där 
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fokuset är på att studera denna grupps deltagande i situationer som upplopp, demonstrationer 

och andra typer av störningar i samhället. Författarna menar att det råder en viss enighet inom 

fältet krishantering, att det är viktigt att studera dessa grupper i en bredd av katastrofer och 

situationer. Således kan detta komma att bidra med alternativa former av begreppet och dess 

innebörd (Drabek & McEntire, ss. 100-101).  

Borton och Brolin hänvisade i Drabek och McEntire studie menar att den nivå som människor 

känner ett ansvar för sina medmänniskor och de samhällen de ingår i också avspeglas i hur de 

bidrar i tid och det engagemang. Det kan återspegla sig i den tid de lägger på att skydda och ta 

hand om sig själva och sina andra i området. Drabek och McEntire framhåller dock att det inte 

är helt övertygad om den vikt som värderingar spelar in i människors benägenhet att delta i 

hjälparbeten. De fann dock ett samband med den roll som trossamfund spelar vid kriser och 

allmänhetens spontana engagemang. Där de menar att traditionella organisationer snabbare kan 

mobilisera en stor mängd människor. Detta kan sedermera bidra till att spontana initiativtagare 

väljer att avstå från att engagera sig i hjälpinsatser enligt författarna (Drabek & McEntire, s. 

102).  

Den dikotomi traditionella organisationer kontra icke-traditionella grupper lätt hamnar i menar 

Stallings och Quarantelli bör bortses från därför att det går att kombinera och dra fördel av båda 

typer. Oväntade händelser bär med sig unika krav som är svåra att förutspå och förebygga. I 

vilket icke-traditionella grupper kan förstås som en lösning och frivilligas engagemang kan 

förstås som ett sätt att förhålla sig till denna ovetskap. För att flytta fokuset från denna dikotomi 

ska krisberedskapens enligt dessa författare lägga fokus på att etablera goda kontakter med icke-

traditionella grupper innan en händelse. Detta för att dra nytta av de förmågor de besitter och 

som ett ökat sätt att mobilisera frivilliga vid en krissituation (Stallings & Quarantelli, 1985, ss. 

98-99). 

Stallings och Quarantelli,1985; Drabek och McEntire,2003 beskriver i likhet med Strandh och 

Eklund, 2017 att det finns en kunskapslucka vad gäller frivilliga och speciellt de frivilliga 

initiativ som uppkommer spontant. De betonar ett behov av mer information och förståelse för 

verkan av denna typ av frivilligt engagemang (Strandh & Eklund, s. 5). Organisationer och 

grupper som verkar inom områden för traditionell krisberedskap har studerats, de uppmanar oss 

att studera icke-traditionell frivillig organisering i andra sammanhang. Uppsatsen kommer 

därför att utgå ifrån DRC-modellen som redovisas i avsnittet nedan för att kartlägga olika typer 

av frivillig organisering i Sverige. 



8 
 

3. Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt behandlas frivillig organisering och DRC- modellen för att sedan mynna ut i det 

operationaliserade ramverket som sedermera kommer fungera som analysverktyg.  

3.1 Kriser och sociala risker 

Kriser är typer av oförutsedda händelser som kräver förberedelse inför tänkbara värsta 

scenarion i vilka man arbetar med potentiellt konsekvenser. I perspektiv på krishantering 

definieras begreppet kris som en ”avvikelse från en föreställd norm som skapar oordning, men 

som har en viss förutsägbarhet” (Deverell, Hansén, & Olsson, s. 5). Författarna av den 

gemensamma studien: Att laga revor i samhällsväven, från 2014 talar istället för kriser om 

sociala risker. I vilken de utgår ifrån urbana områden där tryggheten och säkerheten utmanas. 

Författaren Per-Olof Hallin definierar i studien då sociala risker som ”sannolikheten för 

oönskade händelser, beteenden eller tillstånd med ursprung i människors relationer, livsvillkor 

och levnadsförhållanden”(2014, s.10). Denna distinktion menar Hallin flyttar fokuset från ett 

socialt problem till ett säkerhetsproblem i samhället (Hallin, 2014, s. 10). 

3.2 Beslutsfattningssystem och icke-traditionell frivillig organisering  

Det finns två olika system för att avgöra hur beslut fattas och system 1 innebär ett handlande 

via medvetna avvägningar som sker via intuitioner. System 2 innebär att beslutsfattaren gör 

sina val med hjälp av kunskapsmässiga och analytiska avvägningar vilket kräver förståelse, 

informationshantering och kunskap. Vid en samordning av aktörer behövs en viss medvetenhet 

därför om hur dessa organisationer fattar sina beslut och verkar. (Deverell, Hansén, & Olsson, 

2015, ss. 45-46). Det kan röra sig om kommuner, myndigheter, privata aktörer och frivilliga. 

Frivilliga kan delas in i två kategorier, anslutna frivilliga är sådana som knyts till en traditionell 

organisation och är tränade i att arbeta i katastrof miljöer. Icke anslutna frivilliga är sådan som 

agerar spontant och inte kan knytas till någon erkänd organisation dessa kopplas ofta till icke-

traditionella grupper (Strandh & Eklund, 2017, s. 2).  

Stallings och Quarantelli framhåller att uppkomsten av icke-traditionella grupper inte ska 

förstås som en planeringsbrist eller ett systemfel i krisberedskapen, utan en naturlig del av en 

social process. Uppkomsten av icke-traditionella grupper i krissituationer beror enligt dem på 

följande punkter. Det första är att det är ett ofrånkomligt fenomen dessa grupper kommer att 

uppstå innan, under och efter en kris oavsett hur välplanerad man är. Då de är djuprotade i en 

upplevelse av ett behov som kräver omedelbar hantering. I vilket detta problem av medborgarna 

upplevs som något de måste sköta själva. Därför att allmänheten eller andra organisationer 
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antingen inte är medvetna om situationen eller inte erkänt dessa verkliga. Det andra är deras 

flexibilitet kontra andra traditionella organisationer gör dem också till en naturlig del av 

krishanteringen. Deras konstellation gör det möjligt att åta sig olika typer av aktiviteter och 

förändras utefter situationen, i högre grad än vad traditionella organisationer kan. Något som 

kan vara till deras fördel vid oväntade händelser. Det tredje och fjärde som författarna lyfter 

fram när det kommer till denna grupp är att de ger upphov till alternativa lösningar till ett 

problem som ligger nära berörda medborgare (Stallings & Quarantelli, 1985, ss. 98-99). 

3.3 Disaster Research Center modell 

För att kunna en kartlägg samt förstå icke-traditionella grupper och organisationer i det svenska 

krisberedskapssystemet har jag valt att använda DRC-modellen. Vilken identifierar fyra typer 

av organisationer/grupper; (I)Etablerade, (II)Expanderande, (III)Utökande, (IV) Emergenta.  

            

Uppgifter 

Strukturer 

Etablerade: Emergenta: 

Traditionella: Typ. I Typ. II 

Icke-traditionella: Typ. III Typ. IV 

1 Tabellen visar Quarantelli & Dynes DRC modell 1977 

DRC-modellen delar in de fyra typerna utefter deras strukturer och uppgifter i två kategorier 

vardera. Strukturen för en organisation utgår från hur byråkratisk en organisation är; finns det 

tydlig arbetsfördelning och finns någon etablerad beslutsfattningskedja. Den ser också till de 

interstrukturella relationerna, mellan medlemmar, frivilliga och anställd personal. De 

etablerade strukturerna identifierar att en organisation funnits innan krisen bryter ut, de kan ha 

en formellstruktur. Medlemmar som ingår i dessa typer av organisationer behåller i stor 

utsträckning samma roller under krisens alla förlopp. Emergenta strukturer förklara en 

tillströmning av frivilliga som går med i en organisation eller bildar en ny grupp spontant. Det 

kan förstås som en funktion i typ II organisationer vilka utökas med anslutna frivilliga under 

krisen. Bemanningen för krisverksamheten i typ två organisationer utökas och består i stor grad 

av anslutna frivilliga som arbetar tillsammans med organisationen. I typ IV gruppers fall så kan 

de frivilliga inte knytas till någon traditionell organisation, vilket gör dem icke anslutna 

frivilliga. Frivillighet associeras främst med typ II, III och IV. (Quarantelli & Dynes, 1977, ss. 

3-4).  

Uppgifterna dessa organisationer åtar sig delas upp i traditionella uppgifter och icke-

traditionella. Traditionella uppgifter är sådan som är en del av organisationens rutinarbete och 
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de har invanda metoder för hur de hanterar en kris och på vilka sätta de arbetar vid kriser. De 

icke-traditionella uppgifterna är nya för de som utför dem. Organisationer med etablerade eller 

emergenta organisationsstrukturer kan utifrån denna tabell ägna sig åt båda typer av uppgifter 

under en kris (Quarantelli & Dynes, 1977, ss. 2-3).  

 

I. Etablerade organisationer: Är organisationer med en byråkratisk struktur som vid en 

kris har tydliga förhållningsregler om hur man arbetar så väl inom organisationen som 

med samverkansparter. Det finns en tydlig hierarki och arbetsbeskrivningar. Det är 

aktörer vars struktur förblir den samma innan, under och efter en katastrof. Deras 

uppgift är en del av deras vardagliga arbetsrutin. Insatspersonalen utgår ofta från den 

givna organisationen i första hand, förstärkning för denna typ utgår i stor del av andra 

inom samma myndighet eller annan insatspersonal. Krisarbetet sker parallellt med den 

vardagliga rutinen. Exempelvis fortsätter ett sjukhus att ta emot patienter trots att de 

öppnat en traumaavdelning, för svårt skadade vid en händelse. Typiska organisationer 

är sjukhus, myndigheter och blåljusverksamheter.  

II. Expanderande organisationer: Strukturen för dessa organisationer utgår från en kärna 

med permanent personal som är utbildad i olika krisfrågor innan krisen. De arbetar med 

vissa traditionella uppgifter i vardagen men de har en latent krisfunktion bestående av 

frivilliga som blir går med vid en kris. Dessa organisationer expanderar sin struktur och 

aktiva bemanning vid en kris och används som mobiliseringsbas för frivilliga. Deras 

uppgifter ändras även. Till skillnad från typ I organisationer kan de komma att åsidosätta 

delar av sin vanliga verksamhet för att kunna hantera krisen. De förändrar går från att 

vara rutin-orienterade organisationer till kris-inriktade. Typiska organisationer är 

Rödakorset, frivilliga försvarsgrupper och trossamfund. 

III. Utökande organisationer: Är organisationer som ofta jobbar tätt ihop med de två 

ovanstående organisations typerna. Det är ofta organisationer som redan är etablerade 

innan en kris och de har en uppbyggd struktur för sin verksamhet. Dess medlemmar 

känner redan varandra och har arbetat i denna konstellation förut men uppgifter som de 

arbetar med är icke-traditionella. De har begränsad kunskap om katastrof- och krisarbete 

exempelvis kan röra sig om byggföretag som erbjuder sin personal eller maskiner för 

att söka efter människor eller röjer undan bråte.  

IV. Emergenta grupper: Är grupper som inte har en renodlad struktur och gruppen 

existerade inte innan en händelse. De överstiger inte 100 medlemmar och är centrerade 
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runt ett par nyckelpersoner med formella eller informella medlemskap. Dessa grupper 

arbetar med varierande icke-traditionella uppgifter vid en kris. De kan arbete med 

informationssamling/-spridning, sök- och räddningsarbete och kan uppstå innan andra 

myndigheter hunnit komma till platsen, dessa grupper brukar upplösas efter ett par dygn. 

(Quarantelli & Dynes, 1977, ss. 4-12) 

 

3.3.1 Operationalisering 

Fenomenet kris kommer i denna studien operationaliseras och definiera en kris som, en 

avvikelse som skapar oordning, med viss förutsägbarhet, för många människor och delar av 

samhället i fredstid. Med ett ursprung i människors relationer, livsvillkor eller 

levnadsförhållanden. Begreppen struktur, syfte och uppgifter kommer också att 

operationaliseras för att användas som analysverktyg. I denna uppsats avser en 

organisationsstruktur, den nivå av byråkratisering som de har, detta avser, stadgar, regler för 

medlemskap, medlemsavgift organisationens styre och beslutsfattningskedja. Syftet avser i 

detta sammanhang de orsaker organisationerna anser sig ha för sin verksamhet. I relation till 

studiens övergripande syfte att kartlägga och förstå icke-traditionella grupper inom svensk 

krisberedskap. Utgår därför gruppernas verksamheter inom något av krishanteringsområden. 

De aktiviteter och uppgifter de bedriver ska vara riktade mot ett trygghets- eller 

säkerhetsproblem. Detta kan gälla utbildning, civilförsvar, opinionsbildning, brottsprevention 

eller trygghetsvandringar.  

Då studiens syfte också är att visa på eventuella möjligheter för implementerandet av dessa 

grupper i svensk krisberedskap operationaliseras också begreppet legitimitet. Legitimitet avser 

det bemötande positivt eller negativt icke-traditionella grupper mött från allmänheten, andra 

organisationer eller media. 

Denna studie kommer att fokusera på typ II och IV organisationer då tabell 1. identifiera att 

båda har emergenta strukturer men arbetar med olika uppgifter. Typ II organisationer kommer 

därför benämnas traditionella organisationer då detta är de typer av uppgifter de arbetar med. 

Utifrån de uppgifter typ IV arbetar med kommer dessa benämnas som icke-traditionella 

grupper.  
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4. Metod och material 
I detta avsnitt beskrivs valet av de grupper som ska studeras, empiriskt material och den metod 

som används för denna uppsats. 

4.1 Val av studieobjekt och empiriskt material 

För de traditionella organisationerna består det empiriska materialet av skrivna dokument från 

organisationerna själva i vilka man kan återfinna deras, struktur, syfte och uppgifter. För att få 

en bild av vad det finns för olika typer av icke-traditionella grupper har första utgångspunkten 

varit att utgå ifrån den beskrivning som återfinns i DRC-modellen. I nästa steg användes medias 

rapportering om dessa för att få en bredare bild av verksamma grupper i Sverige. Efter att ha 

läst ett fler tal artiklar som beskrev denna typ av engagemang i socialt utsatta områden, valdes 

icke-traditionella grupper i dessa sammanhang till studieobjektet. På grund av ett par 

anledningar. Att dessa grupper för det första verkar i områden som går i linje med den 

operationaliserade definitionen av en kris för denna studie.  Att de för det andra kännetecknas 

som icke-traditionella grupper i enlighet med DRC-modellen. För det tredje uppstod de 

spontant som ett symptom av en avvikande händelse i fredstid. De utmaningar som möter dessa 

områden är väl rapporterade när det gäller marginalisering och social utsatthet. Den fjärde 

anledningen var att de till viss del stämmer överens med de principer1 som utgör den svenska 

krisberedskapen (Elmgart, 2009). Samt de teorier som lagts fram tidigare om att de drabbade 

själva oftast är de är först ute på plats med egna lösningar. Anledningarna som lyfts ovan i 

samband med ett intresse att studera detta närmare i samklang med det som åberopas inom fältet 

vad gäller empiriskt material. Lade grunden för valet att studera de icke-traditionella grupperna 

Kvinnokraft, Megafonen, Ungdomens Reactor och Nattskiftet.  

Det empiriska materialet för denna studie kommer att utgå från de nedan listade källorna. I 

tabell 2 nedan listas även övrig litteratur som används för den tidigare forskningen, teorin och 

metoden. 

 

 

 

 

                                                           
1 Närhetsprincipen, likhetsprincipen och ansvarsprincipen.  
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Traditionella 

organisationer  

Icketraditionella 

grupper 

 

Icke- traditionella 

grupper  

 

Övrig litteratur 

 

Skrivna dokument Intervjuer Media Rapporter/artiklar/böcker 

Svenska kyrkans 

handbok i 

krisberedskap 

Kvinnokraft 

Fittja 

Nattvandrande 

mammor, 

Trygghetsvandringar 

MSB,2009;2018 

Polisen,2015;2017 

Röda korset Stadgar Megafonen Husbykravallerna, 

Husby- ett år efter 

kravallerna 

Drabek & McEntire,2003 

Strand & Eklund,2017 

Svenska Lottakåren 

stadgar 

Ungdomens 

Reactor 

Svenska Dagbladet, 

Dagens Nyheter, 

Lokala tidningar, 

Dynes & Quarantelli, 1977 

Stallings & Quarantelli, 

1985 

Civilförsvarsförbundet 

stadgar 

Nattskiftet Sveriges Television  Krag Jacobsen, 1993; 

Deverell, Hansén 

&Olsson,2015; Kvale,1997 

2. Överblick av det material som används i denna uppsats. 

4.1.1 Material och källkritik  

Den valda studieobjekten och empiriska materialet har vissa nackdelar i den utsträckning som 

vart möjlig har planering gjorts och hänsyn tagits för att säkra tillförlitligheten i dessa fall. Bland 

annat genom att operationalisera de begrepp och fenomen som undersöks och är relevanta för 

studiens syfte.  För att kunna generalisera det som framkommit i studien har också vissa kriterier 

valts vad gäller typer av verksamhetsområden organisationerna och grupperna verkar i. Kriteriet 

har varit att organisationerna ska verka inom krishantering och ha förbindelser till begrepp som 

kan kopplas till krishantering; såsom trygghet och säkerhet i samhället. En viss kritik kan ges 

mot valet av dessa deskriptioner då trygghet och säkerhet är breda termer vilka kan tolkas på 

olika sätt. I detta fall har detta dock antagits vara en styrka i den mening att det visar på 

mångfalden av lösningar som kan uppkomma beroende på hur man upplever termen kriser i ett 

samhälle under fredstid eller trygghet/säkerhet. Då de själva valt olika metoder för att möta 

problemen som kan uppkomma i kontexter där tryggheten eller säkerheten utmanas. För att 

undvika feltolkningar av dessa begrepp samt förhålla mig till det avgränsade syftet för studien 

fick respondenterna själva kategorisera sitt arbete. Beroende på hur de besvarade detta ställdes 

en följdfråga för att fastställa att vi använde samma definition för dessa begrepp. Exempel på 

detta: om de sa att de var ute och nattvandrade så kunde nästa fråga vara varför de valde att 
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nattvandra i relation till begreppen trygghet och säkerhet. Ett annat område kritik kan riktas mot 

är valet av mediamaterial då de inte alltid nödvändigtvis beskriver verkligheten som den är 

beroende på publikations mediet. Dessa mediehus kan ha en viss bias eller vissa motiv för att 

vinkla eller beskriva situationer på ett visst sätt. Ett sätt att möta denna kritik skedde vid två 

nivåer först genom att läsa en mängd oberoende artiklar som beskrev fenomenet, med 

exempelvis nattvandrare för att få en bred överblick av fenomenet. Efter att ha läst dessa artiklar 

definierades fenomenet ”olika typer av trygghetsvandringar”.  Det andra sättet att inte bära med 

min bias eller den bild som skapats av medias rapportering var att ställa frågor till 

intervjupersonerna själva om de höll med beskrivningen i media om deras verksamheter. Om 

inte gavs dem möjlighet att själva fylla i eventuella luckor de upplevde saknades. Vilket stärkte 

valet av metod då det inte hade varit möjligt att få fram denna information på ett annat sätt. 

Vid val av skrivna dokument har hänsyn tagits till publicitet och vetenskaplig grund. Dessa 

antogs vara det bästa objektiva materialet att använda då de redogör struktur, syfte och aktivitet 

som gäller för hela organisationen. Även om det kan finnas avvikelser på lokal nivå i föreningar 

och kretsar i hur man arbetar med de mål organisationen antagit vid stämmorna.  

4.2 Metodval för studien 

Författaren Jan Krag Jacobsen lägger i sin bok (Intervju: Konsten att lyssna och fråga, 1993) 

fram spelreglerna för en bra intervju där han talar om betydelsen av en autentisk och trovärdig 

intervju. För att kunna genomföra dessa typer av intervjuer krävs en medvetenhet hos forskaren 

om de roller som utgör intervjun. Utöver detta ska intervjuns syfte grunda sig i att tillföra något 

genom att exempelvis bidra med ny information och fylla en kunskapslucka om ett visst 

fenomen. Detta kan underlättas med hjälp av en intervjuguide som innehåller de frågor som ska 

ställas. De frågor som formuleras i denna guide ska gå att återkoppla till det övriga arbetet (Krag 

Jacobsen, ss. 12-13). Användandet av forskningsintervjuer inom samhällsvetenskap beskrivs 

fördelaktigt av författaren därför att det kan hjälpa till att studera fenomen i samhället som i 

relation till sin storlek och uträckning inte ses som framstående men i sin sammansättning ändå 

kan vara intressanta. Utifrån den verkan eller egenskaper som utgör dem. Användningen av 

intervjuer som en forskningsmetod har en styrka i att det hjälper forskaren att ta del av material 

som annars inte är tillgängligt eller kan konstrueras på egen hand. Utöver det finns det också 

fördelar för de som deltar vid denna typ av forskning då respondenterna har en möjlighet att nå 

ut till en bredare massa med tankar och idéer (Krag Jacobsen, 1993, ss. 19-20). 
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Den intervjuguide som är utformad för denna studie går i linje med det som Krag Jacobsen 

föreslår om öppna intervjufrågor då de ger en möjlighet för deltagarna att besvara frågorna med 

längre svar. Även om det finns en ökad risk för feltolkningar anses denna typ av frågor med 

tanke på antalet intervjuer kunna bidra i högre grad till denna studien än vad låsta frågor skulle 

gjort. Intervjuguiden används också som ett sätt att se till så att de frågor som ställs blir av 

liknande karaktär till alla deltagare. Detta för att försöka säkerställa att det går att säga något av 

det som framkommer vid intervjuerna (Krag Jacobsen, 1993, ss. 17-18). 

Metoden för dessa intervjuer bygger på semistrukturerade intervjuer där vissa av frågorna är 

förbestämda dock lämnas utrymme för att ställa frågor som kan komma upp under samtalets 

gång. Frågorna som används för att genomföra studien återfinns i intervjuguiden (se bilaga 1). 

Deltagare för intervjuerna väljs via snöbollsurval där deltagarna ger förslag på andra personer 

som kan tänkas var delaktiga i en intervju. Snöbollsurvalet antas för denna studie vara det mest 

effektiva sättet att finna deltagare utifrån den beskrivning som identifierar icke-traditionella 

grupper. Denna typ av urval via människor som själva verkar inom denna grupp underlättar 

möjligheterna att komma i kontakt med andra intervjudeltagare. Medias rapportering av olika 

initiativ genomförda av dessa grupper används också som en komplettering för att kartlägga 

och beskriva fenomenet ytterligare. 

Att studien består av olika empiriska material, intervjuer för de icke-traditionella grupperna och 

skrivna dokument för de traditionella, beror på studiens syfte. I linje med studiens syfte att 

kartlägga dessa grupper och förstå dem inom krisberedskapssystemet. Antas intervjuer vara det 

lämpligaste metodvalet, ett för att samla in nytt empiriskt material för dessa då det finns lite 

skrivet om dem. Två då grupperna är diversifierade vad gäller sammansättning och uppgifter 

ger intervjuer en ökad förståelse. För att uppå detta användes de traditionella organisationerna 

för att kunna kontextualisera icke-traditionella gruppers struktur, syfte och uppgifter. Skrivna 

dokument från organisationerna själva ansågs därför kunna redogöra för denna funktion. 

4.2.1 Validitet och reliabilitet  

Utifrån de aspekter diskuterade ovan i material och källkritik och med den motivering som 

lyftes i metodvalet beräknas tillförlitlighetsgraden hög för det material som har valts. I avseende 

att intervjuerna utgår från olika typer av grupper och personer som ger olika perspektiv på ett 

samhällsfenomen, inom vilket de är aktörer. En hänsyn har tagits vid valet av oberoende källor 

för mediamaterialet. Det skrivna materialet för de traditionella grupperna är deras egna material. 

En hänsyn har tagits till storleken på den grupp som denna studie omfattar och dennas 

möjligheten att påverka generaliseringar. Men för att underlätta möjligheten att jämföra dem 
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har valet gjorts att undersöka icke-traditionella grupper verksamma i liknande kontexter, 

geografiskt och förhållandemässigt.  

4.2.2 Etiska aspekter  

De etiska aspekter denna typ av metodval innebär är viktig att ha i åtanke vid alla stadier av 

studien. Det ställs krav på hur informationsutbytet ska erhållas, analyseras, verifieras och 

rapporteras. Steinar Kvale säger också att utöver att se till så att studiens syfte uppnås ska 

intervjuaren också ha som mål att ”förbättra den undersökta mänskliga situationen” (Kvale, 

1997, s. 105). Intervjuer är alltid problematiska etiskt då de ställda frågorna kan skapa olika 

typer av känslor hos respondenten. Vilka i sin tur kan medvetandegöra saker som de annars inte 

har tänkt på. Vetenskapsrådet belyser därför det ansvar intervjuaren har i dessa sammanhang. 

Jag som intervjuare har ansvaret att se till att upplysa deltagarna på vilket sätt materialet 

kommer att användas och se till att värna integriteten hos dem. Utöver detta så har jag som 

forskare ett krav att bedriva studier som kan utvecklar och vidgar kunskapsfältet. 

(Vetenskapsrådet, 1990). Detta var en hänsyn jag bar med mig när jag genomförde intervjuerna. 

Deltagarna i denna uppsats blev därför informerade hur informationen skulle hanteras och 

godkänna detta. Utöver detta meddelades de om tidsåtgången för intervjuerna vilka kunde 

avbrytas tidigare om man ville. De blev informerade om vad vi skulle tala om och hur min 

studie var utformad vad gäller syfte. Utöver mitt förhållningssätt till respondenterna var jag 

också tvungen att avväga respondentens genomförande av en intervju gentemot studiens 

potentiella nytta. Nyttan för denna studie var att den kartlägger potentiella förstärkningsresurser 

och synliggör dessa. En annan nytta denna metod innebar var att det gav respondenterna 

möjlighet att beskriva sina verksamheter med egna ord. Då studiens syfte var att kartlägga och 

förstå dessa grupper och inte specifika individer, beräknades integritetsintrånget relativt låg. 

Frågorna som ställdes var inriktade mot verksamheten i första hand men deltagarna gavs 

möjlighet att utifrån sina upplevelser beskriva exempelvis bemötande och motstånd.De gavs 

även möjlighet att vara anonyma. Utifrån studiens syfte ansågs det inte finnas någon relevans 

att namnge respektive respondent i resultat avsnittet. 

4.3 Genomförandet av intervjuerna 
För att kunna formulera relevanta intervjufrågor är intervjuguiden (bilaga 1) indelad utifrån de 

tre teman som utgör DRC-modellen vilka är syfte, struktur och uppgifter. Vilka också återfinns 

i uppsatsens forskningsfråga 1. Då det i detta fall åberopas mer forskning av just icke-

traditionella grupper lades allmänna frågor till som ett sätt för intevjudeltagarna att ge ny 

information. Vilken eventuellt utelämnats i tidigare forskning, i media eller de tre teman som 
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min studie utgår ifrån. Då forskningsfråga 3 är att besvara vilka möjligheter det finns för 

implementerandet av dessa grupper i svensk krisberedskap kommer aspekter som rör legitimitet 

och fortlevnad också att frågas om vid intervjuerna.   

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes via telefon. Innan intervjun kontaktades 

samtliga deltagare via mail eller telefon där jag förklarade min uppsatsidé och syftet för studien. 

Vi bokade därefter in ett datum och en tid för att genomföra intervjuerna. Vid vilken tidpunkt 

jag igen presenterade mig själv, min uppsatsidé, syfte, samt redogjorde på vilka sätt detta 

material skulle användas. Jag bad också om deras godkännande att spela in intervjun. De frågor 

som ställdes skickades inte ut i förväg till någon av deltagarna om de inte bad om att få tillgång 

till dessa innan. Intervjuerna varade mellan 30–40 minuter.  

Under intervjuns gång fördes egna anteckningar medans att vi talade. Därefter sammanställdes 

dessa till en sammanfattning i direkt anslutning till intervjun. Jag lyssnade igenom intervjuerna 

några gånger för att se att det jag sammanfattat stämde överens med det som sades. Då 

intervjuerna finns som ljudfiler transkriberades de inte då jag hela tiden kunde återkomma till 

dem. Efter detta gjorde jag en tabell vardera för struktur, syfte och uppgifter (se bilagor 3–5). I 

vilka jag förde in det empiriska materialet för de traditionella organisationerna och de icke-

traditionella grupperna. Detta för att få en överblick utifrån denna studies syfte om vad som 

karaktäriserade de två organisations typerna organisationerna. De skillnader och likheter som 

identifierades i samband med jämförelsen användes för att kunna dra slutsatser om hur icke-

traditionella grupper skulle kunna kontextualiseras i det svenska krisberedskapssystemet. Efter 

att jag sammanställt tabellerna delades svaren upp utefter samma tre teman vid vilken tidpunkt 

jag valde ut specifika frågor och citat som jag skulle redovisa i resultat avsnittet. I resultatet 

valdes citat kopplade till vissa frågor för att öka förståelsen för dessa grupper utifrån mitt 

operationaliserade analysverktyg 
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5. Empiri 
Avsnittet börjar med en kort redogörelse för det svenska krishanteringssystemet. MSB 

förhållningsätt och arbete med frivilliga organisationer och trossamfund idag.  

5.1 Det svenska krishanteringssystemet 

Det svenska krisberedskaps systemet utgår från tre huvudprinciper, Närhet-, Ansvar- och 

Likhetsprincipen. Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras så nära medborgarna som 

möjligt. Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala fall 

även är den som innehar det primära ansvaret vid en ovanlig händelse. Likhetsprincipen innebär 

att en verksamhetsstruktur och aktiviteter så långt det är möjligt ska förbli de samma under 

fredstid så väl som vid en kris (Msb.se, 2009). 

Krishanteringssystemet är indelat på tre nivåer nationell, regional och lokal nivå. Inom varje 

nivå verkar olika myndigheter, organisationer och privata aktörer. Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap är den myndighet på nationell nivå som har ansvar att förebygga, 

förbereda, hantera och utbilda samhället inom områdena skydd och beredskap. I dagsläget har 

MSB förstärkningsresurser för bland annat naturkatastrofer och sök-och räddningsgrupper 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016, s. 19).  

Krishantering syftar till det faktiska arbetet en organisation genomför innan, under och efter 

krisen. På regeringskansliets hemsida går det att läs att krisberedskap syftar till förberedelsen 

av ett samhälle inför, under och efter en kris. Målet för den svenska krisberedskapen är att se 

till att värna om samhällets funktioner, medborgarnas säkerhet, mänskliga rättigheter och 

friheter (Regeringskansliet, 2014). Utifrån ett polisperspektiv handlar oönskade händelser om 

våldshandlingar, allvarliga brott och upplopp vid vilka konsekvenserna för människorna i det 

berörda området och polisen är strakt negativt (Nationella operativa avdelningens 

underrättelsetjänst, Arbetsgruppern, 2015, s. 9).  

5.1.1 Ideella och frivilliga organisationer i Sverige 

På samtliga nivåer i samhället verkar ideella organisationer, frivilliga organisationer och privata 

aktörer med krishantering/-beredskap.  

MSB skriver i sin broschyr från 2016 att förberedelsen och planeringen för samverkan innan en 

kris är betydelsefull för att kunna hantera en kris i framtiden. Samverkansavtal mellan 

kommuner, privata aktörer eller frivilliga grupper kan var några av sätten att garantera sig eller 

förbereda sig inför sådana situationer (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, s. 4). I 

rapporten Nationell risk-och förmågebedöming, 2018 bedömer MSB att krisberedskapen i 
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dagsläget inte är nog omfattande för att möta långvariga motsättningar och att det till en viss 

grad saknas strukturer för hur man ska arbeta vid en kris. Inom de statliga myndigheterna 

beräknas denna förmåga dock vara bättre. De framhåller därför att arbetet ska fokusera på att 

bygga dessa strukturer så att samhället kan motstå tryck i så väl fredstid som vid krig 

(Myndigheten för sammhällsskydd och beredskap, ss. 3-4). 

Frivilliga resursgrupper (FRG) beskrivs enligt MSB som viktiga aktörer för krisberedskapen 

när traditionella krisorganisationer inte räcker till. FRG:s är ett samlingsnamn för frivilliga 

organisationer som ingått avtal med lokala aktörer exempelvis kommuner för att bistå med 

informationsspridning, utbildningar. FRG är en resurs kommuner kan använda vid 

krishantering vid exempelvis samhällsstörningar. Det är ett frivilligt avtal kommuner ingår med 

frivilliga organisationer. De aktiviteter de erbjuder för frivilliga försvarsgrupper är utbildning 

till deras medlemmar. En 36 timmar utbildning krävs för att bli medlem, utbildningen innefattar 

kurs i förstahjälpen och hjärt- och lungräddning. Medlemskapet innebär för den frivilliga ett 

samarbete med MSB och Sveriges civilförsvarsförbund (Frivilliga försvarsorganisationer - 

förstärkning för myndigheter och kommuner, 2018).  

Utöver FRG:s samarbetar MSB med ideella frivilliga organisationer och trossamfund nationellt. 

Frivilliga organisationer anser de kan vara ett sätt för att öka kunskap hos individer i frågor som 

rör säkerhet (Frivilligorganisationer och Trossamfund, 2009). Den vikt trossamfund har för 

individer och samhället vid en kris är något MSB beskriver. Den position församlingar har i 

vardagen lyfter de fram som användbart under kriser då församlingars arbete är orienterat till 

att möta människor i kriser. Kopplingen till samhället i vardags kan under en allvarlig händelse 

tas tillvara på exempelvis genom att de kan fungera som en samlingsplats för stora grupper. 

Samt att de kan arbeta med psykosociala effekter i en annan kapacitet än andra organisationer 

som deltar vid en kris (Dialog med trossamfunden, 2009) 

5.2 Socialt utsatta områden  

I rapporten från polismyndigheten 2015 definierar de ett utsatt område som ett geografiskt 

område som karaktäriseras av låg socioekonomisk status, med kriminell påverkan som berör 

lokalsamhället och med problem som kräver polisens närvaro eller insatser för att hanteras. De 

utmaningar som ställs på socialt utsatta områden har under åren rapporteras om och 

uppmärksammas i svenska medier (Nyheter, 2018). Polisens beskriver situationen svår ur två 

aspekter därför att det å ena sidan är områden som är i ett stort behov av polisinsatser men som 

saknar tillit till myndigheten och av rädsla kanske inte vänder sig till rättssamhället. Författarna 
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av polismyndighetens rapport om utsatta områden talade i likhet med Per-Olof Hallin om 

sociala risker som möter dessa områden (Utsatta områden-sociala risker, kollektiv förmåga och 

oönskade händelser, 2015, ss. 4,9-12). 

I en rapport från polismyndigheten som kom ut 2017 identifierades 61 områden i Sverige som 

i olika grader kan klass som utsatta områden. Dessa brukar vara belägna vid eller i 

Miljonprogramsområden2.  Dessa områden kännetecknas även som plaster där polisen har 

genomfört många insatser som de själva inte anser varit tillräckliga för att lösa deras 

problematik. Vilket lett till ett bristande förtroende till polisen och rättsväsendet i dessa 

områden (Utsatta områden -Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen). 

Samtidigt som att den svenska krisberedskapen och polisen jobbar med att lösa situationen i 

dessa områden har frivilliga engagerat sig i sina orter via egna initiativ. Den roll som frivilligt 

engagemang innebär har i och med detta blivit en relevant del av forskningen inom fältet för 

krishanteringen.  

 

I samband med att oroligheterna i Rinkeby (2013) eskalerade började föräldrar i områden som 

Rinkeby, Husby, Akalla, Tensta och Fittja nattvandra som ett sätt att stoppa situationen. I en 

intervju i SVT berättar mammorna att de finns ute på gatorna på fredag och lördag kvällar för 

att prata med och vägleda ungdomarna in på rätt väg (Mahovic, 2016). I en artikel publicerad i 

Svenska Dagbladet år 2017 intervjuades en grupp nattvandrande mammor i förorten Fittja som 

i likhet med mammorna i Rinkeby ledsnat på situationen i deras område och börjat nattvandra 

som en respons. I ingressen går det att läsa Polisen försöker stoppa våldet i förorterna och 

minska oron. Bortom polisens insatser i Fittja har en grupp kvinnor gått ut på gatorna för att 

skapa ordning. En intervjuad ordningsvakt ska då ha sagt att:  En mamma slår tio poliser när 

det gäller att få ordning (TT, 2017). 

 

5.3 Traditionella organisationer  

Traditionella organisationer avser i detta arbete organisationer som är välkända inom fältet för 

krishantering de används som ett sätt att organisera vid avvikande händelser. Organisationen 

har en arbetsbeskrivning om hur man deltar i eller hjälper till vid insatser och en förutbestämd 

organisationsstruktur. Detta kan gälla stadgar, utbildning av personal och de används som ett 

sätt att mobilisera frivilliga vid en kris. 

                                                           
2 Bostadsområden som byggdes under 1960–1970 talet i Sverige. 
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5.3.1 Svenska Kyrkan  

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka bestående av medlemmar, församlingar, pastorat och 

stift. Där medlemmar via politiska val på lokal och nationell nivå kan påverka kyrkans arbete. 

Medlem i svenska kyrkan är den som betalar kyrkoavgift (Kulturdepartementet, 1998). I 

Svenska kyrkans handbok från 2007 beskrivs kyrkans förhållningsätt och beredskapsplanen för 

församlingar och deras arbete vid kriser. Svenska kyrkans huvuduppgift vid en krissituation är 

att tillsammans med andra trossamfund möta människor i kriser. Genom att bistå med själavård, 

gudstjänster, ceremoniella riter och vara en synlig del av samhället. De samverkar med andra 

organisationer, frivilliga grupper och aktörer vid en kris (Karlberg, Demarin, & Mossegård, 

2007, ss. 5-6,11-12). Vid en kris i samhället bistår kyrkan med frivilliga, anställdpersonal, 

stödgrupper och lokaler. Resursfördelningen vid en kris utgår för tre nivåer vardagshändelser, 

allvarliga händelser och extraordinära händelser. Anställda inom kyrkan förbereder för dessa 

händelser via utbildningar och övningar. Synlighet och god kontakt med andra organisationer 

och trossamfund anser de vara av vikt under en kris. De ska öppna upp lokaler för att stödja och 

möta människor i krisen, detta kan ske via andakter, skydd för människor på flykt, stödgrupper 

m.fl. (Karlberg, Demarin, & Mossegård, 2007, ss. 22-23) 

5.3.2 Röda Korset 

Röda korset är en global ideell frivillig organisation med mål att minska och förhindra 

mänskligt lidande. Organisationen är politiskt och religiöst obundet. Svenska röda korset har 

ett särskilt ansvar från regeringen att upprätthålla respekten för den nationella humanitära 

rätten. Detta genom utbildningar av militärer om krigets lagar och för frivilliga i Sverige gäller 

detta bland annat att hjälpa asylsökande via olika aktiviteter, återförening av splittrade familjer. 

Svenska röda korset arbete utgår från Genèvekonventionen med tillägg och organisationens sju 

grundprinciper, humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och 

universalitet. Svenska röda korsets roll vid kriser i samhället är att stödja svenska myndigheter 

i humanitära insatser. En avgift kärvs för medlemskap i svenska röda korset. Svenska röda 

korsets organisation består av medlemmar, lokala kretsar, distrikt och en riksstämma. På 

nationell nivå leds organisationen av Riksstämman vilket är det högst beslutande organet vid 

vilket samtliga representanter för kretsarna deltar. Förbundsstyrelsen verkställer de beslut som 

antagits vid stämman. I styrelsen sitter sammanlagt 12 personer, en ordförande och tolv 

ledamöter, mandatperioden är fyra år (Svenska röda korset, 2016). 
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5.3.3 Svenska Lotta Kåren 

I stadgarna för Riksförbundet Sveriges Lottakår (SLK) ändamål beskriver de sig som en ideell 

allmännyttig organisation för kvinnor med ett intresse för försvar och säkerhetsfrågor. 

Lottakåren är politiskt obunden. Medlemskapet gäller endast kvinnor som är svenska 

medborgare eller folkbokförda i Sverige. Medlemskapet erhålls med en avgift till 

organisationen. Deras verksamheter inriktar sig mot att engagera kvinnor i samhällsfrågor inom 

området säkerhet, nationellt och internationellt. De arbetar med rekrytering, utbildning och 

information för militära- och civiluppdrag samt personligutveckling. De bedriver 

opinionsbildningsarbete och informationsarbete inom dessa samhällsfrågor. Med utbildningar 

med ett fokus på mänskliga rättigheter, demokrati, trygghet och försvara freden. Lottakåren 

består av medlemmar, lokalkårer och riksstämman som utgör förbundets högsta organ och 

består av ombud för kårerna, överstyrelsen med ordförande. Utöver detta har man ett presidium 

för överstyrelsen som utgörs av rikslottachefen, vice ordföranden och generalsekreteraren vilka 

verkställer överstyrelsens beslut (Svenska Lottakåren, 2016, ss. 2-3). 

5.3.4 Civilförsvarsförbundet 

Är en ideell och demokratisk rikstäckande frivilligorganisation som består av lokala föreningar, 

som är en del av den svenska krisberedskapen. Förbundet är obundet partipolitiskt och religiöst. 

Förbundets arbete fokuserar på säkerhet i vardagen och vid kriser i samhället. Förbundet har 

17 500 medlemmar, medlemskapet erhålls via en avgift till en lokalförening. Män utgör 58% 

av medlemmarna in förbundet. Organisationen består av 190 lokalföreningar kopplade till ett 

distrikt som utgör ett samverkansorgan för föreningar i ett visst geografiskt område fastställts 

av förbundsstyrelsen. Distriktet ska stödja föreningar i utförandet av förbundets uppgifter, mål. 

Man har beslutande organ på tre nivåer, förbundsstämma, distriktsstämma och 

föreningsstämma. Förbundsstyrelsen utgör styrorganet för organisationen de förvaltar och 

verkställer förbundsstämmans beslut. Styrelsen består av en ordförande, två vice ordförande 

och högst åtta ledamöter. Mandatperioden för styrelsen är två år, omval får ske. Högste 

tjänsteman för förbundet är generalsekreteraren vars uppgift är arbetsgivare för anställd 

personal vid förbundet. 

Förbundet har som mål att stärka medvetenheten hos medborgare gällande frågor rörande 

säkerhet, trygghet och överlevnad i samhället. De agerar stöd för individer och samhället via 

utbildningar vilka stärker människors förmåga att förebygga och hantera olika nivåer av kriser. 

De verkar för att stödja demokratin, människovärdet och bidra till en hållbar 

samhällsutveckling. Förbundet arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete där de 
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informerar civila via kurser. Utöver dessa aktiviteter så deltar civila försvarsförbundet vid 

olyckor och kriser i samhället via utbildning, organisering och utveckling av frivilliga 

förstärkningsresurser, akutgrupper och sökningsgrupper. De används också som 

rekryteringsbas för olika blåljusenheter, de frivilliga resursgrupper (FRG) i 165 kommuner 

(Civilförbundet, 2010).  

5.4 Icke-traditionella frivilliga grupper 

Icke-traditionella grupper avser här frivilliga grupper som inte existerade innan en händelse, 

det finns ingen förutbestämd struktur eller arbetsuppgifter för dem. De uppstår i samband med 

en kris eller som ett sätta att lösa en kris. Med ett ursprung i människors relationer, livsvillkor 

eller levnadsförhållanden. Dessa grupper är ofta en del av det berörda samhället och genomför 

krishanteringsinsatser via egna initiativ.  

5.4.1 Kvinnokraft i Fittja  

Kvinnokraft är en ideell förening i Fittja, Botkyrka kommun som jobbar med olika typer av 

samhällsfrågor. Trygghet, brottsprevention, kvinnor och integration är några av de områden de 

är verksamma inom. Föreningen grundades år 2015 för att ge kvinnor en möjlighet att komma 

utanför hemmet och integreras. De erbjuder bland annat kurser i svenska, engelska, sykurser 

och datorkunskap. Då många av kvinnorna som bor i Fittja inte vistats i andra områden så 

erbjuder man också utflykter till andra platser i Stockholm. Alla som vill får delta. Föreningen 

består idag av en styrelse och ca 30 medlemmar. De aktiviteter de erbjuder förutom kurserna är 

en nattvandring i Fittja mellan klockan sju och tio på fredagar och lördag kvällar och integration 

av kvinnor i samhället. Syftet med föreningen är att visa en annan bild av kvinnor och deras 

drivkrafter är kvinnlig frihet. De har fått en positiv respons från allmänheten och polisen. 

Föreningen har tidigare samverkat med Botkyrka kommun och polisen via avtal. Idag 

samarbetar de utan ett bindande avtal. Kvinnokraft samarbetar inte med några andra 

organisationer men har vid vissa tillfällen också nattvandrat i Hallunda och Alby på eget 

initiativ. Utöver detta deltar de också vid föreläsningar i andra kommuner om hur man kan 

skapa liknande initiativ (Kvinnokraft, 2018). 

5.4.2 Megafonen 

Megafonen är en ideell politisk organisation verksam i bland annat Husby, Norra Botkyrka, 

Hässelby-Vällingby och Rinkeby. Deras drivkraft är att organisera unga vuxna förortsbor i 

kampen för social rättvisa. De har under åren drivit olika typer av politiska, kulturella och 

sociala projekt i Stockholm. Syftet med Megafonen är att skapa ett samhälle fritt från rasism, 
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sexism och klassförtryck för alla medborgare. Deras arbete utgår ifrån ett program med sju 

punkter i vilka de kräver att boende i förorten ska delta i alla viktiga politiska beslut som 

påverkar deras ort. De kräver en utökning och satsning på samhällsservice som ska vara 

gemensamt ägd. De kräver offentliga mötesplatser för medborgare i förorten, fritidsgårdar och 

medborgarhus. De kräver ett rättvist utbildningsystem som ger alla fullbehörighet till 

gymnasiet. De kräver att insatser görs för att sänka arbetslösheten i förorten. De kräver en 

hållbar trygghet i dessa områden genom en satsning på sociala delar som formar människors 

liv i en positiv riktning. Slutligen kräver de en bostadspolitik som erkänner allas rätt till en 

bostad. Megafonen har anordnat demonstrationer ibland annat Kista och Husby och driver i dag 

bland annat läxhjälp (Megafonen, Odaterad). 

5.4.3 Ungdomens Reactor/ Ungdomsrådet  

Ungdomens Reactor startades i samband med en incident år 2004 som en kritik mot 

Svenskabostäder. Incidenten hände i samband med att Svenskabostäder minskat antal 

sommarjobb. Grunden för dessa initiativ var politiska medlemmarna ville ge ungdomar platser 

att mötas och andra verktyg för att skapa förändring i Husby-Kista området. Reactor var en 

kommun driven verksamhet där ungdomarna arbetade ideellt. De första åren man påbörjade 

dessa initiativ fanns inte ett avtal för de som gick med. Reactor är fortfarande igång idag som 

en kommundriven mötesplats för ungdomar mellan 16–19 år. De har en skaparverkstad, bio 

och ett kafé. De anordnar olika kvällar för deltagarna där de kan uppträda, delta i workshops, 

föreläsningar och bland annat en tjejgrupp. Anställda vid Reactor får idag pengar för sitt arbete 

(Reactor, 2018). 

År 2005 skapades ungdomsrådet som var ett samarbete mellan svenska bostäder och ungdomar 

i husby. I vilket ungdomarna i dialog med svenskabostäder försökte skapa möjligheter för andra 

unga boende i Husby. Ungdomsrådet hade ingen tydlig struktur för hur arbetet skulle fungera 

alla som hade en idé och ville förändra livssituationen för unga fick delta. Ungdomsrådets 

medlemmar samarbetade med ungdomar i Göteborg och Malmö som befann sig i liknande 

situationer. 

5.4.4 Nattskiftet  

Är en ideell organisation startat år 2014 de arbetar mot våld och sexuella övergrepp, för allas 

trygghet under natten. De ska synliggöra och främja ett tryggare nattliv och vill normalisera 

civilkurage. De startade sitta arbete efter en incident där en person hade blivit överfallen. Det 

blev ett projekt under klubben Trädgården i Stockholm då de identifierade ett behov av en sådan 

verksamhet. Organisationen är politisk och religiöst obundet. De erbjuder nattvandringar 
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(nattkompisar) som är verksamma på festivaler och klubbar. De vill driva opinion i 

trygghetsfrågor och normalisera civilkurage. De deltar och håller workshops om deras arbete, 

har samarbeten med de som samordnar klubbar, festivaler eller dylikt. De arbetar tätt med 

polisen och säkerheten vid olika event. De är verksam främst under sommaren när det är mycket 

folk ute på antingen på festivaler eller utefter ett schema med eventanordnaren. Ett typiskt pass 

sträcker sig från halv tio till ca trettio minuter efter stängning. I år erbjuder de även workshops 

till företag och andra.  

Nattskiftet har ca 100 aktiva medlemmar, genomsnitts medlemmen är 21–30 år. Utöver detta 

har de en styrelse och en valberedning. De anpassar åldern på nattkompisar beroende på de 

miljöer de arbetar i så att nattkompisarna inte är yngre än vad de möter. Könsfördelningen är 

60/40 kvinnor och män. Typisk medlem är någon som är engagerad och intresserade av 

nattlivet. Som på sin ”lediga” helg går ut och är synlig. Medlemmar genomför en 2 dagars 

utbildning innan de börjar att nattvandra (Nattskiftet, 2018). 
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6.  Intervjuer med icke-traditionella grupper 

Resultatet från intervjuerna med de icke-traditionella grupperna redovisas i tre delar i detta 

avsnitt. Den första delen rör svar kopplade till gruppernas struktur den andra delen rör deras 

syfte och den tredje delen deras uppgifter. 

6.1 Struktur   

Det insamlad materialet visar att många av de icke-traditionella grupperna i sin begynnelse hade 

en informell struktur. De flesta grupperna var centrerade kring ett par nyckelpersoner. Antalet 

aktiva medlemmar inom de icke-traditionella grupperna har inte överstigit 100 personer. I tre 

av organisationen fanns det styrdokument för den verksamhet man bedrev. I vissa av grupperna 

får medlemmarna utbildning i de frågor de arbetade med det kan gälla utbildningar som går 

igenom lagar till regler om hur man förhåller sig till dem man möter när man arbetar. 

6.1.1 Hur började ert arbete och hur har det förändrats? 

För många av de icke-traditionella grupperna  började deras arbete med ett behov av att förändra 

situationen för individer som vistades i deras närområden. De uppstod i samband med en 

incident eller som en reaktion på en händelse eller ett fenomen i deras närområden.  

Alla respondenter talade om deras arbete i bemärkelsen att ändra livssituationen för de möter 

på något sätt. Antingen genom att trygghetsvandra, utbilda eller genom att driva en opinion 

kring de frågor de arbetar med. 

Vad gäller medlemmarna hade de flesta icke-traditionella grupper inga särskilda regler för hur 

man rekryterade medlemmar eller specifika krav för hur individer går med. De flesta var öppna 

för alla att gå med. De frivilliga medlemmarna bestod oftast av andra som vistades i samma 

miljö eller att medlemmarna i någon kapacitet kände varandra innan. Det var ofta frivilliga som 

önskat att en sådan verksamhet hade funnits för dom i liknande situationer, eller någon som 

själv varit med om en incident. På frågan om de hade någon typisk medlem hade de svårt att 

beskriva eller identifiera en sådan. I de fall där verksamheten i huvudsak var riktade mot 

ungdomar eller unga vuxna bestod de frivilliga i gruppen generellt av personers mellan åldrarna 

19–29. Vid en intervju lyfte en respondent att deras medlemsgrupp var relativt homogen 

sammansättning medlemmar.  

” Vi har inte en diversifierad medlemsgrupp, våra medlemmar återspeglar i stor gard de 

personer vi möter när vi arbetar. Men vi hoppas att ändra detta”  
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I tre utav fallen så bestod medlemmarna främst av unga vuxna. Gemensamt för alla fyra grupper 

var dock att de ville utöka sin medlemsgrupp med fler typer av människor i någon aspekt. 

Antingen om detta gällde, ålder, bakgrund eller kön. 

De flesta grupperna drivs idag som formella organisationer i någon grad där vissa har en styrelse 

för sin verksamhet. ”Ungdomens reactor” drivs i dag som en kommunalmötesplats för 

ungdomar. Övergången från informella grupper till formella grupper har ansetts nödvändig för 

att effektivisera arbetet men också i relation till andra organisationer. En intervjuad respondent 

likställde denna övergång och antagandet av en styrelse som ett mått på organisationens 

legitimitet. En annan respondent lyfte fram att en internomstrukturering varit viktigt för deras 

fortlevnad då verksamheten hade varit asymmetrisk innan. I den mening att de innan inte hade 

tydliga rollfördelningar om hur verksamheten skulle ledas och struktureras. I år har vissa 

förändringar skett strukturellt i syfte att göra arbetet mer effektivt.  

6.2. Syfte med organisationerna 

Samtliga respondenter beskriver att deras syfte handlar om att förändra livssituationen för 

medborgare i de områden de är verkar. Antingen genom att ge dem verktyg för att förändra sin 

situation. Eller som ett sätt för dess medlemmar att ta del av samhället på andra sätt än vad de 

är vana vid. För att nå dessa syften har ett flertal av dem ingått samarbeten med andra 

organisationer. Vid frågan om hur de skulle kategorisera sitt arbete svarade de flesta 

respondenter att deras verksamheter riktade sig mot samhällsfrågor inom området trygghet eller 

säkerhet.  Två av respondenter arbetade med trygghets- eller säkerhetsvandringar som ett sätt 

att synliggöra problem eller i brotts preventivt syfte. Tre av grupperna arbetade med 

opinionsbildning. En organisation arbetade också med integration. Samtliga respondenter 

beskrev att deras uppgifter låg nära de frivilliga medlemmarna i något avseende.  

6.2.1 De främsta drivkrafterna och förmågorna inom organisationerna  

Som nämnts föregående så var många av de icke-traditionella gruppernas främsta drivkraft att 

förändra livssituationen för antigen dess medlemmar. Eller för de människor de mötte när de 

anordnade aktiviteter. Respondenterna var eniga om att deras drivkrafter allt eftersom hade 

stärkts men inte förändrats. En orsak till att drivkrafterna inte förändrat berodde enligt en av 

respondenterna på att de problem de arbetar med inte har gjort det. Problemen manifesterar bara 

på andra sätt och rör fler typer av människor. Då en av respondenterna sa: 
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”problematiken är den samma som den var för tio år sedan men nu är det allt yngre som dras 

med och media uppmärksammar det på andra sätta /…/ men jag drivs av att visa att man kan 

skapa förändring”. 

I vissa fall stärktes drivkraften på grund av det bemötande de fick från allmänheten vilka 

uppmuntrade deras initiativ. Eller i drivet att skapa en opinion kring frågorna trygghet och 

säkerhet för alla. Ju längre tid de arbetade med sina aktiviteter arbetades också nya 

förhållningssätt fram för att kunna möta de mål man hade satt upp. Antingen genom att förändra 

den interna strukturen eller genom att samarbeta med andra organisationer.  

Tre stycken ur gruppen samarbetar/ samarbetade med andra organisationer eller myndigheter. 

Det kunde röra sig om allt från att ha gemensamma workshops med en myndighet. Till 

deltagande vid föreläsningar anordnade av en kommun, till att ha en kontinuerlig kontakt med 

en myndighet under de tillfällen man arbetade. Två av respondenterna lyfte fram att deras 

främsta egenskap i relation till andra organisationer var att det fanns en igenkänning hos de man 

mötte i sitt arbete. Där en av respondenterna menade att de hade en viss fördel som organisation 

då de själva var unga vuxna som arbetar och hjälper unga vuxna.  

6.3 Uppgifter  

De icke-traditionella gruppernas arbetsuppgifter varierad något. Många av de uppgifter som 

genomfördes var inriktade på de frivilliga i lika stor utsträckning som de verkade för att hjälpa 

andra i området. Många av de uppgifter de icke-traditionella grupperna genomförde var 

uppgifter andra traditionella grupper också utförde i någon from. Exempelvis fanns det liknade 

nattvandring grupper i områdena anordnade av en liknade grupp eller en etablerade 

organisation.  

6.3.1 De viktigaste frågorna för organisationerna 

Samtliga respondenter beskrev att de någon gång under sitt arbete hade mött motstånd i 

varierande grad. Till en början kunde motståndet komma från medborgare vilka uppfattade 

deras arbete som störande i den mening att de upplevde att: 

”Någon kan tycka att vi stör när de bara försöker att ha kul, men överlag är det en kram eller en 

high-five” 

När de beskrev bemötandet från etablerade organisationer var denna också varierande. De 

upplevde att de av myndigheterna i början bemötes med ett visst tvivel. Det fanns ett 
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missförstånd om vad grupperna ansågs ha för uppgift och motiv. Allt eftersom att tiden gick så 

etablerades kontakter med andra myndigheter som var verksamma i området 

” …..de förstod inte vad det var vi skulle göra. Det fanns ett missförstånd om vad våran uppgift 

var. De trodde att vi ville vara mini poliser”. 

En annan respondent menade att bemötandet från andra myndigheter i början hade varit mer 

negativ då dessa upplevs ha en förutfattad bild av medlemmarna i gruppen och vad de försöket 

arbeta för. Samt att de upplevde att det var en hög omsättning av myndighetspersonal vilket 

gjorde att de fick börja om från ruta ett med ny insatspersonal. I vissa fall har de icke-

traditionella gruppernas position hos allmänheten också använts av andra aktörer i olika 

samarbeten eller insatser. En respondent beskrev en incident där gruppens förmåga hade varit 

användbar för etablerade myndigheter. Vid en incident hade en myndighet kontaktat gruppen 

för att lugna ner en situation i samband med ett myndighetsingripande.  

Det fanns en rådande konsensus om att samarbeten med kommuner och olika typer av 

organisationer sågs som något positivt. En respondent menade att deras arbete kunde ses som 

en förlängd arm mellan säkerheten och de civila. Ett par saker som flera av respondenterna 

önskade vid samarbeten var dock att det fanns tydligare sätt för hur arbetet skulle vara fördelat 

mellan dem och samarbetsparterna. Det fanns en önskan att befintliga organisationer drog nytta 

av deras verksamheter. Samt att samarbetena skede med en förståelse för hur och vad dessa 

grupper kan bidra med. Vid frågan om hur man önskade att samarbeten med andra 

organisationer skulle se ut sa en av respondenterna att ett sätt var för etablerade myndigheter 

att använda sig mer av gruppen position eller nätverk. 

Även om det fanns andra organisationer som arbetade med liknande frågor lyfte flera 

respondenter att deras främsta förmåga kontra liknande organisationer var deras koppling till 

den specifika kontext som de befann sig i samhället. Två av respondenterna beskrev att frivilliga 

som gick med i deras verksamheter gjorde det därför att de såg ett behov för sådana 

verksamheter som kunnat hjälpa dem när de var yngre.  

Organisationens framtid var också en viktig fråga som respondenten sa att de arbetade med i 

dagsläget. Det kunde gälla hur de ska få organisationen att fortleva. På vilka sätt man ska 

samarbeta och vilka man ska få med sig i detta arbete. Sammantaget hade alla respondenter en 

positiv syn på framtiden och såg möjligheter att utvecklas. En respondent lyfte att det fanns ett 

behov av att engagera föräldrar mer och utbilda dem i situationer som möter deras barn utanför 
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hemmet. Hen lyfte bland annat den roll som positiva förebilder har för att förändra situationen 

för de unga.  
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7. Analys och slutsatser 

I följande avsnitt jämförs de icke traditionella organisationerna utifrån det teoretiska 

ramverkets tre teman, struktur, syfte och uppgifter. 

7.1 Identifierades några skillnader för de icke-traditionella grupperna utifrån det 

teoretiska ramverket? 

Struktur 

De icke-traditionella grupperna följde till viss del den struktur som fanns beskriven i ramverket 

de frivilliga var själva en del av de kontexter som de verkade i. Deras struktur var till en början 

informell men de har sedan sin start övergått till mer formella strukturer med exempelvis en 

styrelse, valberedning. Fortlevnaden av organisationerna skiljer sig dock i samtliga fall har 

organisationerna levt vidare och tagit sig an olika typer av uppgifter. Två av grupperna började 

som projekt tillsammans med en annan organisation. I bägge dessa fall var uppgiften som de 

utförde och sammansättningen av gruppen ny. 

Syfte  

De icke-traditionella gruppernas syfte stämde överens med det som beskrevs i modellen de var 

grupper av människor som på egna initiativ gått samman för att lösa en uppgift som de inte 

tidigare arbetat med. Samtliga gruppers syfte var att förbättra situationen för medborgarna. 

Uppgifter  

De icke-traditionella gruppernas aktivitet var nya för dem. Den största skillnaden från modellen 

var vad som föreskrevs som typiska uppgifter för grupperna. En viss hänsyn ska dock tas till 

att modellen beskrev olika typer av krisorganisationer som verkade inom naturkatastrofer. För 

denna uppsatsen verkade grupperna i sammanhang och bedrev verksamheter som riktade sig 

till kontexter där tryggheten eller säkerheten utmanades. I detta fall rörde det sig om 

trygghetsvandringar, kurser, och workshops i olika samhällsfrågor. I vissa fall överlappade de 

uppgifter som de icke-traditionella grupperna utförde med de som de samarbetade med.  

7.1.1 Tydliga skillnader 

I relation till det teoretiska ramverket var en av de tydligaste skillnaderna när det gäller de icke-

traditionella grupper deras överlevnad. Författarna (Stallings & Quarantelli, 1985) menar att 

dessa grupper tenderar att försvinna efter ett par dygn. Många av dessa grupper finns fortfarande 

kvar idag och jobbar fortfarande med de frågor som de började med. Att de icke-traditionella 

grupperna fortfarande finns kvar kan bero på två orsaker. Antingen att ett de ska kategoriseras 

om, på grund av att jag vid min identifikation kan ha klassat dem som något som de inte är. 

Och att de i sin nuvarande sammansättning kan tolkas som typ II organisationer. Vilket skulle 
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kunna vara en indikation på att dessa grupper inte upphör efter ett par dagar utan att de antar 

nya strukturer. Eller två att deras fortsatta existens skulle kunna förstås i upplevelsen av vilket 

skede de befinner sig i krisförloppet. Att den kris som de uppstod i inte är löst eller fortfarande 

är akut. Jag har trots den första punkten valt att ha kvar dessa grupper i denna indelning då de 

inte uppfyller kraven för att vara någon annan typ av organisationer. De uppgifter som de 

genomför i dagsläget är fortfarande icke-traditionella även om vissa av grupperna har funnits i 

mer än ett decennium så ansågs det vara av betydelse. För att det påvisar en utvecklingspotential 

för de övriga grupperna. Men också i bemärkelsen att det åberopas att studera dessa i olika 

situationer. Om man tidigare utgått från att dessa grupper uppkommer vid naturkatastrofer och 

att de i dagsläget finns icke-traditionella grupper som uppkommit vid sociala risker, upplopp, 

demonstrationer. Skulle det kunna indikera att deras överlevnad vara beroende av situationen i 

vilken den uppkom.  

När det gällde deras uppgifter så var de också sådana att de inte fanns listade i modellen (denna 

kom dock ut 1985) så en viss variation kan därför vara förståelig. En annan sak som kom fram 

under intervjuerna var att arbetet i lika grad handlade om att förändra de frivilligas situation 

som de som de mötte. Vilket inte var en sak som belyst innan i det operationaliserade ramverket. 

Den vikt som lokala aktörer har för att förändra och påverka de människor som de möter 

påvisades utifrån modellen utgå från uppgifter som antingen var endast kris-orienterade eller 

rutin-orienterade. Syftet för dessa gruppers verkade var mer orienterade kring att förändra 

situationen för dess medlemmar. De uppgifter och aktiviteter som de bidrog med var ännu ett 

sätt för de frivilliga att utveckla sig själva vilket samt att påverka samhället i nästa led. Hur 

beslut tas eller hur beslut formar krishanteringen var något som beskrev kort i teori avsnittet. 

Där redovisades två typer av beslutssystem som antingen fattades via en intuition/ upplevelse 

och ett som var grundat i analytiska avvägningar. Flera av de icke-traditionella grupperna hade 

gemensamt att deras verksamheter härstammade eller rotade sig i en upplevelse. Antingen om 

det rörde sig om att förändra situationen för sina frivilliga eller de människor de möter.  Vilket 

var en aspekt som inte togs upp i DRC-modellen. 

7.2 Slutsatser  

Resultatet från studien visar att det teoretiska ramverket utgjorde en bra modell för att kartlägga 

de icke-traditionella frivilliga grupperna. För att öka en förståelse för dessa grupper är det dock 

nödvändigt att lägga till andra typer av material och variabler. I detta fall ansågs intervjuer 

nödvändiga för att ta del av information som ramverket inte kunde ha identifierat. Som deras 

storlek, deras fortlevnad och deras uppgifter. DRC-modellen kan inte i sig själv ge en förståelse 
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för varför dessa organisationer är verksamma i just dessa kontexter. Den kan identifiera att de 

finns men inte varför. 

Resultatet visar att respondenterna anpassar sig till de kontexter och de behov som finns runt 

om dem. I många fall arbetar de med frågor som berör dem själva. Gemensamt för samtliga 

respondenter var att deras grupper hade någon rot i en egen upplevelse inom begreppet kris. De 

har en god förståelse för det sammanhang de befinner sig i och deras arbete uppskattas av 

medborgarna 

Resultatet från intervjuerna indikera att de icke-traditionella grupper som antagit en mer formell 

strukturdimension fortsätter existera vilket går i linjer med teorier i tidigare forskning. 

Resultatet påvisar utifrån det teoretiska ramverket att majoriteten av grupperna har ett högt 

förtroende kapital bland såväl medborgare och organisationerna som de samarbetar med. Då 

myndigheter i vissa falla samarbetar med eller kontaktar dem och samverkan har varit en del 

utav dess arbetsstruktur.   

Resultatet visar också att kriser är mångfaldiga och upplevs olika för de som utför krisarbetet.  

Resultaten indikerar att de har en potential att användas som förstärkningsresurser inom den 

svenska krisberedskapen. 

7.2.1 Vad kan detta resultat innebära för svensk krishantering och krisberedskap? 

Om dessa grupper överlever i en längre tid som resultatet i denna studie påvisar att de oftast gör 

och antar mer formella strukturer som gör att de inte är beroende av en handfull nyckelpersoner. 

Kan de också nyttjas långtgående av andra myndigheter. Som resultatet visar finns redan en 

viss samverkan med dessa grupper och myndigheter i dessa områden. Men det är något som 

fler myndigheter kan dra nytt av i andra avseenden. Exempelvis kan den lokala kännedomen 

vad gäller medborgare och det geografiska området implementeras. Det engagemang som dessa 

grupper besitter vad gäller nätverk och position kan användas i den bemärkelsen att det finns 

potential att samarbeta med andra organisationer som arbetar för att förändra situationen.  

Det finns en möjlighet att utöka det svenska krisberedskapssystemet att innefatta organisationer 

som är förändrings-orienterade och anpassade som icke-traditionella grupper är. Detta på grund 

av att deras uppgifter inte kan klassas som traditionella inom fältet för krishantering men 

gruppernas arbeten ligger inom ramen för krishantering och beredskap. Detta påvisas ytterligare 

av att de icke-traditionella grupperna i denna studie baserar sin verksamhet på säkerhets och 

trygghetsfrågor för allmänheten.  
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8. Vidare forskning   

Som redovisats tidigare så jobbar dessa grupper i dagsläget inte med traditionella 

krisberedskaps uppgifter. En annan sak som slog mig vid sammanställningen av resultatet var 

att medias beskrivning av de icke-traditionella grupperna med särskild referens till de som 

beskrivit nattvandrande mammor fick det att verka som att dessa främst arbetade med ett 

säkerhetsproblem. Men att det under intervjuns framkom att de i samma grad som de jobbar 

med dessa vandringar också jobbar för sin egen del. Nattvandringar kunde ses som en uppgift 

av flera som grupperna bidrog med. Alla dessa saker har antagits vara en styrka då det visar på 

en mångfald av krisberedskapsarbeten. Men också i den bemärkelse att de kan bidra till att 

vidga begreppet krishantering. Den förmåga som dessa grupper besitter då de verkar i områden 

som tidigare kan ha förbisett kan bidrar till att utvidga den grupp som utgör 

förstärkningsresurser inom den svenska krisberedskapen. De sätt som icke-traditionella 

grupperna kan bidra i kris- och katastrofscenarion kan förslagsvis studeras närmare då de blivit 

synliggjorda och vi fått en ökad förståelse av deras drivkrafter.  

Skillnaden i orienteringen hos dessa organisationer vad gäller rutin-orienterade, kris-

orienterade eller förändrings-orienterade är något som ligger utanför denna studies fokus. Men 

kan vara ett förslag för fortsatt forskning. 

Det finns en mångfald av scenarion där de icke-traditionella grupperna kan komma att ha en 

roll i krishanteringen i helhet några förlag på vidare forskning skulle också kunna fokusera på 

vilka sätt specifikt vid olika krisscenarion. Förslagsvis i korrelation med verksamma 

myndigheter i områden. Ett annat förslag vore att studera varför dessa typer av grupper är 

centrerade kring sådana kontexter och vilken betydelse det har för uppkomsten av icke-

traditionella grupper. 
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Bilaga 1.  

Intervjuguiden: 

Introduktion  

av projektet, c-uppsatsen, syfte och materialanvändning, etiska principer för forskning. 

Presentation av intervjudeltagaren 

Vilken position har du i organisationen? 

Hur ser ditt engagemang ut i organisationen? 

Struktur 

Hur började ert arbete, år? 

Arbetar organisationen med krisberedskap främst eller är ni verksamma inom andra 

samhällsområden också. (Om, Ja i så fall vad, integration, opinionsbildning?) 

Finns några stadgar, alltså organisationens uppbyggnad, styrelse osv? 

Vilken är er främsta egenskap, som organisation, kapacitet, förmåga? 

Hur många medlemmar har ni i er organisation, vilka vänder ni er till för att bli medlemmar?  

Hur ser den typiska medlemmen som går med i er organisation ut?  

Syfte 

Vilka är era främsta drivkrafter? Har denna förändrats sedan organisationen startade? 

Hur ser ert förhållande ut i förhållande till andra organisationer? 

Hur upplever ni att ni bemöts av andra organisationer, medborgare? 

Finns det något samarbete med någon annan organisation eller myndighet? Ses ett sådant 

samarbete som något viktigt för organisationen i fortsättningen? 

Uppgifter 

Hur arbetar ni?  

Får frivilliga någon utbildning, första hjälpen? 

Finns något avtal för de som går med, krav? 

Allmänna frågor 

Vilka är de främsta behoven som ni inte behandlar i dag som ni kan tänkas jobba med i 

framtiden? 

Hur upplever ni allmänhetens engagemang att vilja hjälpa till vid kriser? 

Finns det något som ni anser utelämnas/ tillskrivs er när man beskriver er verksamhet i 

media? 
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Bilaga 2. 

Intervjuer, tid och datum. 

Kvinnokraft Fittja, via telefon 2018-04-27, kl. 13.30 

Megafonen, Ungdomens Reaktor, via telefon 2018-04-29, kl.18.10 

Nattskiftet, Stockholm, via telefon, 2018-05-16 kl. 14.00 
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Bilaga 3.  

 

                         
                     Kriterier: 
                                       
 
Organisation: 

STUKTUR 

Stadgar/ 
styrdokument: 

Krav för 
medlemskap: 

Medlemskaps 
avgifter: 

Styrelse: 

Svenska kyrkan X X X X 

Röda korset X X X X 

Svenska Lottakåren     

Civila 
försvarsförbundet 

X X X X 

Kvinnokraft    X 

Megafonen X    

Reaktorn     

Nattskiftet X X  X 

3. Tabellen Beskriver frivilliga organisationer och gruppers struktur 
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Bilaga 4. 

 

           
             Inriktning: 
                       
 
Organisation:            

SYFTE  

Försvar: Humanitärhjälp: Integration: Opinionsbildning: Säkerhet: 

Svenska Kyrkan  X X   

Röda korset  X X   

Svenska 
Lottakåren 

X   X X 

Civila 
försvarsförbundet 

X   X X 

Kvinnokraft   X X X 

Megafonen   X X  

Reaktorn    X X 

Nattskiftet    X X 

4. Tabellen Beskriver frivilliga organisationer och gruppers syfte 
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Bilaga 5. 

 

5 Tabellen Beskriver frivilliga organisationer och gruppers aktiviteter 

 

 
 
Organisationer: 

Uppgifter 

Själavård: Utbildning: Krisberedskap/ 
Krishantering: 

Nattvandring: Mötesplats: Opinionsbildning: 

Svenska kyrkan X  X  X X 

Röda korset  X X  X X 

Svenska Lottakåren      X 

Civila 
försvarsförbundet 

 X X   X 

Kvinnokraft  X X X X X 

Megafonen  X X  X X 

Reaktorn   X  X X 

Nattskiftet  X X X  X 


