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1. INLEDNING 

Förarbeten till lagstiftning på området fastslår att Sveriges krishanteringsförmåga bygger på 

samverkan.1 I exempelvis Proposition 2005/06:133 Samverkan vid kris – för ett säkrare 

samhälle uttrycker man sig på följande sätt: ”Samhällets krishanteringsförmåga bygger på 

samverkan mellan aktörer på lokal, regional och nationell nivå samt inom och mellan enskilda 

sektorer.”2 Vad som avses med samverkan framgår dessvärre inte på något enhetligt sätt i dessa 

juridiska texter.3 Med start 2012 påbörjade dock Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap (MSB) det tvååriga Projekt Ledning och samverkan, som vid dess avslut utmynnade 

i dokumentet Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. I 

dokumentet föreslås bl.a. en generell och abstrakt definition av samverkansbegreppet.4  

   Den 31 juli 2014 utbröt i Surahammars kommun, Västmanlands län, vad som kom att bli den 

största skogsbrand Sverige erfarit i modern tid. Trots vad som enligt berörda kommuners 

externa olycksutredare, Nerikes Brandkår, kan beskrivas som ett enastående engagemang, 

eskalerade branden på ett i Sverige inte tidigare skådat sätt.5 Efter några dagar av ständig 

eskalering meddelade Länsstyrelsen Västmanland den 5 augusti att man nu övertog 

räddningstjänstansvaret, och den 11 augusti bedömdes branden vara under kontroll.6 

   I antologin Designing Resilience: Preparing for Extreme Events, liksom vetenskapliga 

artiklar, föreslår forskarna Louise K. Comfort et al. en sammanhållen teori om hur ett 

krishanteringssystems skilda aktörer kan agera kollektivt och koherent mot det gemensamma 

målet att åtgärda risken, vid oväntade och storskaliga extrema händelser.7 Som argumenteras 

för nedan i uppsatsen kan denna teori, som forskarna ser som en teori om resiliens eller 

motståndskraft, även ses som ett konkret uttryck för hur samverkan bör bedrivas, i enlighet med 

den definition av begreppet som föreslås i ovan nämnda dokument av MSB. Motståndskraft 

kan alltså sägas skapas genom möjligheten till samverkan.  

   Kan denna teori förklara utfallet av hanteringen av branden i Västmanland? 

 

1.1. Problemformulering 

Uppsatsens övergripande problem är att undersöka hur samverkan, eller brist på samverkan, 

aktörer emellan inverkar på dessas möjligheter att förverkliga sina målsättningar. Mer specifikt 

är problemet att undersöka hur omständigheter på samverkansnivå inverkar på ett 

krishanteringssystems förmåga att hantera risker. Problemet är alltså förklarande till sin natur. 

   Problemet har såväl en inomvetenskaplig (teoridriven) som en samhällelig (empiridriven) 

relevans. Den inomvetenskapliga relevansen består i att testa giltigheten av Comfort et al. teori. 

Forskarna har själva tillämpat teorin i en studie av hanteringen av orkanen Katrina. De valde 
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dock att i stort genomföra studien kvantitativt.8 Det förefaller mig dock oklart om man med 

sådan metod kan bedöma huruvida teorins föreskrifter tillbörligen uppfyllts. Inom föreliggande 

studie testas därför teorin genom kvalitativ processpårningsmetod, i förhoppningen att på ett 

mer nyanserat sätt kunna bedöma dess giltighet och förklaringskraft. Yttermera ökas den 

vetenskapliga relevansen av att särskilt en aspekt av teorin, den om s.k. självorganisering, är 

inflytelserik inom samtida krishanteringsforskning. Som framhålls av Arjen Boin och Fredrik 

Bynander i artikeln Explaining Success and Failure in Crisis Coordination, har nämligen 

traditionella hierarkiska top-down-perspektiv kommit att utmanas av ett bottom-up-perspektiv, 

där man anser att koordinering mellan krishanteringens aktörer bäst främjas utan övergripande 

central styrning.9 Detta är i princip vad självorganiseringsbegreppet avser, varför det är relevant 

att testa resonemangets giltighet, särskilt i den svenska kontexten.  

   Den samhälleliga relevansen består i att man, förhoppningsvis, genom denna studie ska nå 

större klarhet kring orsakerna till oförmågan att hantera branden i Västmanland.  

 

1.2. Syfte 

Dels är syftet att söka testa giltigheten av Comfort et al. resiliensteori, som kan ses som en teori 

om hur samverkan bör bedrivas. Dels är syftet att på genom teorin söka förklara förmågan 

respektive oförmågan att hantera branden, vilket således sker ur ett samverkansperspektiv.   

   Så sker genom en jämförande fallstudie av s.k. före-efter-design, där ett och samma fall – 

branden i Västmanland – delats upp i två delar efter en temporal axel (kommunernas kontra 

Länsstyrelsens ansvar), där utfallet förstått som förmågan att hantera branden delarna emellan 

varierar. Teorin används därefter för att testas gentemot, och för att söka förklara, variationen i 

detta utfall. Den metod som används för att verkställa designen är s.k. processpårning. 

 

1.3. Frågeställningar 

För att infånga hela syftets bredd, rör sig nedanstående frågeställningar från teoretiska, till 

empiriska, till analytiska frågor. 

1. Vad innebär samverkan definitionsmässigt? 

2. Hur bör samverkan främjas enligt Comfort et al. resiliensteori? 

3. Vilket utfall följde, och vad skedde på samverkansnivå, under branden i Västmanland? 

4. Vad kan därmed sägas om Comfort et al. teoris giltighet? 

5. Kan utfallet således förklaras i termer av Comfort et al. resiliensteori? 

 

 



3 

 

1.4. Avgränsningar 

Av tids- och utrymmesskäl, liksom otillräckligt empiriskt underlag, görs vissa avgränsningar. 

   Branden innefattade en rad skilda aktörer. Föreliggande studie undersöker dock endast 

samverkan mellan de aktörer som var involverade i släckningsarbetet, eller var av potentiell 

betydelse för dess planering, med särskild fokus på räddningsledning och räddningstjänst.  

   Slutligen avgränsas studien även såtillvida att den analyserar hanteringen från brandens 

utbrott, fram till den 11:e augusti, då branden bedömdes vara under kontroll.  

 

1.5. Begreppsdefinitioner 

Samverkan: Samverkansdefinitionen utgår från MSB:s dokument Gemensamma grunder för 

samverkan och ledning vid samhällsstörningar, då dokumentet ifråga syftat till att skapa ett 

aktörsgemensamt språk kring just samverkans- och ledningsfrågorna.10 

   I dokumentet definieras begreppet som: ”Samverkan är den funktion som, genom att aktörer 

kommer överens, åstadkommer inriktning och samordning av tillgängliga resurser.” 

Samverkansbegreppet rymmer således inom sig ytterligare två begrepp, inriktning och 

samordning: ”Inriktning är orientering av tillgängliga resurser mot formulerade mål. Inriktning 

är en effekt av […] samverkan, hos de resurser som hanterar samhällsstörningar. Varje aktör 

har alltid en egen inriktning. När flera aktörer fungerar tillsammans finns det också en 

aktörsgemensam inriktning.”, samt: ”Samordning är anpassning av aktiviteter och delmål så 

att tillgängliga resurser kommer till största möjliga nytta. Samordning är en effekt av […] 

samverkan hos de resurser som hanterar samhällsstörningar. Samordning handlar om att aktörer 

inte ska vara i vägen för varandra, och hjälpa varandra där det går.”11 

   För att klargöra definitionen, kan man göra somliga konstateranden. Det första är att 

samverkan inte definieras så mycket i termer av vad det är, som av vad det orsakar. Samverkan 

är alltså inte liktydigt med inriktning och samordning, utan är en funktion som medför detta. 

Det andra gäller relationen mellan inriktning och samordning. De är förvisso snarlika varandra, 

och i viss mån sammankopplade. Inriktning innebär dock att resurserna används för att 

förverkliga aktörernas formulerade målsättningar. Samordning innebär istället snarare att dessa 

aktörernas målsättningar formuleras så att de är sinsemellan konsistenta, och helst varandra 

förstärkande. Det tredje är att definitionen inte i sig fastslår hur samverkan konkret bör ske. Det 

skiljs dock från ledning, vilket definieras som en funktion där: ”… en aktör bestämmer…”,12 i 

motsats alltså till samverkans betoning av överenskommelse; således impliceras vid samverkan 

en relation aktörerna emellan präglad av frivillighet och fördelad beslutsmakt. 
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2. TEORI 

2.1. Teorins grundläggande antaganden 

Som Candace Jones et al. framhåller, betecknar ofta s.k. nätverksstyrning (network governance) 

hur skilda aktörer koordinerar sig genom organiska eller informella sociala system, snarare än 

genom byråkratiska och hierarkiska strukturer. Det kan uttryckas som att aktörerna är 

autonoma, men att de delar arbetet mellan sig på ett mönstrat sätt, utan auktoritativa strukturer.13  

   I antologin Designing Resilience: Preparing for Extreme Events presenterar Louise K. 

Comfort et al. en teori angående vad som är avgörande för ett krishanteringssystems aktörers 

förmåga att agera kollektivt och koherent, vid oväntade och storskaliga extrema händelser.14 

Genom kritiken av hierarkiska system, samt betoningen av s.k. självorganisering, torde teorin 

kunna sägas vara ett nätverksperspektiv på krishantering. Redogörelsen av teorin nedan 

kompletteras med artiklar av Comfort, där förda resonemang utvecklats ytterligare.  

   Comfort et al. framhåller hur dagens samhällen hotas av nya typer av risker än tidigare. 

Samtida risker har nämligen potential att bli mycket storskaliga, och sträcka sig över skilda 

jurisdiktions- och organisationsgränser.15 Bland annat beror denna storskaliga och 

gränsöverskridande karaktär på en tilltagande samhällelig komplexitet. I högre grad än tidigare 

är dagens samhällen, med deras beståndsdelar, sammankopplade (ekonomiskt, politiskt, socialt, 

osv.). Störningar har därigenom potential att sprida sig genom systemet och eskalera på ett 

annat sätt än tidigare.16 Givet denna komplexitet följer att varje risk kan ha flera orsaker och 

komponenter. Som sådana utgör de interdisciplinära fenomen. Ingen enda enskild aktör har 

därför kompetens att ensam upptäcka, förstå och åtgärda risken.17    

   Närmare bestämt hävdar författarna att den kollektiva förmågan att hantera risker är beroende 

av möjligheten till kognition. Med kognition avser de i sammanhanget förmågan att inse 

(recognize) graden av framväxande risk, samt att agera på grundval av denna information. 

Kognitionen kan med andra ord sägas vara den insikt om risken, som initierar 

krishanteringsprocessen, och förutan vilken krishanteringen förblir inaktiv.18 Men då alltså 

omständigheterna är komplexa följer att kognitionen är fördelad; ingen enda enskild aktör har 

tillräcklig information och kunskap för att kunna fatta nödvändiga beslut eller på annat sätt 

slutföra uppgiften. Detsamma är fördelat över organisations- och jurisdiktions-gränserna. 

Beslutsfattandet bör därför anta formen av en grupprocess, där skilda berörda aktörer bidrar och 

tillsammans formar den kunskapsbas på grundval av vilken besluten fattas.19 

   Med utgångspunkt i kognitionsbegreppet, karaktäriserar de samhällets krishantering som ett 

komplext och adaptivt system. Adaptiviteten innebär att systemet löpande bör anpassa sig, för 

att effektivt svara mot en ständigt föränderlig omgivnings nya krav. Närmare bestämt kan därför 
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ett effektivt krishanteringssystem sägas vara ett dynamiskt interorganisatoriskt system, där en 

serie sammanlagda beslut leder till ett koherent responssystem.20 Beslutsserien delas in i fyra 

kategorier, där varje kategori till följd av den fördelade kognitionen anses fordra sökandet och 

utbytet av information över organisations- och jurisdiktionsgränserna.21 

   Beslutsserien är följande: 1. Upptäckten av risken, där data insamlas och analyseras för att 

avslöja risken; 2. Identifieringen och tolkningen av risken, där det fastställs vilken typ av risk 

det är fråga om, liksom vilka konsekvenser den medför för det berörda sammanhanget; 3. 

Kommuniceringen av risken, där information om risken förmedlas till aktörer i den vidare 

regionen; samt slutligen 4. Samhällets självorganisering och mobilisering, där åtgärder vidtas i 

form av ett kollektivt responssystem för att minska risken och så åtgärda hotet.22 

   Viktigt att notera är hur besluten anses följa kumulativt på varandra, varigenom det senare 

förutsätter det förra. Om risken inte upptäcks, kan den inte tolkas, inte kommuniceras, osv. 

Vidare anses krishanteringens framgång beroende av att dessa beslut fattas löpande (iterative), 

genom att ständigt upprepas; löpande ska nya risker tolkas, kommuniceras, osv.23 

 

2.2. Teorins föreskrifter för en effektiv krishantering 

Avgörande för ett kollektivt och dynamiskt responssystem, där skilda organisationer och 

jurisdiktioner effektivt samarbetar mot det gemensamma målet att minska risken, anses alltså 

vara etableringen av en gemensam kunskapsbas.24 Comfort et al. presenterar därför ett ramverk 

om hur en kollektiv respons kan främjas, i form av en serie sammankopplade propositioner om 

vad som bör prägla stadierna i ovan nämnda beslutsserie, liksom vad dessa förutsätter i övrigt.25 

Detta torde kunna sägas vara deras operationalisering, men då resonemangen är så centrala för 

teorin som sådan, redogörs de här, för att utvecklas vidare i ett särskilt avsnitt om 

operationalisering. För klarhets skull har propositionerna omformulerats till imperativ nedan.26 

   1. Upptäckten av risken: Integrera data om risken i en helhetsbild.27  

   Vid upptäckten av risken förmedlas data genom ett nätverk av analytiker, som granskar 

densamma, och vidarebefordrar den till berörda beslutsfattare. Ett potentiellt problem härvidlag 

är dock, att den sammanlagda granskningen över organisations- och jurisdiktionsgränserna inte 

integreras, varför man inte tolkar data i relation till en helhetsbild, och därmed missar kausala 

samband och således riskens potentiella omfattning. Därigenom kan risken gå oupptäckt.28   

   Som nämnts är kognitionen den insikt om risken som initierar krishanteringsprocessen. Om 

man därför inte når denna insikt, genom att man inte upptäcker risken eller dess omfattning, 

kommer inte heller krishanteringssystemet aktiveras tillbörligt. Då riskens omfattning inte 

inses, kommuniceras inte en sådan insikt till övriga aktörer. Antingen mobiliseras därför inte 
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krishanteringssystemet alls, eller inte i tillräcklig omfattning, eller arbetar de skilda 

krishanteringsaktörerna inte kollektivt och koordinerat för att bemöta risken.29 Således bör man 

inordna de för samhället avgörande verksamheterna och andra avgörande omständigheterna, 

liksom de kausala relationerna mellan dessa, i en sammanhållen bild, och systematiskt mäta 

och analysera data i relation till denna sammanhållna bild. En sammanhållen bild som därmed 

sträcker sig över formella organisations- och jurisdiktionsgränser. Därigenom kan data 

analyseras på ett i högre grad integrerat sätt, utan bortfall av relevant information. Denna 

sammanhållna bild bör upprättas redan på förhand, och standardiseras i indikatorer – eller 

trösklar – som kontinuerligt övervakas och så larmar om den framväxande risken.30 

   2. Identifieringen och tolkningen av risken: Fokusera informationsflödet genom att endast 

förmedla hanterliga mängder riskdata av direkt relevans för respektive beslutsfattare, givet 

dennes ansvarsområde och uppgift.31 

   Den mänskliga förmågan till problemlösning minskar nämligen under tilltagande 

komplexitet, vilket i sammanhanget kan bero på sådant som antalet riskfaktorer, eller den 

osäkerhet som ofta präglar extrema händelser, osv. Om beslutsfattarna överbelastas av 

information, kan systemet låsas, med negativa följder för övriga beslutssteg.32  

   3. Kommuniceringen av risken: Förmedla en samlad lägesbild, genom det simultana 

överförandet av relevant riskinformation till respektive berörd organisations beslutsfattare.33  

   Begreppet samlad lägesbild (common operating picture) betecknar närmare bestämt, att man 

uppnår en tillräcklig grad av delad information berörda organisationer och jurisdiktioner 

emellan, så att aktörerna förstår varandras belastning och begräsningar (constraints on each), 

liksom förstår de möjliga sätt på vilka man kan samarbeta och stödja varandra under rådande 

omständigheter.34 Det innebär alltså att berörda aktörer får ett helhetsperspektiv på situationen. 

   Det typiska sättet att kommunicera i katastrofmiljöer är enligt en hierarkisk struktur, genom 

s.k. command-and-control, där en övre nivå vidareför information och beslut till en lägre. Vid 

omfattande katastrofer tenderar dock sådana strategier att kollapsa.35 Som jag tolkar Comfort 

et al. av flera skäl. Dels till följd av överbelastning; den begränsade kognitiva förmågan gör att 

ingen enskild aktör, under de komplexa omständigheterna, kan tolka all relevant information 

om situationen. Men även till följd av den fördelade kognitionen; dessa högre nivåer besitter 

inte ensamma all erforderlig kunskap för att kunna fatta tillbörliga beslut. 36 Stark betoning av 

hierarkisk styrning kan dessutom komma att motverka framväxten av en samlad lägesbild 

liksom att felaktigheter i lägesbilden korrigeras, genom att organisationer och jurisdiktioner på 

högre hierarkisk nivå överför order till lägre nivåer, utan att begära eller lyssna till feedback 

från aktörer utanför den formella beslutskedjan.37 Om organisationer eller jurisdiktioner längre 



7 

 

ned i hierarkin är beroende av den övre, kan dessutom en låsning på denna högre nivå orsaka 

fördröjningar i stora delar av systemet; en s.k. ”flaskhals”.38    

   Författarna föreslår därför alternativa metoder för kommunikation. En sådan metod är den 

s.k. Bowtie, där information från systemets skilda aktörer och nivåer simultant strömmar in till 

en central knutpunkt, där data integreras genom att analyseras och tolkas utifrån hela det 

berörda systemets perspektiv, och därefter vidareförs till berörda aktörer som på grundval därav 

anpassar sitt agerande, vilket därmed sker utifrån ett helhetsperspektiv på situationen.39 Det 

innebär en självorganisering, där aktörerna frivilligt ömsesidigt anpassar sitt beteende på 

grundval av den nya och samlade informationen, mot det gemensamma målet.40  

   Forskarna menar alltså att kontroll inte bör utövas så mycket genom maktstrukturer, som 

genom delad kunskap och på grundval därav ömsesidig anpassning genom självorganisering.41 

   En samlad lägesbild är även viktig, då aktörerna utan ett sådant helhetsperspektiv, som utgår 

från hela systemet som sådant, kan komma att fatta beslut som förvisso är lämpliga för dem 

utifrån deras individuella perspektiv, men som kan hamna i konflikt med det 

systemövergripande målet och motverka eller ej tillräckligt främja andra aktörers arbete.42 

Självorganiseringen torde därför bli meningsfull först genom en samlad lägesbild. 

   Sammantaget bör alltså inte information och beslut förmedlas genom i sammanhanget 

opraktiskt hierarkiska strukturer. Tvärtom bör relevant information förmedlas simultant till 

samtliga berörda centrala aktörer, och så ge aktörerna en samlad lägesbild på grundval av vilken 

de självorganiserande kan fatta beslut och koordinera sina åtgärder.43 

   4. Självorganisering och mobilisering: Skapa genom informationsinsamling, -utbyte och 

feedback ett interorganisatoriskt lärandesystem, som anpassar sitt beteende och så lämpligare 

rättar tillgängliga resurser efter riskens föränderliga omständigheter.44 

   Lärandet betecknar närmare bestämt förmågan att uppfatta förändringar i omgivande 

omständigheter, att uppfatta framgångsrika och icke framgångsrika åtgärder, att korrigera 

felaktig och föråldrad information, kommunicera förändringen till andra aktörer för att bilda en 

kollektiv respons, samt anpassa tillgängliga resurser därefter. Inblandade aktörer måste därför 

tillsammans underhålla den gemensamma kunskapsbasen.45 Utan en möjlighet att utvärdera 

omgivande omständigheter kommer aktörerna annars att missa avgörande förändringar i dessa 

omständigheter, som kräver justeringar av deras verksamhet. Om det dock föreligger metoder 

för utbyte och uppdatering av information i realtid, finns en möjlighet att anpassa resurser och 

åtgärder, för att svara på de föränderliga omständigheternas krav.46 
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   5. Sårbarhet för systemfel: Etablera en fungerande infrastruktur för informationsflödet, 

understödd av lämplig teknologi. Utan en sådan infrastruktur, kommer förmågan till kollektiv 

respons vid allvarliga hot att misslyckas.47       

   Som nämnts fordrar ovan nämnda beslutssteg insamlandet och utbytet av information över 

organisations- och jurisdiktionsgränser. Utan en fungerande och förenande teknologisk 

infrastruktur för informationsflödet, mellan organisationerna och jurisdiktionerna, 

undermineras därför möjligheten att agera kollektivt. Om en fungerande infrastruktur för 

informationsflödet föreligger ökar dock möjligheterna för aktörerna att koordinera sig.48 

 

3. METOD 

3.1. Generell design 

Ett av studiens syften är alltså att söka testa giltigheten av Comfort et al. resiliensteori, förstådd 

som en teori om samverkan. Om teorin i ljuset av empirisk data bedöms giltig, antas den 

dessutom vara en förklaring till utfallet, där utfallet förstås som förmågan att hantera risken.  

   Som Alexander L. George och Andrew Bennet framhåller i Case Studies and Theory 

Development in the Social Sciences, är det dock inte uppenbart om en teori endast är oförmögen 

att förklara det specifika fallet, eller även andra fall mer generellt, om den motsägs av empirin.49 

   George och Bennet framhåller därför vidare, att det är viktigt att bedöma hur det valda fallet 

närmare bestämt förhåller sig till teorin: alltså om det är att se som mest eller minst sannolikt. I 

ett mest sannolikt fall, bedöms det som mycket sannolikt att teorin kan förklara utfallet; om 

teorin därför visar sig inte kunna förklara detta utfall talar det starkt till teorins nackdel, då den 

förmodligen därför inte heller kan förklara utfallet i mindre sannolika fall; och omvänt för ett 

minst sannolikt fall. Att vara ett mest sannolikt fall innebär närmare bestämt att värdena på de 

av teorin föreslagna oberoende variablerna i fallet är sådana, att de starkt förutsäger ett visst 

utfall; och omvänt för ett minst sannolikt fall.50 

   Att definiera mest respektive minst sannolikt fall enligt ovan, förutsätter att man redan på 

förhand känner värdena på de oberoende variablerna. Så är dock inte fallet i föreliggande studie. 

Initialt bedöms därför fallet som mest sannolikt i förhållande till teorin, därför att fallets 

omständigheter överensstämmer med de omständigheter där Comfort et al. ser teorins 

föreskrifter som avgörande för en lyckad krishantering. Som framgått handlar teorin om vad 

som bör prägla en krishantering vid storskaliga extrema händelser. Detta bör också anses vara 

de förhållanden som rådde, då branden var den mest omfattande Sverige erfarit i modern tid. 

   George och Bennett framhåller vidare att man måste utveckla en forskningsstrategi, genom 

vilken man uppfyller studiens syften.51 Ett sätt att göra utforma en sådan strategi är att jämföra 
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fall där utfallet – den beroende variabeln – varierar, samt sedan undersöka vilka oberoende 

variabler som tycks kunna begripliggöra denna skillnad i utfall.52 Konkret innebär det att välja 

och jämföra två fall, som i centrala avseenden är mycket lika, men dock olika avseende utfallet. 

Om man dessutom, utöver skillnad i utfall, kan iaktta en skillnad i en specifik oberoende 

variabel, talar det för att denna oberoende variabel även förklarar utfallet, då fallen i övriga 

centrala avseenden alltså är lika. Ett sätt att bedriva en sådan jämförande studie av lika fall, är 

att dela ett och samma fall efter en temporal axel – i före och efter – där utfallet varierar.53 

   Inom föreliggande studie väljs en sådan jämförande fallstudie av före-efter-design, där ett och 

samma fall delas upp i två skilda delar efter en temporal axel, och där utfallet delarna emellan 

skiljer sig åt. Om man därför, utöver denna skillnad i utfall, även kan iaktta en skillnad i de 

oberoende variablerna, talar det för att dessa oberoende variabler orsakat utfallet.54 

   Således uppdelas fallet i två skilda delar, där den första utgörs av de dagar kommunerna hade 

ansvar över krishanteringen, och där den andra utgörs av de dagar Länsstyrelsen övertagit 

samma ansvar. Som framgår nedan, eskalerade krisen under kommunernas ansvar, medan 

eskaleringen upphörde under Länsstyrelsens ansvar. I analysen undersöks därför, om man även 

kan iaktta en förändring i de oberoende variabler som postuleras av teorin (propositionerna).  

 

3.2. Specifik metod 

3.2.1. Val av typ av processpårning 

Den metod som används för att verkställa ovan beskrivna forskningsdesign är s.k. 

processpårning. Redogörelsen av metoden utgår i huvudsak från Derek Beach och Rasmus 

Brun Pedersons bok Process Tracing Methods: Foundations and Guidelines, men kompletteras 

av David Colliers artikel Understanding Process Tracing.  

   Som framhålls av Beach och Pedersen, är det allmänna syftet med processpårning att genom 

fallstudium gå bortom ett rent konstaterande av korrelation mellan skilda fenomen, till att 

fastställa den kausala relationen – mekanismen - dem emellan.55 

   Beach och Pedersen indelar processpårning som metod i tre skilda typer. Inom teoritestande 

processpårning deducerar man hypoteser om en kausal mekanism från en teori, samt testar 

därefter huruvida det föreligger evidens som talar för att delarna i den antagna mekanismen var 

närvarande i det givna fallet. Därigenom kan man dra slutsatser om huruvida den kausala 

mekanismen förelegat, samt om den fungerat som förväntat. Inom teoriskapande 

processpårning söker man genom induktion formulera en teoretisk kausal mekanism.56  

   Inom utfallsförklarande processpårning söker man formulera en tillräcklig kausal förklaring 

av utfallet i det givna fallet. Sådan processpårning kan bedrivas såväl deduktivt som induktivt. 
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I det första fallet liknar arbetet i sin tillämpning teoritestande processpårning, genom att utgå 

från teoretiska antaganden. Till skillnad från densamma söker man dock inte endast testa en 

teori, utan istället alltså formulera en tillräcklig förklaring till utfallet – vilket ofta fordrar att 

man löpande tillför och testar flera skilda kompletterande teorier. Alternativt tillgrips alltså även 

induktion om ingen relevant teoribildning föreligger.57 

   Föreliggande studies syften är alltså dels att testa Comfort et al. resiliensteori, dels att genom 

densamma söka förklara utfallet av hanteringen av branden. De typer av processpårning som 

används i studien blir följaktligen teoritestande och utfallsförklarande – båda av deduktiv typ. 

Men som framgått fordrar ofta utfallsförklarande processpårning att man tillför nytt teoretiskt 

stoff. Så kommer av utrymmes- och tidsskäl inte ske i denna studie; om föreslagen teori visar 

sig otillräcklig, konstateras att man inte på grundval av densamma helt kan förklara utfallet.  

 

3.2.2. Grundläggande antaganden och följder för teorianvändning  

Processpårning handlar alltså om att fastställa kausala relationer. Därför måste kort klargöras 

vad som härvidlag alls avses med begreppet kausalitet. Beach och Pedersen menar, att inom 

processpårning bör inte kausalitet förstås som endast regelbunden samvariation. Processpårning 

anses inte förenligt med detsamma, då man tvärtom söker spåra en verklig kausal koppling, och 

förutsätter därför istället en mekanistisk förståelse, där det ena fenomenet antas producera det 

andra fenomenet genom en kausal mekanism som förenar de två.58 Vidare anser de att denna 

fenomenen emellan sammanbindande kausala mekanism inte bör förstås probabilistiskt, alltså 

i termer av sannolikhet, då det anses svårt att förena med fallstudier. Tvärtom antas därför en 

deterministisk förståelse av kausalitet, där orsakssambandet snarast tolkas i termer av 

nödvändighet eller tillräcklighet (att en orsak är nödvändig innebär att dess frånvaro innebär 

verkans frånvaro; att en orsak är tillräcklig innebär att dess närvaro innebär verkans närvaro).59 

   Den kausala mekanismen kan alltså ses som ett system av sammanhängande delar, som 

överför kausal kraft från ett fenomen till ett annat. Det innebär att det är den kausala 

mekanismen i sin helhet som länkar samman fenomenen. Ingen enda enskild del kan därför 

ensam överföra den kausala kraften dem emellan. Enligt terminologin ovan kan därför varje 

enskild del i mekanismen ses som kausalt nödvändig, då ingen kausal kraft överförs den förutan, 

men samtidigt otillräcklig, då den för överförandet av kausal kraft är beroende även av de andra 

delarna.60 Antingen föreligger därför hela mekanismen, eller föreligger den inte alls; den 

föreligger inte mer eller mindre, då delarna inte oberoende av varandra kan medföra utfallet.61 

   Ovanstående utgångspunkter får följder för hur använd teoris begrepp bör användas inom 

processpårningen. Såklart måste teorin utvecklas så att den erbjuder hypotetiska kausala 
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mekanismer som beskriver hur utfallet produceras.62 Men då enligt ovan processpårning inte 

väl förenas med en probabilistisk syn på kausalitet, menar Beach och Pedersen att begreppen 

inte bör definieras som variabler med högre eller lägre värden. Snarast bör begreppen definieras 

i termer av kausala villkor (conditions), alltså som något som är tillräckligt eller nödvändigt för 

utfallet. Därför bör begreppet som sådant definieras, liksom dess negation, inte begreppet i hela 

dess vidd (kvalitativ inte kvantitativ skillnad). På samma sätt bör utfallet definieras, liksom dess 

negation. Dessutom bör begrepp, grundorsak och utfall definieras så att den kausala övergången 

dem emellan är begriplig, så att de därmed bildar en enda sammanhängande mekanism.63  

   Om möjligt bör dessutom den kausala mekanismens delar inte endast definieras i termer av 

vilka typer av enheter de är (substantiv), utan även vilka typer av aktiviteter de deltar i (verb); 

alltså hur de närmare bestämt överför kausal kraft genom mekanismen. (Om exempelvis 

enheten är ett kugghjul, är aktiviteten dess rörelse.) Därigenom kan hela den kausala processen 

fångas in, och sedermera testas mot empirin, vilket leder till starkare bevisning.64 Se Figur 1: 

Den kausala mekanismen förstådd som enheter och aktiviteter, för en illustration av denna 

kugghjulsliknelse. 

 

Figur 1: Den kausala mekanismen förstådd som enheter och aktiviteter 

 

 

3.2.3. Om processpårningens analys av empirisk data 

Efter att en teori har utvecklats måste dess giltighet testas. Så sker genom att man på grundval 

av empirisk evidens som står att finna i det enskilda och specifika fallet, undersöker om 

mekanismens delar förelegat eller inte.65 Vad som undersöks är alltså om dessa för mekanismen 

nödvändiga delar förelegat eller inte, ej hur stor effekt en variabel av ett visst värde haft.66  

   Om därför en grundorsak antas ha medfört verkan, måste man också söka finna empirisk data 

som styrker antagandet att den sammanbindande hypotetiska kausala mekanismen förelegat.67  
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   Utöver att endast finna sådan empirisk evidens, måste dock även evidensens själva styrka 

utvärderas. I annat fall kan man inte dra några meningsfulla slutsatser om huruvida den 

hypotetiska mekanismen förelegat eller inte. Detta är det s.k. testandet av hypoteserna. 

   Beach och Pedersen förespråkar att detta testande moment bör ske i enlighet med s.k. 

bayesiansk logik.68 Metoden med dess detaljerade sannolikhetsbedömningar, förefaller dock 

synnerligen svår att tillämpa. En mer praktiskt användbar metod föreslås dock av David Collier.  

   Collier klassificerar testerna på grundval av huruvida de är tillräckliga eller nödvändiga, 

ingendera eller båda, för att anta föreliggandet av den hypotetiska mekanismen.69 

   Straw in the wind test: Varken nödvändigt eller tillräckligt. Att klara testet styrker endast 

hypotesen något; att inte klara det försvagar den endast något. Avklarandet av testet försvagar 

alternativa hypoteser endast något.70 Hoop test: Nödvändigt men inte tillräckligt. Att klara testet 

styrker endast hypotesen något; att inte klara testet motbevisar hypotesen. Att avklara testet 

försvagar alternativa hypoteser endast något.71 Smoking gun test: Inte nödvändigt men 

tillräckligt. Att klara testet bekräftar hypotesen; att inte klara testet försvagar den endast något. 

Att avklara testet försvagar kraftigt alternativa hypoteser.72 Doubly Decisive test: Både 

nödvändigt och tillräckligt. Att klara testet bekräftar hypotesen och motbevisar alla alternativa 

hypoteser, men att inte klara testet motbevisar hypotesen.73 Dessa tester anses ovanliga, men 

möjliga att uppnå genom att kombinera flera tester som ihop eliminerar alla andra hypoteser.74 

 

3.3. Material, reliabilitet, validitet 

Som empiriskt material har använts flera av de utredningar mm. som gjorts efter branden, och 

som publicerats innan eller under föreliggande studies gång. Mer specifikt har använts dels 

regeringens särskilda utredare Aud Sjökvists Skogsbrandutredningen, dels kommunernas 

utredare Nerikes Brandkårs Olycksutredning: Skogsbrand Västmanland, dels MSB:s 

Observatörsrapport: Skogsbranden i Västmanland 2014, dels Försvarsmaktens 

erfarenhetsanalys Erfarenheter från Försvarsmaktens stöd till insatsen i Västmanland, samt 

slutligen även Länsstyrelsen Västmanlands dokumentation Skogsbranden i Västmanland 2014. 

Källorna har valts av två skäl. Dels då det råmaterial (loggar osv.) som framställdes i och med 

händelsen varit av ohanterlig omfattning. Dels då råmaterialet enligt min bedömning inte i 

tillräcklig grad behandlar de omständigheter som är av relevans för studien (lägesbilder, osv.).  

   I Qualitative Researching framhåller Jennifer Mason hur empiriskt material och mätmetod 

bör utvärderas i termer av deras reliabilitet, vilket betecknar hur tillförlitligt (reliably) och exakt 

(accurately) data återges, samt deras validitet, vilket betecknar huruvida man observerar vad 

man menar sig observera alternativt behöver observera för att besvara forskningsfrågorna.75     
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   Ett sätt att bedöma datas tillförlitlighet, eller reliabilitet, vore att utvärdera den i ljuset av 

kriterierna närhet, oberoende samt tendens, vilka föreslås av Björn Badersten och Jakob 

Gustavsson i Vad är statsvetenskap?: Om undran inför politiken. En källas tillförlitlighet antas 

således öka, om den varit tidsrumsligt nära händelsen ifråga, om händelsen upplevts 

egenhändigt och oberoende av andra källor, samt om händelsen återgivits icke-vinklat.76 

Avseende om källorna varit tidsrumsligt nära händelsen, bör det anses ha varit fallet; dels då 

samtliga rapporter påbörjades och publicerades inom ett år efter branden, dels då materialet i 

hög utsträckning bygger på intervjuer av sådana som själva närvarade, liksom dokument som 

producerades, vid tidpunkten. Avseende om händelsen upplevts egenhändigt, gäller detta 

åtminstone MSB:s observatörsrapport; övriga rapporter bygger dock som nämnts i hög 

utsträckning på intervjuer av sådana som själva upplevde händelsen. Nämnas bör härvidlag, att 

somliga källor i viss utsträckning använt varandras material, vilket i motsvarande utsträckning 

motverkar trianguleringseffekten, men såklart inte betyder att data är felaktig. Avseende om 

händelsen återgivits icke-vinklat, är de för studien huvudsakliga källorna – Nerikes Brandkår 

och Sjökvist – externa utredare, vilket talar för deras opartiskhet; övrigt material har producerats 

av aktörer som själva deltog i händelsen, och detta har därför använts något mer sparsamt, samt 

inte i de fall man fällt omdömen om den egna insatsen. Sammantaget bör därför reliabiliteten 

ses som god. Avseende validiteten kan framhållas, hur källorna ägnat frågor som brett tolkat 

kan hänföras till området samverkan stor uppmärksamhet, som lägesbilder, samordning, osv.; 

dvs. de faktorer som ses som relevanta av teorin. Även i övrigt bör materialet ses som relevant 

för teorin. För som framgått handlar teorin om vad som bör prägla en krishantering inom 

sammanhanget av storskaliga och komplexa kriser, av gränsöverskridande karaktär och med 

flera inblandade aktörer. Detta bör anses vara de förhållanden som rådde i detta fall, då branden 

var den mest omfattande Sverige erfarit i modern tid, och inblandade flera kommuner samt 

länsstyrelse. Sammantaget bör därför validiteten i dessa avseenden ses som god.  

   Två omständigheter bör härutöver noteras: För det första, består det empiriska materialet i 

tämligen hög utsträckning av kvalitativa omdömen, genom utredarnas bedömningar (ex.vis. om 

en samlad lägesbild förelegat eller inte, osv.). Dessa bedömningar är alltså inte mina egna. För 

det andra, angående begreppet samlad lägesbild. Dels kan framhållas hur i materialet används 

skiftande ord för detta begrepp; som samlad, gemensam, samordnad, osv., lägesbild. Dels kan 

framhållas, hur begreppet i materialet bör anses ha samma betydelse som i teorin, då det i 

MSB:s vägledande dokument beskrivs i termer som: ”Samlade lägesbilder består av […] flera 

aktörers lägesbilder och syftar till att skapa överblick och […] en helhetssyn.”,77 vilket väl 

överensstämmer med teorins syn på begreppet som helhetsperspektiv.  
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4. MOTIVERING AV TEORI OCH METOD 

Som framhålls av Uwe Flick i Introducing Research Methodology: A Beginner’s Guide to 

Doing a Research Project, bör syfte, teori och metod stämma överens.78 Det torde kunna tolkas 

som att såväl teori som metod ska vara relevanta relativt syftet, liksom kompatibla sinsemellan.  

   För att teorin ska vara relevant relativt syftet, måste den stämma väl överens med vald 

samverkansdefinition. Annars kan man inte på grundval av densamma dra slutsatser om 

eventuella samverkansproblem. Vald teori bör dock anses stämma överens med definitionen. 

För som framgått presenterar teorin en serie propositioner om vad som bör prägla de beslutssteg 

som leder fram till en ”kollektiv” och ”koherent” respons, där aktörernas respektive mål och 

ageranden ömsesidigt anpassas, så att de respektive målen liksom det gemensamma slutmålet, 

effektivt kan nås. Detta fångar väl in definitionens resonemang om inriktning och samordning. 

Teorins betoning av självorganisering, fångar betoningen av överenskommelse. 

Propositionerna kan således ses som led i den funktion som medför inriktning och samordning, 

och att inte uppfylla propositionerna, innebär därför ett samverkansproblem.    

   Metoden bör ses som relevant relativt syftet av två skäl. Dels eftersom processpårning är en 

metod för att undersöka kausalitet. Vilket det här är fråga om; syftet är att undersöka vad som 

skedde på samverkansnivå, och hur detta kausalt inverkade på möjligheten att hantera risken.   

   Dels eftersom, vilket framhålls av Jane Ritchie et al. i Qualitative Research Practice: A Guide 

for Social Science Students & Researchers, kvalitativa metoder generellt liksom fallstudier mer 

specifikt, tillåter djuplodande studier av komplex data, med stor hänsyn till kontextspecifika 

omständigheter.79 Som antyddes i inledningen bör detta anses öka metodens relevans, då man 

härigenom på ett mer nyanserat sätt kan analysera om teorins propositioner uppfylldes eller ej.  

   Vidare bör teori och metod ses som kompatibla sinsemellan. För som framhålls av Ritchie et 

al., kan det hävdas att det bör råda en överensstämmelse mellan teorins och metodens filosofiska 

grundantaganden.80 Ontologiskt kan teorin klassificeras som en strukturalism, då bl.a. den 

organisationsstruktur inom vilken händelserna utspelas antas kausalt avgöra utfallet; 

propositionerna ses som avgörande för möjligheten till en kollektiv och koherent respons; alltså 

närmast som villkor för förmågan att hantera risken.81 En sådan ontologisk syn på strukturen 

som ett villkor för utfallet, förenas väl med processpårningens syn på kausala mekanismer; som 

nämnts föreskrivs uttryckligen att teorins begrepp närmast bör definieras som kausala villkor.  

    

5. OPERATIONALISERING 

Teorins centrala begrepp bör alltså definieras i termer av kvalitativ och inte kvantitativ skillnad. 

Idealt sett bör begreppen definieras såväl som de enheter de är, som de aktiviteter de deltar i. 
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Dessutom bör begreppen bilda en sammanhängande kausal mekanism, med klart åtskilda delar, 

där varje del utgör en i förhållande till mekanismen nödvändig men otillräcklig del.82  

   Comfort et al. presenterar alltså en teori, om vilka de beslutssteg är och vad som bör prägla 

dessa –steg, för att ett krishanteringssystems aktörer ska kunna agera kollektivt och koherent 

mot det gemensamma målet att åtgärda risken. Dessa beslutssteg anses följa på varandra; först 

måste risken upptäckas, därefter tolkas, därefter kommuniceras, varefter åtgärder kan vidtas. 

Kausaliteten är i detta avseende i huvudsak linjär; det ena steget följer på det andra. Varje 

enskilt steg kan därför ses som en nödvändig men i sig otillräcklig del i en kausal mekanism. 

Samtidigt tycks Comfort et al. implicera viss dynamik i mekanismen, såtillvida att lägesbilden 

löpande bör korrigeras och uppdateras. På så vis blir mekanismen även så att säga cyklisk genom 

att löpande upprepas (bortsett upptäckten).83 Se Figur 2: Comfort et al. resiliensteori uttryckt 

som kausal mekanism, för en illustration av teorin förstådd som kausal mekanism. 

 

Figur 2: Comfort et al. resiliensteori uttryckt som kausal mekanism 

 

 

 

 

 

 

    

   Notera att beskrivningen av aktiviteten nedan, avser aktivitetens frånvaro. Det avser alltså den 

kausala effekt som förutsägs, om delmekanismen inte föreligger. Operationaliseringen grundar 

sig i övrigt på såväl teorins propositioner i sig, som de resonemang som underbygger dem.   

  Upptäckt, den första delmekanismen. Enhet: Riskdata bör integreras och analyseras i relation 

till en helhetsbild. Aktivitet: Om man inte analyserar data i relation till en sådan helhetsbild, och 

därmed missar interaktionen mellan de omständigheter som påverkas av och påverkar risken, 

kan aktörerna vid tolkningen komma att missa riskens omfattning, varmed inte heller riskens 

omfattning kommuniceras till den vidare regionen, varmed inte heller vid mobiliseringen 

tillräckliga eller kollektiva åtgärder vidtas.   

   Tolkning, den andra delmekanismen. Enhet: Informationsflödet bör vara fokuserat, såtillvida 

att beslutsfattarna endast nås av hanterliga mängder information av relevans för deras 

ansvarsområde. Aktivitet: I synnerhet under de omständigheter som präglar komplexa kriser, 

kan analytikerna komma att överbelastas av information. Därmed kan informationen komma 
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att inte tolkas korrekt och i tid, till men för förståelsen av risken, och så för kommunikationen 

och upprättandet av en lägesbild, liksom i förlängningen för mobiliseringen av åtgärder.  

   Kommunicering, den tredje delmekanismen. Enhet: En samlad lägesbild bör upprättas och 

förmedlas, på grundval av vilken aktörerna självorganiserande fattar beslut. Aktivitet: Om det 

inte föreligger en samlad lägesbild, där aktörerna har ett helhetsperspektiv på situationen, kan 

de vid mobiliseringen komma att agera efter en individuell rationalitet, som hamnar i konflikt 

med eller ej tillräckligt främjar det gemensamma målet eller andra aktörers mål. Om man söker 

utöva kontroll genom hierarkiska strukturer, kan systemet komma att låsas, eller tillbörliga 

åtgärder utebli till följd av den begränsade och fördelade kognitionen. 

   Mobilisering, den fjärde delmekanismen. Enhet: Lägesbilden, inklusive uppfattningar om 

vidtagna åtgärders verkningskraft, bör hållas uppdaterad och korrigerad och utgöra en grund 

för anpassning av resurserna. Aktivitet: Om lägesbilden inte uppdateras och korrigeras, kan 

aktörerna vid mobiliseringen komma att agera på grundval av felaktiga uppfattningar och 

föråldrad information, och därmed inte anpassa resurserna tillbörligt efter omständigheternas 

krav, för att effektivt åtgärda risken.  

      En sista delmekanism, som kan sägas stå i en icke-linjär relation till de övriga 

delmekanismerna, genom att snarast utgöra deras möjlighetsbetingelse, är sårbarhet för 

systemfel. Enhet: Det bör finnas en förenande infrastruktur för informationsflödet aktörerna 

emellan. Aktivitet: Om en sådan infrastruktur inte föreligger, kommer aktörerna inte ha förmåga 

till kommunikation, och därmed inte möjlighet att agera kollektivt och koordinerat.  

   Grundorsaken definieras som uppkomsten av risken, alltså utbrottet av branden. Utfallet, 

förmågan att hantera risken, förstås som brandens eskalering.  

   Negationen av ovanstående definitioner, bör anses utgöras av deras kvalitativa frånvaro; alltså 

att det inte förelegat någon samlad lägesbild, att branden inte eskalerade, osv. 

 

6. BRANDEN I VÄSTMANLAND 2014 

Den 31 juli mottog SOS Alarm Örebro ett nödsamtal om en skogsbrand i Surahammar kommun. 

Efter 5 dygn hade branden blivit den mest omfattande skogsbrand Sverige erfarit i modern tid.84 

   Nedan redogörs omständigheterna kring branden, i en i möjligaste mån daglig redogörelse. 

Först redogörs brandförloppet (den beroende variabeln) varefter följer en särskild redogörelse 

av de för operationaliseringen relevanta förhållandena. Somliga omdömen i det empiriska 

materialet, liksom redogörelsen av vad som skedde under Länsstyrelsens ansvar, sker dock i 

relativt övergripande form, då det varit svårt att kronologiskt indela desamma. För överblick av 

brandförloppet, se Tabell 1: Brandområdets omfattning i hektar per datum och tid. 
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Tabell 1: Brandområdets omfattning i hektar per datum och tid 

Datum och tid Ungefärlig omfattning 

31 juli, kväll 150 ha 

2 augusti, morgon 700 ha 

2 augusti, kväll 1600 ha 

3 augusti, eftermiddag 2700 ha 

4 augusti, morgon 2800 ha 

4 augusti, 12:00 4000 ha 

4 augusti, 18:00 11000 ha 

4 augusti, 20:00 14000 ha 

11 augusti 14000 ha 

13 augusti 14000 ha 

 

Källa: Länsstyrelsen Västmanland (2014) Skogsbranden i Västmanland 2014: En 

dokumentation utgiven av Länsstyrelsen i Västmanlands Län, s. 29 

   

6.1. Torsdag 31 juli: Brandstart  

Området hade under juli drabbats av värmeböljor. Månaden var torr eller mycket torr. Den 

relativa luftfuktigheten var under månadens avslutande värmebölja under 30 %.85 Marken var 

rejält uttorkad.86 Dessutom blåste det vid utbrottet tämligen kraftigt. Sammantaget låg 

brandriskindex vid utbrottet på 5E, vilket motsvarar extremt stor risk för skogsbrand.87 

   Under dessa omständigheter uppstod en brand i samband med markberedning av ett kalhygge 

i Surahammar kommun. Vid upptäckten av branden, kontaktade maskinföraren 112 och 

beräknade den till ca 30*30 meter.88 Inre befäl vid Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 

(MBR), gav således besked om utlarmning enligt gällande larmplan.89 Man gjorde inte någon 

särskild bedömning av brandrisken i området, utan dimensionerade utifrån normala 

förhållanden, med två deltidsstyrkor.90 Således utgick larmet till Virsbo och Surahammars 

räddningsstationer.91 Problem med positionering fördröjde dock ankomsten med 40 minuter.92 

  

6.2. Torsdag 31 juli: Inledande räddningsinsats 

Branden startade alltså på ett hygge. Den spred sig därefter i vindens riktning mot nordost. Då 

branden fortsatt in i skogen var det inte längre möjligt att från marken se var dess huvud befann 

sig.93 Under kvällen nådde branden Öjesjön i nordost, och dess spridning dämpades genom att 

huvudet stannade upp mot sjön, liksom då vinden avtog och den relativa luftfuktigheten steg.94  
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   Vid ankomst påbörjade räddningsstyrkorna släckinsats i direkt anslutning till vändplanen.95 

Räddningsledningen konstaterade dock snart att tillgängliga resurser var otillräckliga.96 

Ytterligare resurser begärdes därför från MBR och Sala-Hebys räddningstjänst. Virsbostyrkan 

omdirigerades för att försöka angripa branden från öster, men tvingades senare retirera. 

Eftersom fastigheter vid Öjesjön bedömdes hotas av branden, begärdes ytterligare resurser från 

Västerås för att skydda dessa. Därtill begav sig förstärkningsresurser från Hedanåker och 

Ransta mot platsen, och man konstaterade att branden nu spridit sig in i Sala kommun.97 Under 

kvällen påbörjades vattenbombning av en privat helikopter, beställd av Sala-Heby.98 

   Redan i detta tidiga skede engagerade branden alltså flera aktörer. Dessutom fanns nu en 

räddningsledare på vardera sidan av kommungränsen; dels MBR:s brandingenjör, dels Sala-

Hebys insatsledare.99 Då branden bedömdes befinna sig mest på Salas sida, beslutades dock 

efter samverkansmöte att Sala-Hebys räddningsledare skulle överta räddningsledarskapet för 

insatsen; denne fick därmed tillgång även till Virsbos och Surahammars styrkor. MBR å sin 

sida bedömde under kvällen läget som lugnt, liksom att insatsen i Surahammar skulle övergå i 

eftersläckning. Man kallade dessutom hem Västeråsstyrkan. Såväl MBR:s brandingenjör som 

insatsledare lämnade därefter platsen.100 Detta till trots erfor styrkorna i Surahammar senare att 

brandens intensitet ökade, varför resurser från Västerås fick sändas ut på nytt.101 

   Trots beslutet att låta Sala-Heby överta räddningsledarskapet och disponera MBR:s resurser, 

bedrevs insatsen likväl som två separata insatser. Sala-Hebys räddningsledning hade i princip 

ingen kontakt med MBR:s styrkor, och därtill var räddningscentralerna i såväl Västerås som 

Sala bemannade med varsitt bakre ledningsstöd dit respektive räddningsenhet rapporterade.102  

   Vid 18-tiden saknades en samlad lägesbild. Dels hade man inte sökt ta sig runt området från 

marken. Dels hade man inte skaffat sig en överblick från luften, trots tillgång till flygresurser.103 

Dels hade en militär helikopter tillhörande Helikopterflottiljen i Luleå tidigare under dagen 

landat och tagit kontakt med MBR:s räddningsledare, för att säkerställa att denne förstod 

allvaret i situationen. Denne uttryckte dock ingen önskan att få flyga över området, och inte 

heller visade besättningen de foton man tagit från luften.104 Dels hade Dalarnas brandflyg, 

redan ca 3 timmar efter utbrottet, gjort en överflygning runt området och tagit foton, från vilka 

såväl brandens rygg som flanker väl framkom, liksom man även relativt väl kunde bedöma hur 

långt brandens huvud nått.105 Även brandflyget Västmanland genomförde flygningar. Man 

rapporterade sina uppgifter till SOS Alarm, men de fördes inte vidare till räddningsledningen.106 

Förvisso genomförde MBR vid 22-tiden en rekognosering från luften och filmade branden, men 

materialet nådde inte räddningsledningen.107 Man uppfattade därför läget som lugnt. Nerikes 
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Brandkårs olycksutredare anser det dock föga troligt att man uppfattat läget som lugnt och 

avvecklat enheterna under kvällen, om man förstått brandens omfattning.108 

   Länsstyrelsen Västmanlands tjänsteman i beredskap nåddes av larm om skogsbranden under 

kvällen, genom SOS Alarm. Denne tog därmed omgående kontakt med räddningstjänsternas 

respektive inre befäl. Det uppgavs då att branden förvisso inte var under kontroll, men att det 

”bara var skog som brann” och att inga andra värden var hotade.  Man frågade även, om 

räddningstjänsterna hade behov av stöd från Länsstyrelsens sida, men fick nekande svar.109 

 

6.3. Fredag 1 augusti 

Under förmiddagen tycks branden ha fortsatt sin spridning på den västra flanken, genom 

sydvästlig vind. I medvindsriktningen var branden ännu blockerad av Öjesjön. Den nordvästra 

flanken spred sig mycket långsamt. Likaledes spred sig brandens rygg långsamt, söderut. På 

den högra flanken gick branden i östlig riktning ut i delar av mossen Skennaren, och spred sig 

vid lunchtid ytterligare varmed bildades en ny front öster om mossen, som utgjorde startpunkt 

för snabb spridning i nordostlig riktning.110 

   Arbetet med att bygga och hålla begränsningslinjer fortsatte. Man sökte upprätta 

begränsningslinjer dels vid södra flanken, dels vid Öjesjön vid den norra.111 Tidigt på morgonen 

började en privat helikopter vattenbomba brandens västra flank, och fick senare bistånd från 

Försvarsmaktens helikopter från föregående dag, vid den södra flanken.112 Under dagen 

utökades räddningstjänstens resurser med styrkor från omgivande regioner, och fler helikoptrar 

anslöt, liksom även skogsbolag och markägare med fordon.113 Försöket att upprätta 

begränsningslinjer vid brandens norra flank fick dock avbrytas.114 Den bild man fått av området 

från tillgängliga kartor, motsvarade nämligen inte den terräng man mötte i verkligheten, varför 

insatta resurser visade sig otillräckliga.115 Under eftermiddagen tilltog alltså brandens intensitet, 

och den rörde sig norrut och österut.116 Styrkorna erfor därmed svårigheter att hålla upprättade 

begränsningslinjer – särskilt söder om Öjesjön; efterhand tvingades man därför retirera.117 

   Alltjämt ägde Sala-Heby formellt ledningsansvaret över insatsen. Man arbetade dock 

fortfarande som om det vore två skilda insatser, med skilda ledning och organisation, utan 

strukturerad samordning för ledning och yttre insats.118 MBR hade en egen räddningsledning i 

skogen som ledde sin del av insatsen, och de bakre staberna hos såväl MBR som Sala-Heby 

underhöll endast sina egna styrkor med logistik som avlösning av personal och materiel. Ett 

fåtal kontakter mellan de olika staberna togs.119 Inte heller förelåg någon samordning i 

resursförstärkning och planering;120 utan begäran om förstärkningar från externa 
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räddningstjänster skedde separat.121 Därutöver beställde Sala-Heby ledningsstöd med yttre 

ledning från Stockholms Räddningscentral, samt ledningsbuss med operatör från Rättvik.122 

   Fortfarande saknades under fredagen en gemensam lägesbild av branden. Ingen av 

räddningsledarna hade skaffat sig en överblick över brandområdet i dess helhet.123 Dock fanns 

på båda sidor en känsla av att branden var av omfattande karaktär. En rekognosering från luften 

via helikopter gjordes förvisso under förmiddagen, av en brandman med videokamera. Likt 

föregående dag, inhämtades dock inte denna information av räddningsledningen. En ytterligare 

rekognosering genomfördes under kvällen av Sala-Hebys räddningsledare. Rökutvecklingen 

medförde dock att man inte kunde lokalisera fronten.124  

   Under fredagen tog Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap återigen kontakt med 

räddningstjänsterna, och upprepade erbjudandet om stöd från Länsstyrelsens sida – såsom stöd 

till samverkan. Även denna gång nekades dock erbjudandet. Branden uppgavs vara ännu inte 

under kontroll, men man framhöll att man hade satt in förstärkningsresurser.125 

 

6.4. Lördag 2 augusti 

Under lördag morgon fanns åtminstone 5 kilometer osäkrad gräns med eld och glödbrand längs 

vänstra flanken. Under natten kantrade dessutom vinden, från att ha blåst från sydväst till att 

blåsa från sydost. Därigenom blev den västra flanken en ny front,126 och den norra flanken – 

där man inte lyckats bygga en sammanhållen begränsningslinje – låg nu öppen för spridning.127 

Under eftermiddagen fick vindkantringen påtaglig effekt på marken. Så snabb blev spridningen, 

att man fick överge försöken att sammanlänka en slanglinje vid Öjesjön och vidare mot sydväst. 

Därutöver spreds branden förhållandevis snabbt från den front som bildats dagen innan, nordost 

om Öjesjön. Vinden medförde dessutom, att tidigare nedsläckt brand kring startplatsen och 

vidare norrut åter antändes. Branden spred sig därefter på bred front i nordvästlig riktning.128  

   Man genomförde under dagen nya försök att skapa en sammanhållen begränsningslinje norr 

och nordväst om branden, mellan Öjesjön, Stora Galltjärn och Römossen, liksom man även 

söderut från Urskogsvägen och vidare österut mot Nödåkersvägen sökte sammanlänka 

begränsningslinjerna mellan MBR och Sala-Heby.129 Men brandens snabba spridning medförde 

alltså, att man tvangs retirera från den nordvästra flanken. Utöver försöken att upprätta 

begränsningslinjer, skedde löpande under dagen vattenbombning från helikoptrar.130 I 

samarbete med en entreprenör utfördes en skyddsavbränning för att stoppa spridningen norrut, 

efter Hagslättsvägen, men branden tog sig förbi väster om vägen och runt avbränningen.131 

   Fram till mitt på lördagen hade räddningsledarrollen varit oklar. Man konstaterade även 

svårigheter i att få överblick över brandområdet.132 Efter påtryckningar från 
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räddningsledningen, samt efter samråd med regionens räddningschef i beredskap, beslutades 

därför att räddningschefen i Sala-Heby skulle överta ansvaret som räddningsledare för hela 

insatsen,133 och man gick samman i en gemensam yttre ledning för insatsen. Yttre ledning 

skedde därmed från Klämstorpet, som nu dessutom alltså erhållit förstärkt ledningsstöd från 

Stockholms räddningscentral. Operativt delade man dessutom upp hela brandområdet i 

sektorer. Man hade dock alltjämt kvar systemet med separata bakre ledningar,134 och trots valet 

av en gemensam räddningsledare och beslutet att se insatsen som en enda insats ledd från Sala-

Heby, fortgick arbetet utan samordning. Dels då somliga sektorer fortsatte arbeta bakåt mot den 

egna bakre ledningen, dels då man vid de gemensamma stabsorienteringar som hölls i skogen 

inte fastställde några gemensamma mål eller taktik, och inte heller följde upp givna order.135 

   Inte heller samordnades helikoptrarnas vattenbombning med markenheterna på ett 

fungerande sätt.136 Försvarsmaktens helikopterbesättningar kunde inte koppla in 

Rakelmobilerna i sina headsets. Samband med dessa fick därför ske via SMS,137 medan övriga 

helikoptrar nåddes per mobilsamtal;138 mobiltäckningen ute i skogen var dock ofta bristfällig. 

Räddningsledningen å sin sida saknade flygradio.139 Som en följd därav koordinerades inte 

insatsen mellan markstyrkor och luftresurser, varmed markstyrkorna ofta inte effektivt kunde 

utnyttja det vatten helikoptrarna släppte.140 Dels måste nämligen helikoptrarna få löpande 

återkoppling om bombningen fått avsedd effekt, dels måste markpersonal in i bombat område 

för utförligare släckning;141 helikopterflottiljen påtalar dock att så inte skedde.142 Av 

videomaterial framgår att vattnet släpptes på för hög höjd, liksom över kraftigt brinnande partier 

mitt inne i brandområdet samt på andra platser där det inte gjort någon nytta;143 ibland tycks 

vattnet inte ens ha nått marken.144 Som Försvarsmakten uttrycker det i sin erfarenhetsanalys 

angående styrning genom SMS ”är [det] en underdrift att säga att detta inte var bra […].”145       

   Lägesbilden förbättrades under dagen, men var ännu inte samordnad. Inte heller hade 

räddningsledaren, trots tillgängliga flygresurser, ännu skapat sig en bild av brandens omfattning 

från luften.146 Lednings- och stabsmöten genomfördes nu mer kontinuerligt; men den bild man 

lämnade där sade att situationen var förhållandevis lugn, bortsett från brandområdets nordvästra 

hörn.147 Räddningsledningen började dessutom nu erfara stor utmattning, och insatsledare från 

MBR trädde därför in för att stötta Sala-Heby.148 Dock förbättrades samordningen i 

resursförstärkningarna; styrkor för brandbekämpning utökades under dagen, liksom man även 

begärde förstärkning från Försvarsmakten och Hemvärnet, och kallade in frivilliggrupper.149 

   Under lördagen diskuterades internt på Länsstyrelsen om ett eventuellt sammankallande till 

samverkanskonferens inom U-Sam.150 (U-sam är en regional funktion för att skapa en delad 

lägesbild.)151 Efter samråd med länsstyrelsens beredskapsdirektör, tog tjänsteman i beredskap 
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kontakt med räddningstjänsterna. Dessa påtalade återigen, att branden inte var under kontroll, 

men att förstärkningsåtgärder vidtagits och att man inte hade behov av samråd inom U-Sam.152 

 

6.5. Söndag 3 augusti 

Under söndagen var vädret mer gynnsamt, med högre relativ luftfuktighet än tidigare, liksom 

relativt svag vind. Det borde ha medfört, att brandens intensitet och spridning under dagen var 

lugnare. Vindriktningen borde ha medfört, att brandområdets östra sida var lugn, medan det 

dock fanns potential för spridning i väst och nordväst. Här etablerades så under förmiddagen 

ett huvud, som spred sig nordväst upp mellan Höskovsmossen och Stora Gottricken.153  

   Övergripande inriktning för insatsen var alltjämt att lägga begränsningslinjer. Särskilt 

brandområdets nordvästra front var bortom kontroll, varför man under morgonen planerade för 

att upprätta en begränsningslinje där;154 i höjd med Stora Gottricken, Sörlången och Uvsjön. 

Arbetet fick dock avbrytas, på grund av resursbrist. I den södra delen fortsatte arbetet med 

begränsningslinjer och slangutläggning, och på flera håll bedrevs röjningsarbete.155 Trots mer 

gynnsamma väderförhållanden erfor man svårigheter att hantera branden, särskilt norr om 

fyrvägskorset på Bergstorpsvägen – där styrkorna senare under dagen tvangs fly undan branden 

som snabbt spred sig åt nordväst.156 I syfte att hindra brandens spridning vidare nordväst, över 

och förbi Färnebovägen, startade en privat entreprenör en skyddsavbränning i området. 

Åtgärden kommunicerades och samordnades dock inte med övrig personal i närområdet, liksom 

inte heller med sektorchefen. Brandmän från MBR uppfattade det därför som en ny brand, 

varför det larmades mer resurser till platsen. Även i övrigt misslyckades bränningen, då den 

okontrollerat spred sig vidare norrut. För att hindra vidare spridning fick stora resurser sättas 

in, men pga. tilltagande fara fick man utrymma; man missade dock att larma en kvarvarande 

styrka i området, som senare tog sig ut på egen hand.157 Helikoptrarna å sin sida fortsatte 

vattenbombningen, men alltjämt led samordningen med markstyrkorna av problem.158 

   Under dagen utökades räddningsstyrkor och andra resurser ytterligare – även från 

Försvarsmakten och Hemvärnet anlände förstärkningar; via MSB beställde man dessutom 

skopande flygplan för vattenbombning inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism. Det nu stora 

antalet aktörer, ökade behovet av samordning. Beslut fattades därför under förmiddagen om att 

en räddningsledare för insatsen skulle finnas på plats, ute vid brandområdet. Dessutom 

upprättades en gemensam bakre ledningsplats, på Ramnäs konferenscenters parkeringsplats.159 

Men trots att man alltså gick samman i en gemensam bakre ledningsplats, samordnade man 

likväl inte det bakre stödet;160 alltjämt hade man kvar systemet med separata bakre 

ledningsplatser, och totalt fanns därför under söndagen hela tre bakre staber: dels 



23 

 

ledningsstaben i Ramnäs, dels brandstationerna i Sala och Västerås.161 Däremot intensifierades 

arbetet med att resursfördela materiel och omfördela styrkor.162 

   Alltjämt saknades en samlad lägesbild. Vinden bidrog till att branden spreds snabbt norrut, 

liksom att den hoppade över större områden, varför det var svårt att få en helhetssyn från 

marken; samtidigt låg röken tät över området.163 I ledningsstaben fanns sedan morgonen 

skogsexperter från ett privat skogsföretag, som tagit kontakt med räddningstjänsten, och som 

utförde beräkningar över risken för brandspridning. Men dessa uppger att räddningstjänsten 

inte beaktade de brandriskprognoser man utarbetat, 164 eller använde dem aktivt i planeringen.165 

   Under dagen nåddes Länsstyrelsen av uppgifter om ett försämrat läge.166 Länsstyrelsens 

beredskapsdirektör avbröt således sin semester,167 samt fattade efter klartecken från 

räddningsledningen beslut om sammankallande till samverkanskonferens inom U-Sam. 

Samverkanskonferensen hölls per telefon under kvällen och deltagande var utöver 

räddningstjänsterna och kommunerna, även en rad andra aktörer.168 

   Senare under kvällen tog Länsstyrelsen på nytt kontakt med räddningsledningen för 

lägesrapportering. Resursläget bedömdes då som relativt bra, även om läget i branden sågs som 

allvarligt. Värsta scenario bedömdes av ledningen som: ”att det barkar åt helvete och att Virsbo 

måste evakueras.” Efter detta samtal diskuterade därför tjänstemän på Länsstyrelsen om ett 

eventuellt övertagande av räddningstjänstansvaret. Bedömningen blev dock att ett sådant 

övertagande ej skulle ske, till följd av räddningstjänstens tidigare besked.169 

  

6.6. Måndag 4 augusti 

Under måndag eftermiddag startade en explosiv spridning av branden, i riktning mot nordväst. 

Den mycket kraftiga spridningens förutsättningar var en sjunkande relativ luftfuktighet, samt 

en ganska betydande vind. Totalt brann under eftermiddagen tre fjärdedelar av den totala 

brandarealen. Den extrema brandintensiteten innebar, att det inte fanns några brandhinder som 

kunnat stoppa branden.170 Förutsättningarna för snabb brandspridning avtog dock allteftersom, 

genom minskad vindstyrka och ökande relativ luftfuktighet; därtill stoppades frontens västra 

del upp mot sjön Snyten.171 Att notera är, att av de brandriskprognoser som utfärdats av SMHI 

framgår att man förutspått denna extrema brandrisk redan fyra dygn tidigare.172 

   Insatsens huvudsakliga inriktning var alltjämt att söka hålla begränsningslinjerna i norr, och 

hindra spridning förbi Färnebovägen, med andra delar av brandområdet. Vattenbombningarna 

fortsatte, och man inväntade de utländska planen.173 Men under dagen tilltog alltså vinden, och 

så även brandens intensitet i flera delar av brandområdet. Störst problem erfors i norr och 

nordväst, men även söder om Öjesjön och vid 4-vägskorset. Mellan ca klockan 13-14 tvangs 
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således styrkorna vid Färnebovägen och runt Öjesjön fly undan sina positioner. Därmed fanns 

inte längre några styrkor norr om Färnebovägen, och en sträcka på ca en halv mil låg därmed 

öppen och osäkrad. Med vinden spred sig så branden mycket snabbt i nordvästlig riktning.174 

Brandens spridning norrut medförde, att den nu trädde in i kommunerna Fagersta och Norberg. 

Styrkor från Södra Dalarnas Räddningsförbund (SDR) larmades därför ut.175 

   Utöver släckningsarbete, tvangs man utföra flera livräddande insatser och evakueringar.176 

   Under förmiddagen flyttades ledningsstaben in på Ramnäs konferensanläggning. Det ökade 

antalet samverkansparter medförde, att antalet personer i staben utökades,177 och man 

upprättade en bättre struktur och ledningsorganisation. SDR, som upprättat en egen bakre stab 

på brandstationen i Avesta, sände även ett samverkansbefäl till Ramnäs. Dagens stora antal 

händelser medförde dock ett högt tryck på räddningsledningen.178 Dessutom bidrog täta byten 

av räddningsledare till bristande kontinuitet, och så svårigheter i överblick och koordinering.179 

   Man hade under dagen en något bättre samlad lägesbild av brandens omfattning än tidigare. 

Brandens spridning under eftermiddagen, medförde dock att man tappade denna lägesbild.180 

Dock skedde nu rekognoseringar från luften, med hjälp av Kustbevakningens flyg – vars 

understöd begärts dagen innan – som flög över området och fotade det med IR-kamera.181  

   Under eftermiddagen omfattade branden fyra kommuner och tre räddningstjänster, med andra 

aktörer. Behov av omfattande resursförstärkningar medförde frågor om vem som skulle betala. 

Räddningsledarna utbyttes ofta, och man erfor svårigheter med kontinuitet och överblick i 

ledningen av insatsen. Räddningstjänsternas räddningschefer beslutade därför om gemensamt 

möte under kvällen. Syftet var att få ett samlat grepp, genom en samlad och beslutande aktör. 

Således beslutades föreslå Länsstyrelsen att överta ledningsansvaret för skogsbranden.182  

   Under kvällen mottog Länsstyrelsen en förfrågan att bilda en samverkansstab samman med 

räddningstjänsterna i Ramnäs, varför man omgående sände två representanter till platsen.183 

Vid 21-tiden på kvällen meddelade så Länsstyrelsens representant vid Ramnäs Länsstyrelsen, 

att räddningstjänsterna i berörda kommuner nu önskade att man skulle överta 

räddningstjänstansvaret för skogsbranden. Dessutom föreslogs en räddningsledare. 

Länsstyrelsen uppmanades fatta beslut till dagen efter. Länsstyrelsen var dock osäker på vad ett 

sådant ansvarsövertagande skulle innebära, liksom hur det formella beslutet skulle utformas. 

Således kontaktade man MSB för juridisk rådgivning.184 

 

6.7. Tisdag 5 augusti och framåt: Länsstyrelsen har räddningstjänstansvar  

Under tisdagen var den relativa luftfuktigheten så hög att brandspridning i stort sett upphör. 

Likaså var vinden mycket svag. Dessutom föll en del regn.185 Därtill var bränslet sämre i 
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området dit branden nått under måndagskvällen,186 dessutom fanns där flera naturliga 

begränsningar såsom sjöar och vattendrag.187 Ingen nämnvärd expansion av branden 

observerades.188 Under natten mot onsdag 6 augusti föll i delar av området regn. Under perioden 

8-10 augusti, indikerade brandriskindex återigen risk för spridning. Vid denna tidpunkt hade 

dock yttergränserna säkrats, och arbetet inriktats på att släcka kvarvarande brandhärdar.189  

   Inte heller under tisdagen var branden under kontroll, men den spred sig alltså inte 

ytterligare.190 Under dagen pågick släckningsarbete i princip inom hela brandområdet.191 

Insatsen var fortsatt intensiv. Strategin var att säkra området och att kraftsamla i brandens norra 

ända, att säkra Norbergs kommun genom flygresurser, samt att dubbla resurserna för 

markarbetet.192 Under kvällen rapporterades brandförloppet som lugnare inom samtliga 

sektorer. Under onsdagen fortsatte arbetet med samma inriktning. Dessutom anlände de 

utländska skopande flygplanen. Totalt bedömdes läget som bättre vid alla fronter, om än oklart 

vid den nordostliga gränsen. Kraftsamlingen fortsatte trots det lugnare läget. Måndagen 11 

augusti bedömdes branden vara under kontroll.193 

   Efter ett sista samråd med MSB:s tjänsteman i beredskap under tisdagsmorgonen,194 övertog 

så svenska staten genom Länsstyrelsen Västmanland klockan 10:15 räddningstjänstansvaret för 

räddningstjänsten i Sala, MBR samt SDR avseende insatsen för skogsbranden.195 Samtidigt 

delegerade man tillbaka till kommunerna ansvaret för ordinarie räddningstjänst. Därutöver 

utsågs även en ny räddningsledare med ansvar för ledning och organisering av insatsen.196     

   Redan under helgen hade alltså räddningstjänsterna gått samman i en gemensam 

ledningsplats, för samverkan mellan räddningstjänst och andra aktörer. Efter måndagens 

brandspridning kopplades fler aktörer till staben, som därefter i samarbete mellan Länsstyrelsen 

och tillträdande räddningsledning omvandlades till en samverkansstab med ny organisation.197 

   I den nya samverkansstaben ansvarade den tillsatta räddningsledaren för såväl ledningen av 

hela insatsen som ledningsstabens arbete. Till sin hjälp hade denne en biträdande 

räddningsledare för ledning av ledningsstaben, samt en stabschef för ledning av stabens 

administrativa arbete. Under stabsgruppen fanns i sin tur ett antal skilda funktioner, som till de 

centrala delarna bestod av: Insats, med ansvar för det operativa ledningsarbetet; Planering, med 

ansvar för evakueringar mm.; Information, med ansvar för mediakontakter, intern information, 

mm. Och utöver att man i staben bedrev samverkan med de parter som på skilda sätt hade 

operativa uppgifter (som Polisen, Försvarsmakten, m.fl.) bedrevs även samverkan med aktörer 

som på andra sätt var viktiga som stöd till ledning, planering och genomförande av insatser.198 

   Denna nya organisation utvecklades alltså formellt i samarbete mellan Länsstyrelsen och den 

nya räddningsledningen. Räddningsledaren hade dock stor frihet att själv påverka uppdraget 
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och ledningsstabens utformning och bemanning, och sedan denne väl tagit över 

ledningsansvaret fick Länsstyrelsen en mer tillbakadragen roll. I efterhand har kritik framförts 

mot att räddningsledaren fick en mer utvidgad roll, än vad räddningsledare normalt har; 

samtidigt framförde flera värdet i att genom räddningsledaren få en samlande aktör.199 

   I och med Länsstyrelsens övertagande av räddningstjänstansvaret åtgärdades problemet med 

avsaknaden av en uppdaterad gemensam lägesbild. Sjökvist uttrycker det som: ”Problemet med 

avsaknaden av en gemensam lägesbild kvarstod ända fram till det att länsstyrelsen och ny 

räddningsledare tog över ansvaret […].”200 och: ”En grundläggande förutsättning för att en 

räddningsinsats ska vara framgångsrik är att det fortlöpande finns aktuella lägesbilder. […] 

[dock hade] räddningsledarna […] svårt att få fram en samlad lägesbild. […] Detta problem 

kvarstod fram till […] då länsstyrelsen övertog ansvaret och utsåg en ny räddningsledare.”201 

   Efter statens övertagande och tillsättandet av en ny samlad räddningsledning, blev 

ledningsstabens arbete mer strukturerat och metodiskt än tidigare. Trots att somliga aktörer 

initialt hade svårt att finna sina roller, uppgav man likväl att arbetet i staben fungerade bra.202 

Och trots att som framgått tidigare räddningsledningen efter en tid erfor stor utmattning, 

hävdade den nya räddningsledaren i en intervju hur detta inte drabbade den nya staben, trots 

dessutom att man initialt arbetade utan avlösning: ”Det är en ledarskapsfråga och handlar om 

att fördela arbetsuppgifter och lita på varandra”203 Var fjärde timma hölls stabsmöten med aktiv 

lägesrapportering. Löpande tog man fram beslutsunderlag och analyser för planering av 

insatsen, såsom väderprognoser och geografisk information.204 Mot tidigare, då SMHI endast 

lämnat brandprognoser enligt förfrågningar från räddningsledningen, beställdes nu dagliga 

prognoser förnyade var tredje timma.205 Dessutom var skogsföretagens skogsexperters 

brandriskprognoser med som en fast dagordningspunkt vid stabsmötena.206 Därtill 

rekognoserade man området från luften, med hjälp av Kustbevakningens flygplan, som kartlade 

brandens utbredning genom observationer och fotografering med IR-kamera, vilket sedan 

vidarefördes till staben för analys,207 och vilket ”ansågs som ett utmärkt […] beslutsstöd.”208 

   Utöver att rekognosera området, bistod även Kustbevakningen räddningsledningens samband 

med de vattenbombande flygresurserna. Kustbevakningens plan och transpondrar fungerade 

härvidlag som förbindande länk, och vidareförmedlade information vid de tillfällen man inte 

hade direktkommunikation eller kunde använda Rakel.209 

   Dessutom bedömde den nya räddningsledningen insatsen vara kraftigt underdimensionerad, 

varför man enligt ovan fattade beslut om en kraftig resursförstärkning av framförallt 

markresurser. Således begärdes ytterligare förstärkningar från skilda räddningstjänster, och 

därutöver även från Försvarsmakten. Dessutom identifierades ett behov av mer 
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sambandsutrustning i form av Rakel-apparater, samt tekniksupport.210 Tidigare räddningsledare 

omvandlades till operativa chefer, brandområdet delades upp i nya sektorer ledda av 

sektorchefer och ”aktiv lägesrapportering var […] viktiga ledord i den fortsatta insatsen”.211  

 

6.8. Övergripande omdömen 

6.8.1. Riskbedömning och lägesbild 

Vid brandens utbrott gjordes alltså inte någon särskild bedömning av områdets brandrisk.212 

Detta till trots hade SMHI innan brandutbrottet utfärdat flera varningar för brandrisk i landet, 

och den 30 juli en varning specifikt för Västmanlands län;213 dessutom fanns redan vid detta 

inledande skede prognoser om måndagens extrema brandrisk.214 Dessutom fanns senare 

flottiljens och brandflygets bilder och uppgifter, liksom egna rekognoseringar. Denna 

information varken vidarefördes till eller inhämtades och användes av räddningsledningen.215 

Angående de värden som beaktas vid dimensionering av insats, framhåller Nerikes Brandkårs 

olycksutredare hur detta idag sker efter SOS Alarms räddningsindex; vilket dock saknar 

koppling till rådande brandprognoser.216 

   Även under följande dygn hade räddningstjänsterna svårt att sammanställa en samlad och 

aktuell lägesbild. Räddningsledningen säkerställde inte brandområdets omfattning, samt tog 

inte del av dokumentation och prognoser. 217 Sjökvist skriver att räddningsledarna inte heller 

”under det vidare brandförloppet synes […] ha förmått att göra några egentliga 

riskbedömningar.218 Att notera är därför hur räddningstjänsterna vid flera tillfällen erbjöds 

bistånd av skilda slag, dels från Länsstyrelsen,219 men även från bl.a. Försvarsmakten, men 

ansåg sig sakna behov därtill, bedömde läget som lugnt, och tillbakavisade samtliga 

erbjudanden – även en möjlighet att förstärka flygresurserna med norska helikoptrar.220 Sjökvist 

skriver: ”Avsaknaden av […] uppdaterade lägesbilder kan troligen vara […] den 

bakomliggande förklaringen till att räddningsledarna/räddningsledningen inte till fullo insåg 

hur stort behovet av personella resurser […] egentligen var.”221 Avsaknaden av aktuella och 

samlade lägesbilder kvarstod fram till att Länsstyrelsen övertog ansvaret.222  

 

6.8.2. Kommunikation 

Kommunikationen präglades av och till av stora brister.223 Ett grundläggande problem tycks ha 

varit ojämn radiotäckning och tycks i somliga områden helt saknats.224 Stundtals klarade inte 

heller Rakelnätet den belastning som uppstod. Dessutom saknades struktur på sambandet för 

att hantera förstärkande enheter,225 då det inte i Rakel fanns förprogrammerade talgrupper för 

enheter som inte vanligtvis samarbetar; detta åtgärdades allteftersom, men upplevdes ta för lång 
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tid.226 Även frivilliga aktörer, framförallt bönder och entreprenörer som körde gödseltankar, 

saknade radio, vilket medförde svårigheter i samordningen med dessa. Som nämnts kunde inte 

helikopterbesättningarna använda Rakel, varför styrning av dessas insatser upplevdes som en 

stor svårighet.227 Den nytillträdda räddningsledningen förstärkte dock Rakelsambandet, liksom 

kallade in tekniksupport.228 Kustbevakningens flyg åtgärdade sambandsproblemen med 

flygresurserna, genom att agera förbindande länk.229 

   Man kan dessutom härvidlag framhålla, hur Nerikes Brandkårs olycksutredare hävdar att 

storleken på de första dygnens sektorsindelningar gjorde det svårt för cheferna att kommunicera 

med personalen, och att de under måndagen kom att växa så, att de innebar en nästintill 

omöjlighet att ha kontroll över denna liksom tillse att rätt uppgifter utfördes.230  

 

6.8.3. Samordning och resurser 

Trots beslut att bedriva insatsen som en enda med gemensam ledning, bedrevs den likväl under 

de första dygnen som två separata insatser.231 Sjökvist framhåller att en ”direkt konsekvens av 

att genomföra separata räddningsinsatser på det sätt som skedde är det inte var någon som tog 

ansvar för att tillgängliga resurser fördelades på ett för den totala insatsen ändamålsenligt 

sätt.”232 Ledning och insatser bedöms så som inledningsvis ”svagt koordinerade”.233 Även 

Nerikes Brandkårs olycksutredare framhåller att bristande samordning medförde att resurserna 

inte arbetade ”mot samma mål i stort”, vilket medförde en oförmåga att hantera dem ”då 

branden fortfarande var hanterbar.”234 Vidare skriver Sjökvist att ”inte […] förrän […] 

måndagen […] fattade [räddningscheferna] strategiska beslut om hela räddningsinsatsens 

ledning, genomförande och resurser.”235 

   Även samordningen med externa resurser, som helikopterförare och frivilliga resurser, var 

bristfällig. Helikoptrarnas vattenbombning var ofta effektlös. Likaledes effektlös var många 

gånger frivilligresursernas bevattningar med bl.a. gödseltunnor, då detta vatten hann torka upp 

eftersom arbetet inte samordnats med övriga insatser. Trots detta använde man sig av samma 

metod under större delen av insatsen.236 Många befäl och brandmän upplevde att vissa av de 

privata företagen agerade utan styrning, och kommunikationen med de privata aktörerna har i 

många fall inte fungerat;237 flera bönder och entreprenörer saknade som nämnts radio.238  

   Sjökvist bedömer dock att utöver den senare bättre koordinerade ledningen, var sannolikt även 

den nya räddningsledningens kraftiga resursförstärkning en framgångsfaktor i insatsen,239 och 

således även att räddningsinsatsen under de inledande dygnen sannolikt var 

underdimensionerad.240 För den omständigheten att branden först under måndagen vann 

uppseendeväckande omfattning, men att man inte innan dess lyckats få den under kontroll, 



29 

 

”indikerar att räddningsinsatserna och resurserna var underdimensionerade.” Resurserna var 

därför för få ”för att man skulle ha en chans att omringa branden.”241 Under de första fem 

dygnen förmådde alltså räddningspersonalen inte komma runt hela branden, för att lägga och 

hålla begränsningslinjer, utan fick istället göra ständiga omfall och nytag.242 Även MSB 

bedömer att ”[…] resurstilldelningen följde i början inte med i brandens utveckling […].”243 

 

7. ANALYS 

Analysens syfte är att undersöka om aktörerna agerade i enlighet med de propositioner som 

föreskrivs av Comfort et al. teori, såsom de operationaliserats i denna studie. Så sker genom en 

s.a.s. tematisk genomgång, där var proposition eller delmekanism ses i relation till empirin. 

Bedömningen av om man agerat i enlighet med en viss proposition, och om delmekanismen 

därför bör anses ha förelegat, sker på grundval av nämnda empiriska tester.  

   Jag utgår härvidlag från följande: Att lyckas med ett Smoking gun test, där evidensen är 

tillräcklig för att anta delmekanismens närvaro (som enhet eller aktivitet), innebär att finna 

evidens som till sin natur är sådan, att den är identisk med delmekanismen eller på annat sätt är 

unik för den. Om t.ex. i materialet bedöms, att en samlad lägesbild förelegat, bör det ses som 

tillräcklig evidens för att den förelegat. Att misslyckas med ett Hoop test, där evidensen är 

nödvändig för att anta delmekanismens närvaro (som enhet eller aktivitet), innebär tvärtom att 

finna evidens som till sin natur är sådan, att den innebär delmekanismens negation eller på annat 

sätt kontradiktoriskt utesluter densamma. Straw in the wind test, där evidensen varken är 

tillräcklig eller nödvändig, betecknar förhållanden som indikerar en omständighet men dock 

inte helt bevisar densamma. Jag låter det således beteckna de fall, där empirin väl förenas med 

en omständighet, men omständigheten inte som vid Smoking gun test eller Hoop test entydigt 

och uttalat framgår. Liksom även de fall, där en omständighets omfattning inte framgår; alltså 

där en omständighet tycks ha förelegat under åtminstone viss tid, eller åtminstone för somliga 

aktörer, men där det inte framgår om det präglat merparten av insatsfasen eller aktörerna.  

   Avseende vilka implikationer analysen får för teorins giltighet och förklaringsvärde, bör man 

beakta hur fler faktorer än enbart samverkan kan tänkas inverka på och så förklara förmågan att 

hantera branden; såsom väderförhållanden. Den generella hypotesen är dock, att om teorins 

propositioner inte uppfylls kan inte heller risken hanteras; om propositionerna uppfylls ökar 

möjligheten att hantera risken. Således torde dessa implikationer följa: 

   Om man kan iaktta en oförmåga (/förmåga) att hantera risken, samt kan iaktta att teorins 

propositioner (/ej) uppfyllts, talar det till teorins nackdel. Den för förmågan att hantera risken 

antaget nödvändiga kausala mekanismen har här visat sig närvarande (/frånvarande), men man 
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kan inte iaktta det därmed förväntade utfallet. Men då även andra faktorer kan spela in, 

motbevisar det inte med nödvändighet teorin; däremot underminerar det teorins trovärdighet. 

   Om man kan iaktta en förmåga (/oförmåga) att hantera risken, samt kan iaktta att teorins 

propositioner (/inte) uppfyllts, talar det till teorins fördel. Den för förmågan att hantera risken 

antaget nödvändiga kausala mekanismen har här visat sig närvarande (/frånvarande), liksom 

man kan iaktta det därmed förväntade utfallet. Men då även andra faktorer kan spela in, bevisar 

det inte med nödvändighet teorin, liksom teorin inte med nödvändighet förklarar utfallet. 

   Som nämnts betraktar George och Bennett ett mest sannolikt fall, som ett fall där värdena på 

de av teorin föreslagna oberoende variablerna är sådana, att de starkt förutsäger ett specifikt 

utfall; kan man trots dessa värden inte iaktta utfallet talar det starkt till teorins nackdel. Det 

omvända gäller för minst sannolika fall. Som vidare nämnts menar Beach och Pedersen att 

teorins föreslagna oberoende variabler ej bör definieras som fenomen med högre eller lägre 

värden. Sammantaget torde detta innebära, att fallet bör bedömas som mest respektive minst 

sannolikt, snarast på grundval av antalet propositioner som uppfyllts eller ej (alltså ej i hur hög 

grad var enskild proposition uppfyllts). Ju färre (/fler) propositioner som uppfyllts, ju starkare 

förutsäger därför teorin en oförmåga (/förmåga) att hantera branden; kan man trots detta iaktta 

en förmåga (/oförmåga) att hantera branden, talar det starkt till teorins nackdel; kan man iaktta 

en oförmåga (/förmåga) att hantera branden, talar det måttligt till teorins fördel. Och vice versa. 

   Kan man dessutom utöver en förändring i utfall mellan fallen även iaktta en förändring 

avseende uppfyllandet av propositionerna, från att inte ha uppfyllt dem till att sedan uppfylla 

dem, torde det yttermera tala till teorins fördel, i enlighet med designen. 

 

7.1. Första delmekanismen: Upptäckt 

Endast kommunernas ansvar, då brandens initiala skede: 

Avseende enheten, framgår av empirin med tydlighet hur riskdata vid krisens initiala skede inte 

integrerades och analyserades i relation till en helhetsbild. Trots allvarliga väderförhållanden, 

genom värmeböljor, en mycket torr månad och låg luftfuktighet mm., gjordes ingen särskild 

riskbedömning vid utlarmning. SMHI hade dessutom sedan en tid utfärdat flera brandprognoser 

för landet, och den 30 juli en prognos för Västmanlands län specifikt; brandriskindex låg på 5E, 

vilket motsvarar extremt stor brandrisk. Redan vid detta tillfälle fanns dessutom prognos för 

måndagens exceptionella brandrisk tillhands. Räddningsledningen tycks dock endast ha beaktat 

SOS Alarms räddningsindex, vilket saknar koppling till rådande brandprognoser. Då brandens 

huvud väl passerat in i skogen, var det inte längre möjligt att enkom från marken bedöma hur 

långt dess huvud nått. Det fanns dock tidigt möjlighet att få tillgång information om brandens 
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omfattning, genom såväl helikopterflottiljens som brandflygets foton. Denna information 

vidarefördes dock inte till räddningsledningen. Därtill fanns möjlighet att på egen hand 

framställa information om omfattningen, genom att söka ta sig runt branden från marken, eller 

rekognosera med de flygresurser man disponerade över. Antingen gjorde man dock inte detta, 

eller nåddes inte räddningsledningen av informationen. Totalt sett fanns alltså riskdata 

tillgänglig för att bättre kunna bedöma riskens rådande och potentiella framtida omfattning; den 

var dock utspridd på flera aktörer och nådde inte räddningsledningen; eller vidarefördes inte 

informationen inom den egna organisationen. Av empirin framgår alltså med tydlighet, hur 

riskdata inte integrerades och analyserades i relation till en helhetsbild. Delmekanismens enhet 

misslyckas därför med ett nödvändigt test, och bör därför inte anses ha förelegat.  

   Avseende aktiviteten, framgår av empirin med tydlighet hur man inte vid tolkningen insåg, 

eller kommunicerade, riskens omfattning och inte heller mobiliserade tillräckliga eller 

kollektiva åtgärder. Vid mobiliseringen dimensionerades insatsen efter normalförhållanden, 

med endast två deltidsstyrkor och redan vid ankomst till platsen konstaterades resurserna 

otillräckliga. Inte endast var dock insatta resurser underdimensionerade relativt brandens 

omfattning, man valde rentav att avveckla delar av styrkorna under kvällen. Inte heller tycks 

riskens omfattning ha kommunicerats till andra aktörer. Då man kontaktades av Länsstyrelsen 

– på Länsstyrelsens initiativ – uppgav man att det endast var skog som brann, och att inga andra 

värden var hotade. Detta uttalande, liksom bedömningen av läget som eftersläckning, avslöjar 

dessutom att man inte förmått tolka och inse brandens omfattning – i synnerhet ej den 

potentiella framtida omfattningen. Inte heller mobiliserade man kollektivt. På Länsstyrelsens 

erbjudande om bistånd, gav man nekande svar. Och trots ett tidigt formellt beslut om att överlåta 

räddningsledarskapet till Sala-Heby, fortsatte arbetet i realiteten som två separata insatser, och 

i princip ingen kommunikation skedde mellan räddningstjänsterna. Inte heller under det vidare 

brandförloppet synes man ha gjort någon riskbedömning. Den uteblivna insikten om riskens 

omfattning tycks så ha levt kvar, och frånvaron av uppdaterade lägesbilder tycks ha medfört att 

man ej heller framöver insåg behovet av resurser. Av empirin framgår alltså med tydlighet, hur 

man inte vid tolkningen insåg eller kommunicerade brandens omfattning, och varken 

mobiliserade tillräckligt eller kollektivt mot den. Delmekanismens aktivitet misslyckas därför 

med ett nödvändigt test, och bör därför inte anses ha förelegat.   

 

7.2. Andra delmekanismen: Tolkning 

(Materialet angående propositionen, för såväl kommunerna som Länsstyrelsen, är något 

ofullständigt, men somlig relevant data finns tillhands, och indikerar vissa omständigheter.)  
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Kommunernas ansvar: 

Avseende enheten, indikerar somlig empiri att beslutsfattarna inte nåddes av hanterliga 

informationsmängder. Dels bedöms i materialet att åtminstone storleken på 

sektorsindelningarna innebar en svårighet för cheferna att kommunicera med personalen, och 

att deras svällande storlek under i synnerhet måndagens explosiva brandspridning i praktiken 

innebar en omöjlighet att utöva kontroll, osv.. Dels bedöms att åtminstone måndagens stora 

antal inträffade händelser, med dels den mycket kraftiga brandspridningen som sådan, men 

därutöver även flera räddningsuppdrag och annat, medförde ett högt tryck på 

räddningsledningen. Somlig empiri indikerar alltså, att beslutsfattarna inte nåddes av 

hanterliga mängder information. Det framgår dock inte om omständigheten präglade 

merparten av insatsfasen eller aktörerna. Delmekanismens enhet misslyckas därför med ett 

varken tillräckligt eller nödvändigt test, och kan med viss rimlighet anses inte ha förelegat.  

   Avseende aktiviteten, indikerar somlig empiri att beslutsfattarna överbelastades. Dels nåddes 

inte sektorchefen – vars sektor alltså bedöms som opraktiskt stor - av information om söndagens 

skyddsavbränning, dels missade man därefter att larma en av enheterna i området då man till 

följd av stigande fara tvangs evakuera; det är dock oklart om detta var en konsekvens av 

överbelastning i sig. Dels erfor man under måndagen – då räddningsledningen alltså var försatt 

under stort tryck – en oförmåga att mobilisera resurser för att hejda brandens framfart; det är 

dock oklart om detta var en konsekvens av överbelastning, då brandintensiteten tycks ha varit 

så omfattande att inga tillgängliga hinder förmått stoppa den. Dels kan alltså överbelastning 

vara till men bl.a. för upprättandet av en lägesbild, mm. och man kan därför även nämna, hur 

räddningsledningarna inte förmådde upprätta och kommunicera samlade och aktuella 

lägesbilder; det är dock oklart om detta var en konsekvens av överbelastning av information, 

utan tycks tvärtom ha berott på att man inte ens insamlade information. Somlig empiri indikerar 

alltså, att beslutsfattarna överbelastades. Det framgår dock inte entydigt och uttalat att man 

överbelastats, liksom inte heller om det i sådana fall präglade merparten av insatsfasen eller 

aktörerna. Delmekanismens enhet misslyckas därför med ett varken tillräckligt eller nödvändigt 

test, och kan med viss rimlighet anses inte ha förelegat. 

   

Länsstyrelsens ansvar: 

Avseende enheten, indikerar somlig empiri att beslutsfattarna nåddes av hanterliga 

informationsmängder. Dels bedöms att man åtminstone i den nya ledningsstaben upprättade en 

bättre struktur än tidigare; bland annat fördelades dessutom nu arbetet i skilda funktioner. Dels 

uppgav åtminstone till staben kopplade aktörer att arbetet i den nya staben fungerade bra under 
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rådande omständigheter. Dels uppgav åtminstone den nya räddningsledaren, att 

arbetsfördelningen i staben medförde att man inte drabbades av utmattning. Ingen empiri 

tillhands tyder heller på att man inte nåddes av hanterliga informationsmängder. Somlig empiri 

indikerar alltså, att beslutsfattarna nåddes av hanterliga mängder information. Det framgår 

dock inte entydigt och uttalat att så skedde, liksom inte heller om det i sådana fall präglade 

merparten av insatsfasen eller aktörerna. Delmekanismens enhet lyckas därför med ett varken 

tillräckligt eller nödvändigt test, och kan med viss rimlighet anses ha förelegat.  

  Avseende aktiviteten, indikerar somlig empiri att beslutsfattarna inte överbelastades. Bland 

annat kan alltså överbelastning vara till men för upprättandet av en lägesbild, mm., och man 

kan därför även nämna hur man efter Länsstyrelsens övertagande upprättade samlade och 

aktuella lägesbilder, mm. Ingen empiri tillhands tyder heller på överbelastning. Somlig empiri 

indikerar alltså, att beslutsfattarna inte överbelastades. Det framgår dock inte entydigt och 

uttalat att man inte överbelastades, liksom inte heller om det i sådana fall präglade merparten 

av insatsfasen eller aktörerna. Delmekanismens aktivitet lyckas därför med ett varken 

tillräckligt eller nödvändigt test, och kan med viss rimlighet anses ha förelegat. 

 

7.3. Tredje delmekanismen: Kommunicering 

Kommunernas ansvar: 

Avseende enheten, framgår av empirin med tydlighet hur en samlad lägesbild saknades. I 

materialet bedöms att oförmågan att sammanställa en samlad lägesbild under torsdagen 

kvarstod även under följande dygn. Från torsdag till och med måndag saknades alltså en samlad 

lägesbild. Vid några tillfällen bedöms den förvisso som något förbättrad relativt tidigare, men 

likväl ej samordnad. Måndagens förbättrade samlade lägesbild tappades dessutom under 

eftermiddagens kraftiga eskalering av branden. Av empirin framgår dessutom med tydlighet 

hur räddningstjänsterna agerade självorganiserande, i meningen fattade beslut autonomt utan 

gemensam övergripande hierarkisk styrning. Förvisso fattades flera formella beslut om att leda 

insatsen som en enda, med gemensam ledning. Dels redan mycket tidigt i insatsen under 

torsdagskvällen, dels återigen under lördagen. I materialet bedöms dock att insatsen i praktiken 

likväl bedrevs som två separata insatser, med skilda organisation och ledning. Även efter 

lördagens beslut arbetade man mot de egna och separata bakre ledningarna, samt fastställde 

varken gemensam taktik och målsättning eller följde upp givna order. Under söndagen gick 

man förvisso samman i en gemensam bakre ledning, men hade alltjämt kvar ett system med 

skilda bakre ledningar i övrigt. Under måndagen konstaterades således ett behov av ett samlat 

grepp om insatsen, och att man behövde gå samman under en gemensam och beslutande aktör, 
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varför man beslutade föreslå Länsstyrelsen ta över. Formellt leddes alltså insatsen tidigt 

hierarkiskt; reellt bedrevs den dock av autonoma och självorganiserande räddningstjänster. Av 

empirin framgår alltså med tydlighet, hur man inte upprättade och kommunicerade en samlad 

lägesbild. Av empirin framgår likaledes med tydlighet, hur räddningstjänsterna agerade 

självorganiserande. Teorin antar dock, att en samlad lägesbild är avgörande för en effektiv 

krishantering, även vid självorganisering. Delmekanismens enhet misslyckas därför med ett 

nödvändigt test, och bör därför inte anses ha förelegat.  

   Avseende aktiviteten, framgår av empirin med tydlighet hur aktörerna vid mobiliseringen 

agerade efter en individuell rationalitet. I materialet bedöms att räddningstjänsternas 

tillgängliga resurser inte arbetade mot samma mål i stort, liksom att resurserna inte fördelades 

på ett för den totala insatsen ändamålsenligt sätt. Ledning och insatser bedöms så som svagt 

koordinerade. Inte förrän måndagen fattade man strategiska beslut om hela räddningsinsatsens 

ledning, genomförande och resurser. Det bedöms vidare att den bristande samordningen 

medförde en oförmåga att hantera resurserna, under den tid branden fortfarande var hanterbar. 

Som exempel kan nämnas, hur man alltså ännu under lördagen inte fastställde några 

gemensamma mål, eller någon gemensam taktik. Som exempel kan även nämnas, hur man 

under torsdagen och fredagen inte samordnade resursförstärkningarna, vilka istället begärdes 

separat av respektive räddningstjänst, vilket dock under lördagen och söndagen gradvis 

förbättrades. Av empirin framgår dessutom med tydlighet hur hierarkisk styrning inte medförde 

låsningar, uteblivna åtgärder och underminerad lägesbild. Då insatsen alltså inte ens styrdes 

hierarkiskt, enligt ovan. Av empirin framgår alltså med tydlighet, hur räddningstjänsterna vid 

mobiliseringen agerade efter en individuell rationalitet. Delmekanismens aktivitet misslyckas 

därför med ett nödvändigt test, och bör därför inte anses ha förelegat. 

 

Länsstyrelsens ansvar: 

Avseende enheten, framgår av empirin med tydlighet hur en samlad lägesbild upprättades. I 

materialet bedöms, att det tidigare problemet med en avsaknad samlad lägesbild, kvarstod fram 

till att Länsstyrelsen med ny räddningsledning övertog ansvaret för insatsen. Av empirin 

framgår dessutom med tydlighet, hur aktörerna efter Länsstyrelsens övertagande av insatsen 

inte agerade självorganiserande, alltså utan gemensam övergripande hierarkisk styrning. I och 

med Länsstyrelsens övertagande utsågs en ny och gemensam räddningsledare för hela insatsen, 

understödd av biträdande räddningsledare och stabschef. Räddningsledaren var ensam ytterst 

ansvarig för såväl hela insatsen, som ledningsstabens arbete, och hela insatsen leddes framgent 

från denna stab. Denna räddningsledare hade stor frihet att själv utforma uppdraget och 
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ledningsstaben. Så långtgående tycks räddningsledarens mandat ha varit, att somliga i efterhand 

rentav framfört kritik mot att denne fick en mer utvidgad roll än vad som är normalt. Av empirin 

framgår alltså med tydlighet, hur man upprättade och kommunicerade en samlad lägesbild. Av 

empirin framgår likaledes med tydlighet, hur räddningstjänsterna inte agerade 

självorganiserande. Således är det inte möjligt att fälla ett enhetligt omdöme. Delmekanismens 

enhet lyckas med ett tillräckligt test i dess aspekt av samlad lägesbild, men misslyckas med ett 

nödvändigt test i dess aspekt av självorganisering, och bör således anses ha förelegat i den ena 

aspekten men inte i den andra. 

   Avseende aktiviteten, framgår av empirin med tydlighet hur aktörerna vid mobiliseringen inte 

agerade efter en individuell rationalitet. I materialet bedöms att ledningen vid Länsstyrelsens 

övertagande av ansvaret koordinerades bättre, och att detta var en framgångsfaktor. Som 

exempel kan nämnas, hur resurserna fördelades till de områden de bedömdes mest behövliga, 

genom kraftsamling i brandens norra ända. Att notera är vidare, hur det bedöms att det var just 

inledningsvis och under insatsens första dagar, ledningen var svagt samordnad, osv. Av empirin 

framgår dessutom med tydlighet hur hierarkisk styrning inte underminerade lägesbilden, eller 

vid mobiliseringen medförde låsningar eller på annat sätt uteblivna tillbörliga åtgärder. I 

materialet bedöms tvärtom att lägesbilden först i och med Länsstyrelsens övertagande av 

ansvaret blev samlad och hölls aktuell. I materialet bedöms vidare tvärtom att det var först i och 

med Länsstyrelsens övertagande av ansvaret som resurserna koordinerades bättre liksom inte 

minst dimensionerades upp kraftigt. Flera har dessutom uttalat uppgivit hur man upplevde det 

som värdefullt att genom räddningsledaren få en samlande aktör.  Av empirin framgår alltså 

med tydlighet, hur räddningstjänsterna vid mobiliseringen inte agerade efter en individuell 

rationalitet. Av empirin framgår likaledes med tydlighet, hur den hierarkiska styrningen inte 

underminerade lägesbilden eller dylikt. Således är det inte möjligt att fälla ett enhetligt 

omdöme. Delmekanismens aktivitet lyckas alltså med ett tillräckligt test i dess aspekt av 

utebliven individuell rationalitet, men misslyckas med ett nödvändigt test i dess aspekt av 

hierarkisk styrning som någonting som underminerar lägesbilden och dylikt, och bör således 

anses ha förelegat i den ena aspekten men inte i den andra.  

 

7.4. Fjärde delmekanismen: Mobilisering 

Kommunernas ansvar: 

Avseende enheten, framgår av empirin med tydlighet hur lägesbilden ej hölls uppdaterad och 

korrigerad. I materialet bedöms att räddningsledningen under kommunernas ansvar över 

insatsen saknade tillgång till aktuella lägesbilder. Antingen användes inte tillgängliga 
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flygresurser för att skapa sig en bild av brandens omfattning, eller vidarefördes inte insamlad 

dokumentation, eller var rökutvecklingen för kraftig för att luftrekognosering skulle kunna ge 

relevant information. Förvisso hade man under måndagen tillgång till Kustbevakningens med 

IR-kamera utrustade flygplan; detta var dock först i insatsfasens slutskede. Inte heller beaktade 

man de brandprognoser som utarbetats av skogsexperterna, och använde dem således ej heller 

aktivt i ledningen av insatsen. Av empirin framgår alltså med tydlighet, hur lägesbilden ej 

uppdaterades och korrigerades. Delmekanismens enhet misslyckas därför med ett nödvändigt 

test, och bör därför inte anses ha förelegat.  

   Avseende aktiviteten, framgår av empirin med tydlighet hur mobiliseringen ej anpassades 

efter omständigheternas krav. I materialet bedöms att frånvaron av uppdaterade lägesbilder 

troligen medförde att man ej insåg det personella behovet, liksom att resurstilldelningen ej 

hängde med i brandens utveckling. Vidare bedöms att det faktum att insatsen förblev 

underdimensionerad, medförde en oförmåga att omringa branden för att lägga 

begränsningslinjer, och att man istället fick göra ständiga omfall och nytag. Som exempel 

tackade man upprepade gånger nej till erbjudanden om bistånd, från såväl Länsstyrelsen som 

Försvarsmakten, liksom även en tidig möjlighet att utöka flygresurserna med norska 

helikoptrar. Som exempel kan även nämnas hur man vid upprepade tillfällen fick avbryta 

arbetet, då insatta resurser visat sig otillräckliga. Man kan även nämna hur man inte anpassade 

mobiliseringen efter omständigheternas krav, såtillvida att man trots ofta utebliven effekt till 

följd av dålig samordning, utan korrigering fortsatte att använda sig av helikoptrarnas och 

frivilligresursernas bevattningar. Av empirin framgår alltså med tydlighet, hur mobiliseringen 

ej anpassades efter omständigheternas krav. Delmekanismens aktivitet misslyckas därför med 

ett nödvändigt test, och bör därför inte anses ha förelegat.  

 

Länsstyrelsens ansvar: 

Avseende enheten, framgår av empirin med tydlighet hur lägesbilden hölls uppdaterad och 

korrigerad. I materialet bedöms, att avsaknaden av aktuella lägesbilder kvarstod fram till 

Länsstyrelsens och den nya räddningsledningens övertagande av insatsen. I och med 

Länsstyrelsens övertagande av ansvaret upprättades en ny stab i samarbete med den nya 

räddningsledaren. I denna nya stab blev arbetet mer strukturerat än tidigare, och var fjärde 

timma hölls aktiv lägesrapportering. Löpande tog man fram beslutsunderlag och analyser för 

insatsen, man beställde brandprognoser förnyade var tredje timma, liksom hade med 

skogsexperternas prognoser som en fast punkt på dagordningen. Därtill använde man 

Kustbevakningens plan för rekognosering av området, vilket bedömdes som ett utmärkt 
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beslutsstöd. Av empirin framgår alltså med tydlighet, hur lägesbilden uppdaterades och 

korrigerades. Delmekanismens enhet lyckas därför med ett tillräckligt test, och bör därför anses 

ha förelegat. 

   Avseende aktiviteten, framgår av empirin med tydlighet hur mobiliseringen anpassades efter 

omständigheternas krav. Så snart den nya räddningsledaren tillträdde, bedömde denne rådande 

insats vara kraftigt underdimensionerad, och korrigerade därmed det tidigare problemet med 

för få resurser för att kunna hantera branden. Således begärdes ytterligare resurser från såväl 

skilda räddningstjänster som Försvarsmakten. Därigenom rentav dubblades kapaciteten för 

markarbetet. Man kan även nämna hur man korrigerade det tidigare problemet med bristande 

samordning med helikoptrarna, och som en följd därav ofta effektlös vattenbombning, genom 

att Kustbevakningen fick agera förbindande länk vid de tillfällen man ej kunde kommunicera 

via Rakel eller direktkontakt. Av empirin framgår alltså med tydlighet, hur mobiliseringen 

anpassades efter omständigheternas krav. Delmekanismens aktivitet lyckas därför med ett 

tillräckligt test, och bör därför anses ha förelegat.  

 

7.5. Femte delmekanismen: Sårbarhet för systemfel 

(Materialet angående propositionen, för såväl kommunerna som Länsstyrelsen, är något 

ofullständigt, men somlig relevant data finns tillhands, och indikerar vissa omständigheter.) 

Kommunernas ansvar:  

Avseende enheten, indikerar somlig empiri att det inte fanns en förenande infrastruktur för 

informationsflödet aktörerna emellan. Dels bedöms att sambandet präglades av brister, genom 

åtminstone stundtals bristfällig eller utebliven täckning samt överbelastning av Rakel-nätet, 

liksom svårigheter för åtminstone vissa aktörer att kommunicera till följd av uteblivna 

förprogrammerade talgrupper, mm. Dels saknade åtminstone somliga aktörer Rakel-apparater, 

däribland bönder och entreprenörer som bevattnade med gödseltankar. Dels kunde åtminstone 

somliga aktörer inte använda Rakel, närmare bestämt helikoptrarna, vilka istället fick nås per 

mobilsamtal eller SMS. Somlig empiri indikerar alltså, att det inte fanns en fungerande 

infrastruktur för informationsflödet aktörerna emellan. Det framgår dock inte om det präglade 

merparten av insatsfasen eller aktörerna. Delmekanismens enhet misslyckas därför med ett 

varken tillräckligt eller nödvändigt test, och kan med viss rimlighet anses inte ha förelegat. 

   Avseende aktiviteten, indikerar somlig empiri att aktörerna som en följd av oförmåga till 

kommunikation inte agerade koordinerat. Dels samordnades inte helikoptrarnas – som alltså 

inte kunde använda Rakel – vattenbombningar med markenheterna på ett fungerande sätt; 

varför vattnet släpptes på för hög höjd, eller över fel partier, osv.. Dels upplevde man 
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svårigheter att koordinera frivilligresursernas och entreprenörernas – vilka alltså saknade Rakel 

– bevattningar med gödseltankar, varför vattnet ofta hann torka upp. Dels kan alltså möjligheten 

till kommunikation sägas utgöra de övriga delmekanismernas möjlighetsbetingelse, och man 

kan därför även nämna hur dessa delmekanismer enligt ovan i hög grad ej bör anses ha 

förelegat; det är dock oklart om detta berott på en utebliven möjlighet till kommunikation i sig. 

Somlig empiri indikerar alltså, att man inte agerade koordinerat som en följd av oförmåga till 

kommunikation. Det framgår dock antingen inte entydigt och uttalat att det berott på en 

oförmåga till kommunikation, eller inte om det präglat merparten av insatsfasen eller 

aktörerna. Delmekanismens aktivitet misslyckas därför med ett varken tillräckligt eller 

nödvändigt test, och kan med viss rimlighet anses inte ha förelegat.  

 

Länsstyrelsens ansvar: 

Avseende enheten, indikerar somlig empiri att det fanns en fungerande infrastruktur för 

informationsflödet aktörerna emellan. Dels identifierade den tillträdande räddningsledaren ett 

behov av mer Rakel-utrustning, och förstärkte så Rakel-sambandet, samt begärde även 

tekniksupport. Dels åtgärdades kommunikationsproblemen med helikoptrarna genom att 

Kustbevakningen med sina plan och transpondrar agerade förbindande länk vid de tillfällen 

Rakel eller direktkontakt ej kunde användas. Ingen empiri tillhands tyder heller på att det inte 

fanns en fungerande infrastruktur för informationsflödet aktörerna emellan. Somlig empiri 

indikerar alltså, att det fanns en fungerande infrastruktur för informationsflödet aktörerna 

emellan. Det framgår dock antingen inte entydigt och uttalat, eller inte om det präglat 

merparten av insatsfasen eller aktörerna. Delmekanismens enhet lyckas därför med ett varken 

tillräckligt eller nödvändigt test, och kan med viss rimlighet anses ha förelegat.  

   Avseende aktiviteten, indikerar somlig empiri att man inte som en följd av oförmåga till 

kommunikation inte agerade koordinerat. Bland annat åtgärdades den bristande samordningen 

med flygresurserna genom Kustbevakningens agerande som förbindande länk. Dels kan alltså 

möjligheten till kommunikation sägas utgöra de övriga delmekanismernas 

möjlighetsbetingelse, och man kan därför även nämna hur dessa delmekanismer enligt ovan i 

hög grad bör anses ha förelegat. Ingen empiri tillhands tyder heller på att man inte agerade 

kollektivt och koordinerat som en följd av oförmåga till kommunikation. Somlig empiri 

indikerar alltså, att man inte som en följd av oförmåga till kommunikation inte agerade 

koordinerat. Det framgår dock antingen inte entydigt och uttalat, eller inte om det präglat 

merparten av insatsfasen eller aktörerna. Delmekanismens aktivitet lyckas därför med ett 

varken tillräckligt eller nödvändigt test, och kan med viss rimlighet anses ha förelegat.  
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7.6. Implikationer244 

Som framgått eskalerade branden kontinuerligt under kommunernas ansvar över insatsen, men 

dock inte längre i och med Länsstyrelsens övertagande av ansvaret.  

   Som vidare framgått av analysen, skedde tämligen omfattande brott mot de propositioner som 

föreslås av Comfort et al. resiliensteori, under det att kommunerna hade ansvar över insatsen. 

Tre av fem propositioner bör ej anses uppfyllda; de övriga propositionerna kan med viss 

rimlighet anses ej uppfyllda. Annorlunda uttryckt bör tre av fem delmekanismer ej anses ha 

förelegat, medan de övriga delmekanismerna med viss rimlighet kan anses ej ha förelegat. 

   Att man kan iaktta en oförmåga att hantera branden, samt (med varierande rimlighet) kan 

iaktta att teorins propositioner ej uppfyllts, talar till teorins fördel. Den för förmågan att hantera 

risken antaget nödvändiga mekanismen tycks här frånvarande, liksom man kan iaktta det 

förväntade utfallet. Men då andra faktorer kan inverka på förmågan att hantera branden, är inte 

teorin bevisad med nödvändighet, och inte med nödvändighet förklaringen till utfallet.  

   Man kan vidare framhålla, hur förhållandet att propositionerna inte påvisats uppfyllda, utan 

tvärtom tycks ej uppfyllda, torde innebära att teorin tämligen starkt förutsäger en oförmåga att 

hantera branden. I detta avseende är denna insatsfas ett, om inte mest sannolikt, så i alla fall 

sannolikt fall. Då man också kan iaktta en oförmåga att hantera branden, talar insatsfasen därför 

närmare bestämt måttligt till teorins fördel; annars hade det talat starkt till teorins nackdel.  

   Som vidare framgått av analysen, skedde tämligen omfattande ageranden i enlighet med de 

propositioner som föreslås av Comfort et al. resiliensteori, under det att Länsstyrelsen hade 

ansvar över insatsen. En av fyra propositioner bör helt och en av fyra propositioner bör delvis 

anses uppfyllda; de övriga propositionerna kan med viss rimlighet anses uppfyllda. Annorlunda 

uttryckt bör en av fyra delmekanismer helt och bör en av fyra delmekanismer delvis anses ha 

förelegat, medan de övriga delmekanismerna med viss rimlighet kan anses ha förelegat. 

   Att delmekanismen förelegat delvis, innebär inte att den förelegat i viss grad (vilket Beach 

och Pedersen skulle invända mot).245 Det innebär att en kvalitativ aspekt av den inte förelegat.     

   Att man kan iaktta en förmåga att hantera branden, samt (med varierande rimlighet, och 

bortsett självorganisering) kan iaktta att teorins propositioner uppfyllts, talar till teorins fördel. 

Den för förmågan att hantera risken antaget nödvändiga mekanismen tycks här närvarande, 

liksom man kan iaktta det förväntade utfallet. Men då andra faktorer alltså kan inverka, är inte 

teorin bevisad med nödvändighet, och inte med nödvändighet förklaringen till utfallet.  

   Man kan vidare framhålla, hur förhållandet att propositionerna inte påvisats ej uppfyllda, utan 

tvärtom tycks uppfyllda (bortsett självorganisering), torde innebära att teorin tämligen starkt 

förutsäger en förmåga att hantera branden. I detta avseende är denna insatsfas ett, om inte mest 
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sannolikt, så i alla fall sannolikt fall. Då man också kan iaktta en förmåga att hantera branden, 

talar insatsfasen därför närmare bestämt måttligt till teorins fördel.  

   Betraktade för sig, talar således var insatsfas måttligt till teorins fördel. Fallen är att se som 

sannolika, och man kan iaktta det förväntade utfallet. Man kan således ej på grundval av 

analysen uttala sig om huruvida teorin befinns giltig även vid mindre sannolika fall.   

   Till teorins fördel talar även - enligt designen - att man kan iaktta en förändring i de oberoende 

variablerna mellan fallen; alltså att man utöver skillnad i utfall, först kan iaktta ett agerande i 

strid med propositionerna och sedan ett agerande i enlighet med dem. Men då teorins föreslagna 

oberoende variabler är flera, och flera av dem ändrats, kan man inte på grundval av resultaten 

uttala sig om någon särskild proposition spelat större roll än de andra för utfallet; vilket man 

kunnat göra, om endast en av variablerna förändrats, då det i sådana fall talat för att denna 

variabel förklarat utfallet, då fallen i övrigt (avseende propositionerna) varit lika. Dessutom, då 

studien inte prövat och uteslutit alternativa variabler, och därför även helt andra variabler kan 

ha förändrats över tid, torde resultaten närmare bestämt tala måttligt till teorins fördel, då det 

alltså inte är säkert att fallen i övriga centrala avseenden (utöver propositionerna) varit lika.  

  Avslutningsvis kan dock framhållas, hur teorin inte vinner stöd avseende resonemanget om 

självorganisering. Comfort et al. är kritiska till att vid storskaliga kriser kontrollera insatsen via 

hierarkiska strukturer. Att notera är därför hur insatsen under kommunernas ansvar, i praktiken 

inte präglades av hierarkisk styrning. Försöken att gå samman under gemensam ledning, påvisar 

en upplevd oförmåga att hantera branden under denna självorganisering. Därtill saknades 

uppdaterade lägesbilder, mm.; dvs. vad Comfort et al. snarast ser som effekter av hierarkisk 

styrning. Då man väl gått samman under gemensam ledning, åtgärdades dock dessa problem. 

   Avseende teorins resonemang självorganisering specifikt kan man alltså – enligt designen – 

iaktta en övergång från ett agerande i enlighet med propositionen, till ett agerande i strid med 

densamma. Vilket torde tala måttligt till teorins nackdel, enligt ovan, dvs. då det är svårt att 

bryta ut effekten av denna variabel från teorins övriga variabler liksom från helt andra variabler.  

   För att återkoppla till resonemanget om nätverksstyrning, kan man uttrycka det som att 

analysens resultat talar mot ett nätverksperspektiv på krishantering. Men det är inte uppenbart, 

om analysen talar mot nätverksstyrning som sådant, eller om den snarare talar för en mildare 

variant av nätverksstyrning, där nätverket samlas under någon sorts enande aktör.  

 

8. SLUTSATSER 

Samverkan kan definieras som den funktion som, genom att aktörer kommer överens – i motsats 

till att en aktör bestämmer – åstadkommer inriktning och samordning av tillgängliga resurser.  
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   Forskarna Louise K. Comfort et al. föreslår i sin resiliensteori ett ramverk för hur skilda 

aktörer kan agera kollektivt och koherent mot det gemensamma målet att åtgärda risken, vid 

oväntade och storskaliga extrema händelser. Teorin kan ses som en teori om hur samverkan bör 

bedrivas. Mer konkret föreslår teorin en serie propositioner, om vad som bör prägla 

krishanteringens beslutssteg, vilka i denna studie operationaliserats sålunda: (1) data bör 

integreras och analyseras i relation till en helhetsbild; (2) informationsflödet bör vara fokuserat, 

såtillvida att beslutsfattarna endast nås av hanterliga mängder information av relevans för deras 

ansvarsområde; (3) det bör finnas en samlad lägesbild, på grundval av vilken aktörerna 

självorganiserande fattar beslut; (4) lägesbilden, inklusive uppfattningar om vidtagna åtgärders 

verkningskraft, bör hållas uppdaterad och korrigerad och utgöra en grund för anpassning av 

resurserna; (5) det bör finnas en förenande infrastruktur för informationsflödet. 

   Under branden i Västmanland erfor man under kommunernas ansvar över krishanteringen en 

oförmåga att hantera branden, vilken eskalerade för var dag; under Länsstyrelsens ansvar erfor 

man en förmåga att hantera branden, vars eskalering då upphörde. Angående teorin, uppfylldes 

inte under kommunernas ansvar tre av fem propositioner (1, 3, 4) medan två av fem 

propositioner (2, 5) med viss rimlighet kan anses ej uppfyllda; under Länsstyrelsens ansvar 

uppfylldes en av fyra propositioner helt (4), en av fyra propositioner delvis (3), medan två av 

fyra propositioner (2, 5) med viss rimlighet kan anses uppfyllda. 

   Då fler faktorer än av teorin föreslagna variabler kan ha påverkat utfallet, bevisar inte 

analysen teorin med nödvändighet. Men föreliggande fall torde vara att se som sannolika fall, 

och då man kan iaktta det förväntade utfallet, talar analysen måttligt till teorins fördel. Man kan 

inte på grundval av densamma uttala sig om huruvida teorin befinns giltig vid mindre sannolika 

fall. Måttligt till teorins fördel talar även, då inga alternativa variabler prövats, att man i enlighet 

med designen mellan fallets delar kan iaktta en förändring i de oberoende variablerna. 

   Då analysen generellt talar till teorins fördel, kan teorin även anses vara en förklaring till 

utfallet av hanteringen av branden, i synnerhet avseende de propositioner som misslyckats med 

nödvändiga och lyckats med tillräckliga empiriska tester, bortsett aspekten självorganisering.  

Men då andra faktorer kan inverka, är inte teorin med nödvändighet förklaringen till utfallet. 

   Avseende aspekten självorganisering talar analysen måttligt till teorins nackdel. Oklart är 

dock, om det talar mot självorganisering och nätverksstyrning som sådant, eller om det snarast 

talar för en mildare variant av självorganisering och nätverksstyrning. Inledningsvis framhölls 

hur förarbeten till lagstiftning fastslår, att svensk krishantering bygger på samverkan. Om med 

samverkan avses, att resurserna ska inriktas och samordnas utan övergripande gemensam 

ledning, torde därför Salabranden resa frågan om dessa förarbeten eventuellt bör ses över. 
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