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Förord 

Etiketten ”wicked problem” passar på många av det moderna samhällets 

utmaningar. Här avses inte att ett problem i sig skulle vara ”elakt” eller ”ont”, 

utan på att det är genuint svårhanterat och därmed undandrar sig enkla 

lösningar.  Svårlösta samhällsfrågor är en möjlig översättning. Några 

egenskaper som brukar tillskrivas denna typ av problem är att de är genuint 

komplexa, tycks vara näst intill behandlingsresistenta, kan inte lösas en gång 

för alla, samt väcker starka känslor och därmed meningsskiljaktigheter - såväl 

när det gäller problembeskrivning som lösningsalternativ. En annan 

utmärkande egenskap är att frågorna inte tycks kunna lösas via vårt normala 

angreppssätt; att stycka upp i småbitar och låta varje berörd aktör sköta sin bit. 

Våra invanda – linjära -tankemodeller tycks helt enkelt inte fungera, och vi kan 

knappast enas om vad vi ska kalla problemet eller tydligt definiera vad i det 

består. 

Det problemområde som behandlas i denna rapport – sociala risker, social oro, 

brist på social hållbarhet, eller vad man nu väljer att kalla detta svårgripbara – 

tillhör definitivt klassen svårlösta samhällsfrågor.  

Rapporten baseras på intervjuer med ett antal befattningshavare på nationell, 

regional och lokal nivå. I det sistnämnda fallet med fokus på storstäderna. Det 

framgår med önskvärd tydlighet att problematiken upplevs som reell och 

oroande av alla respondenter, men med lika stor tydlighet att det i stort saknas 

ett gemensamt språk, effektiva kommunikations- och samarbetsformer och en 

samlande ”ledartröja”. 

Författarna, Åke Jacobsson och Ulf Nilrud vid företaget Prospero, har stor 

insikt i kommunalt ledningsarbete och bred erfarenhet av det svenska 

krishanteringssystemet.  

Rapporten är i första hand tänkt att vara deskriptiv, men innehåller ändå ett 

antal normativa förslag eller påståenden.  Dessa får tillsvidare stå för 

författarna själva, men de bör kunna utgöra en god utgångspunkt för den 

fortsatta dialogen om hur vi tillsammans ska lära oss bli bättre i att förstå och 

hantera den svårlösta problematiken kring ”social oro”. 

 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Avdelningen för utvärdering och lärande 
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1. Sammanfattning 

De senaste årens händelser med socialt betingad oro är exempel på en 

framväxande problematik som är komplex och svår att bemöta. Sannolikt krävs 

en ny typ av interorganisatorisk samverkan och åtgärdsprogram i genuin 

samverkansanda för att vända utvecklingen. 

I ett samhälle med social obalans finns det en risk att situationen kan övergå 

till social oro. Det kan ske mycket snabbt och sprida sig över stora geografiska 

områden. En internationell händelse kan skapa oro lokalt och en lokal händelse 

kan få internationell spridning.  

Det är inte uppenbart vilka händelser som initierar social oro och med 

moderna informationsmedier som bärare kan oron uppstå och spridas mycket 

snabbt. Detta medför bland annat att social oro kan sprida sig över stora och 

icke närliggande geografiska områden vilket medför att social oro utmanar 

dagens krishanteringssystem och det geografiska områdesansvaren. De 

nationella målen för samhällets säkerhet blir också delvis utmanade särskilt då 

spridningseffekter uppstår. 

Denna rapport omfattar storstadskommuners och räddningstjänsternas 

erfarenheter av social oro samt hur detta hanterats. Slutsatser hur social oro 

kan bemötas kan sammanfattas enligt följande: 

 Social oro uppstår på lokal nivå och måste även bemötas och hanteras på 

lokal nivå genom information och social mobilisering. Övriga aktörer 

måste stödja den lokala nivån i detta arbete. 

 

 Utvecklingen av informationsdelning i det svenska 

krishanteringssystemet har under de senaste åren varit mycket positiv. 

Det sker nu på ett systematiserat sätt från nationell nivå via regional till 

kommunal nivå. Däremot är det ovanligt att samverkan utvecklats från 

informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma 

åtaganden, vilket är en nödvändighet för att myndigheter samordnat 

skakunna systematiskt identifiera sociala risker samt agera och bemöta 

social oro. 

 

 Dagens nationella struktur för krishantering kom till stånd efter 

Tsunamikatastrofen 2004 och syftar till att stödja den nationella nivån 

enligt ”top down” perspektiv och detta system måste kompletteras för att 

stödja bemötandet av social oro i ett lokalt samhälle enligt ett ”bottom 

up” perspektiv. 

 

 Kommunikation är ett av verktygen myndigheterna har för att bemöta 

och avhjälpa social oro. Dagens situation med informationsspridning 

genom sociala medier ställer helt nya krav på samhällets 

informationsförmåga, men ger också möjligheter vad det gäller 

informationsinsamling och beredskap. 

 

 Det finns en stor vilja och förståelse från räddningstjänsterna att 

medverka i det sociala arbetet men det är en stor skillnad mellan 

storstäderna i hur de arbetar idag. Det finns flera goda exempel på 
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åtgärder framsprungna ur lokala initiativ.  Kommunerna har idag 

begränsad insikt om att räddningstjänsten kan vara aktör i socialt arbete 

och är därmed ingen självklar samverkanspart.  

 Räddningstjänsterna måste förberedas för att delta i arbetet med att 

stärka den sociala hållbarheten och för att kunna verka i den svåra 

insatsmiljön som kan uppstå vid social oro. Motivationen är redan hög 

för att bli tydliga aktörer i trygghets- och säkerhetsarbetet.  

 

 Sociala risker bör integreras i samhällets risk- och sårbarhetshantering 

på alla nivåer.  



6 

 

2. Bakgrund 

2.1 Inledning 

Den sociala oron är idag synlig bland annat genom stenkastning mot polis, 

räddningstjänst och ambulans i samband med räddningsinsatser på flera orter 

i landet. Incidenterna har förekommit i samband med ungdomsbråk, 

vandalisering och anlagda bränder (främst bilbränder) i förorter till Malmö, 

Göteborg, Stockholm och Uppsala. Liknande händelser har också uppstått i 

mindre städer. Våren 2013 utbröt social oro i stadsdelen Husby i Stockholm, 

oroligheterna varade då nästan en vecka och spred sig både inom 

Stockholmsområdet och ut i landet. 

De senaste årens händelser med socialt betingad oro är exempel på en 

framväxande problematik som är komplex och svår att bemöta. Sannolikt krävs 

en ny typ av interorganisatorisk samverkan och åtgärdsprogram i genuin 

samverkansanda för att vända utvecklingen.  

MSB har under de senaste åren initierat ett antal studier och forskning kring 

frågor som rör utanförskap, social oro och samhällssäkerhet. Det finns nu 

anledning att belysa social oro ur ett kommunledningsperspektiv och 

studera hur problematiken upplevs och hanteras, de hinder och problem som 

finns liksom de möjligheter och innovativa lösningar som kan identifieras. 

 

2.2 Uppdragets mål och syfte 

Studien har genomförts på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, enheten för lärande av olyckor och kriser, under perioden 

november 2013 till mars 2014. Rapporten är framtagen av Prospero AB med 

konsulterna Åke Jacobsson och Ulf Nilrud. 

 

Mål 

 Utifrån berörda storstadskommuners erfarenheter beskriva dagens 

problem rörande social oro samt hur detta hanterats.  

Analysen ska även beröra vidtagna åtgärder samt upplevda hinder och 

möjligheter i hanteringen av dessa problem  

 Utifrån berörda räddningstjänsters erfarenheter beskriva dagens 

problem rörande social oro samt hur detta hanterats. 

Analysen ska även beröra vidtagna åtgärder samt upplevda hinder och 

möjligheter i hanteringen av dessa problem 

 Analys av framtida kravbild rörande hantering av social oro samt vilken 

effekt denna får på räddningstjänstens uppgift att förebygga och 

genomföra räddningsinsatser. 
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Syfte 

Undersöka hur ett bredare perspektiv på social oro, som även inkluderar 

kommunledningsnivå, kan användas för att utveckla och förankra 

arbetsprocesserna hos kommuner, räddningstjänst m.fl. och genom detta, på 

ett innovativt sätt skapa en bättre beredskap kring hantering av de eskalerande 

problemen rörande social oro. 
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3. Vad karaktäriserar social 
oro? 

3.1 Riskprofil 

Social oro är inget nytt utan har förekommit under mycket lång tid. Det var 

exempelvis kravaller i Malmö 1926 på grund av en arbetsmarknadskonflikt, de 

så kallade Möllevångskravallerna. Samhället är under ständig förändring 

varvid orsaker till social obalans också ändras över tid. Det innebär också att de 

förebyggande åtgärderna behöver förändras över tid för att få ett fungerande 

samhälle. Dagens samhälle är både internationellt och mångkulturellt. Detta i 

kombination med dagens mycket snabba kommunikationsmöjligheter skapar 

helt nya förutsättningar för arbetet med att stärka den sociala hållbarheten. 

”Situationen i Husby påverkade inte vårt dagliga arbete i samma 

utsträckning som kriget i Syrien” (Socialtjänsten Angered) 

 

Sociala risker har en inbyggd potential till att övergå till social oro. Det är inte 

uppenbart vilka händelser som initierar social oro och med information och 

moderna informationsmedier som bärare kan oron uppstå och spridas mycket 

snabbt. Det medför bland annat att social oro kan sprida sig över stora och icke 

närliggande geografiska områden. 

En internationell händelse kan skapa oro lokalt och en lokal händelse kan få 

internationell spridning. 

Social oro utmanar dagens krishanteringssystem och det geografiska 

områdesansvaret, bland annat eftersom det inte är självklart var man bör 

utföra analyser av spridningsrisker mellan icke närliggande geografiska 

områdesansvar.  

De nationella målen för samhällets säkerhet blir också delvis utmanade.  

 Befolkningens liv och hälsa utmanas inte direkt ur ett nationellt 

perspektiv även om det lokalt kan innebära skador och dödsfall. Det 

finns dock en risk att befolkningens liv och hälsa utmanas vid större, 

spridda eller långvariga händelser. 

 

 Samhällets funktionalitet blir direkt utmanat i lokalsamhället då ett 

område med risk för kravaller eller pågående kravaller inte har 

förutsättningar att fungera.  

 

 Förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, 

rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter blir direkt påverkat 

då samhällets normsystem sätts ur spel. Både offentlig och privat 

egendom riskera att gå förlorade vilket bland annat har stor påverkan 

på den enskildes fri- och rättigheter. 

3.2 Beskrivning av begrepp kring social oro 

Det har under studien framkommit att de intervjuade aktörerna använder olika 

begrepp för att tala om det vi i denna rapport kallar social oro. Föra att kunna 
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beskriva de av studien berörda organisationernas bild av begreppet social oro 

krävs ett resonemang kring ett flertal sammanlänkade begrepp. Bildserien och 

resonemanget nedan syftar till att tydliggöra detta. 

3.2.1 Social balans 

Hållbar utveckling är ett begrepp som de flesta känner till, men alla personer 

har samtidigt sin egen bild av vad begreppet egentligen innebär. För att uppnå 

hållbar utveckling brukar det beskrivas att det är nödvändigt att få hållbarhet i 

tre dimensioner 

 Ekonomisk hållbarhet 

 Ekologisk hållbarhet 

 Social Hållbarhet 

 

Social balans kan beskrivas som en form av idealläge där populationens normer 

stämmer väl överens med samhällets utveckling och inriktning. Begreppet kan 

således innefatta olika storheter beroende på populationens utformning, 

integration etc. och därför variera mellan nationell nivå, inom regioner och till 

och med mellan stadsdelar inom samma stad. 

Social balans är starkt knutet till begreppet hållbar utveckling vilket kan sägas 

peka ut en önskvärd samhällsutveckling. Enligt Bruntlandkommissionens 

rapport "Vår gemensamma framtid" (1987) definieras detta som: ”Hållbar 

utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” 

Att sträva efter social hållbarhet är att arbeta för och förvalta social balans. 

3.2.2 Sociala risker 

Den sociala balansen i samhället påverkas ständigt av en mängd sociala risker 

som enligt Per-Olof Hallins preliminära definition (ref: Stadens omvandling 

och sociala risker) ses som ”möjligheten för oönskade händelser, beteenden 

eller tillstånd med ursprung i människors relationer, livsvillkor och 

levnadsförhållanden som kan ha negativa konsekvenser på det som en grupp 

människor bedömer vara skyddsvärt”. 

 

Västra Götalandsregionen definierar i sin rapport Sociala risker i risk- och 

sårbarhetsanalyser sociala risker som ”sannolikheten för oönskade händelser, 

beteenden eller tillstånd med ursprung i sociala förhållanden och som har 

negativa konsekvenser för det som bedöms vara skyddsvärt”.  

Sociala risker kan enligt båda dessa definitioner ha en mycket stor bredd och 

innefatta allt ifrån politiska inriktningar och beslut till konkreta handlingar 

inom den enskilda stadsdelen. 
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3.2.3 Förebyggande åtgärder 

Samhället arbetar kontinuerligt med att stärka den sociala balansen genom 

”främjande åtgärder”. Då dessa åtgärder ses ur perspektivet att motverka de 

sociala riskerna talas det ofta istället om ”förebyggande åtgärder”, begreppen 

används på olika sätt inom de berörda verksamheterna men syftet är dock 

detsamma. 

 

 

Bild 1. Social balans, risker, förebyggande åtgärder och social obalans. 

 

3.2.4 Social obalans 

När de sociala riskerna utvecklas och får fäste i samhället uppstår social 

obalans. På samma sätt som med begreppet social balans kan definitionen 

variera beroende på den population som upplever tillståndet. 

3.2.5 Social oro 

Inom Stockholm Stad används beskrivningen av begreppet som att ”Social oro 

uppstår då den sociala obalansen tar sig uttryck i det offentliga rummet”, 

d.v.s. då effekterna av social obalans och sociala risker blir synliga. Oavsett 

vilka händelser det handlar om har de det gemensamma att de kostar samhället 

och enskilda tid, resurser och engagemang, de är ett hot mot den sociala 

ordningen och kan i sin tur ses som sociala risker med potentiella 

spridningseffekter. 

 

En annan definition av social oro är: 

”Social oro är olika typer av utfall eller angrepp på det som samhällets 

institutioner ser som önskvärt att skydda. Social oro är en följd och 

kombination av flera sociala risker, vilka i sin tur är uttryck av 

bakomliggande negativa omständigheter.”  

(ref: Nacka-avstämningsrapport) 
Social oro kan enligt definitionerna ovan ta sig många uttryck allt ifrån 

spontana protester och demonstrationer till regelrätta upplopp. Inte minst 

näthat, bland annat genom användandet av sociala medierna och forum, kan 

vara exempel på hur social oro visar sig i det moderna samhället (jmf. 

Instagramhändelsen i Göteborg 2013). 

Social balans Social oroSocial obalans
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Oavsett hur den sociala oron visar sig kan det sägas utgöra ett tillfälle eller 

tillstånd där det normgivande regelverket åsidosatts av enskilda eller grupper 

av individer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Social oro. 

 

  

Social balans Social oro

Begreppet social oro
Social oro uppstår när den sociala 

obalansen tar sig uttryck i det 
offentliga rummet

Social obalans

Kravaller

Skadegörelse

Protester
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4. Nulägesbild  

4.1 Generellt 

Bilden nedan visar de vedertagna informations- och rapporteringsvägaren i det 

svenska krishanteringssystemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3. Rapporteringsvägar och helhetssyn. (MSB, Rainar All, presentation) 

 

4.2 Nationell nivå 

4.2.1 Regeringskansliet 

Regeringskansliet är den myndighet som har i uppdrag att hjälpa regeringen att 

styra riket och förverkliga sin politik. Regeringen avgör inriktningen för 

Regeringskansliets arbete och vilka frågor som ska prioriteras, vilket innebär 

att det är en politiskt styrd organisation. 

Regeringskansliets kriskansli bevakar dygnet runt händelseutvecklingen både 

inom landet och internationellt. 

  

Kriskansliets uppdrag är att genom omvärldsbevakning hålla Regeringen 

informerad. Detta sker i normalläget två gånger per dygn och då handlar det 

om att vidarebefordra information utan värdering. Till stor del handlar arbetet 

om observation av händelser samt om huruvida systemet fungerar, det vill säga 

om förmågan hos berörda myndigheter är tillräcklig eller om extra stöd behövs.  

 

Vid en större eller av annat skäl utmärkande händelse kan analys med berörda 

departement genomföras. Syftet är då att säkerställa att alla har samma 

lägesbild samt att pröva om systemet klarar att hanterar händelsen. Om svaret 

är nej så kan det bli fråga om att omfördela statliga resurser. Vid oro i Sverige 

är kriskansliets kontaktyta alltid departementsnivå där varje departement i sin 

tur har kontakt med sina myndigheter.  
  

Regeringskansliet

MSB

Kommunen

Socialstyrelsen
Andra centrala 
myndigheter

Länsstyrelse Landsting
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Från lokal nivå kommer information från kommunerna till länsstyrelserna som 

i sin tur informerar MSB och Socialdepartementet. 

 

Vid en större händelse inom Sverige kommer kriskansliet själva att identifiera 

händelsen. 

En händelse som identifieras av kansliet kan gå vidare till MSB som i sin tur 

informerar länsstyrelserna. Länsstyrelsen bedömer om och hur informationen 

ska delas till kommunerna via ordinarie samverkanskonferens eller om en 

särskild samverkanskonferens är påkallad. Det sker dagliga kontakter med 

MSBs tjänsteman i beredskap (TIB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4. Förenklad beskrivning av informationsflöde utifrån Regeringskansliets 

perspektiv. 

 

Vid Husby-händelsen maj 2013 genomfördes analyser med berörda 

departement för att skapa en gemensam lägesbild och för att pröva om 

systemet klarade av att hantera händelsen.  

Det genomfördes även en bevakning av hur händelsen skildrades 

internationellt. 

4.2.2 Försvarsdepartementet 

Sociala risker tillhör inte Försvarsdepartementets primära ansvarsområde, 

departementet är däremot indirekt inblandade genom räddningstjänstens roll. 

Försvarsdepartementets påverkansmöjlighet är genom nationella krav och 

förväntningar på den kommunala räddningstjänsten. På längre sikt kan 

departementet påverka lagstiftning och kompetensutbildningen inom 

räddningstjänsten och på kortare sikt kan uppdrag gå via regleringsbrev till 

MSB som på så sätt kan påverka den kommunala räddningstjänsten. 

 

Försvarsdepartementet följer MBSs arbete gällande social oro och har noterat 

att MSB har genomfört flera utredningar och har frågan på sin agenda. 

Försvarsdepartementet följer även utvecklingen inom den kommunala 

räddningstjänsten både inom förebyggande och operativa insatserna. Just nu 

finns inga planer på några ytterligare initiativ från departementet.  

Kommunal nivå

Regional nivå

Nationell nivå Regeringen

Regeringskansliets kriskansli Departement
analys

info
Info

Myndigheter

MSB Info

Länsstyrelser

Information 
Socialdepartementet

Lokal nivå

Kommuner

info
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4.2.3 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) arbetar i huvudsak med 

intressebevakning. Omfattningen av verksamhetsutveckling är begränsad.  

 

SKL deltar aktivt i arbetet med ”Sociala insatsgrupper” som är ett 

gränsöverskridande arbete för att få ”värstingar” på rätt väg. Arbetet har 

initierats av regeringen och leds av Rikspolisstyrelsen. För närvarande har SKL 

inga planer på att några ytterligare initiativ.  Om läget ändrar sig ser SKL att de 

först behöver inventera det arbete som så här långt har utförts. 

4.2.4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet 

med uppgift är att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera 

olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra aktörer såsom 

kommuner, landsting, myndigheter och organisationer. 

När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger MSB stöd till de ansvariga 

aktörerna. MSB ska också se till att samhället utvärderar och drar lärdom av 

det som inträffat. 

 

Nationell lägesbildscentral 

MSBs lägesbildscentral har fyra huvuduppgifter: 

 Medverka till en lägesbild till Regeringen samt identifiera vad som hänt 

och hur aktörerna agerar 

 Stödja samordning genom bl.a. samverkanskonferenser 

 Sprida korrekt och saklig information genom exempelvis 

krisinformation.se 

 Informationssamordning. 

Händelserna hanteras utifrån de nationella målen för samhällets säkerhet och 

är något av målen hotade så börjar MSB att agera. Dessa mål är att värna: 

 Befolkningens liv och hälsa 

 Samhällets funktionalitet  

 Förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, 

rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter. 

Lägesbildscentralen blir aktiverad från SOS ALARM eller från myndigheternas 

TIB- funktioner. Det finns alltid en grundkompetens att påbörja analys av 

konsekvenser. Det finns också möjlighet att skapa en särskild 

analysorganisation som är händelseanpassad. 

Lägesbildcentralen arbetar alltid genom länsstyrelserna för att nå kommunerna 

och till sektorsmyndigheterna. 

 

Vid Husby-händelsen arbetade centralen med:  

 Lägesbild 

 Följde utvecklingen 

 Samverkade med berörda aktörer 
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 Analys av spridningsrisken genom bland annat samverkan med flera 

olika länsstyrelser. 

 

 

Samverkansområden 

Citat från MSBs hemsida:  

”För att kunna skapa en bättre krisberedskapsförmåga i samhället så måste 

alla berörda aktörer samverka; myndigheter, länsstyrelser, kommuner, 

landsting, näringsliv och organisationer. En sådan typ av samverkan sker 

inom samverkansområdena där utpekade myndigheter är indelade i olika 

grupper och varje grupp är ansvarig för krisberedskapen inom ett särskilt 

område, ett så kallat samverkansområde (SO). 

Syftet med samverkansområdena är att i samverkan med berörda aktörer 

komma fram till hur krisberedskapen inom ett område och mellan områden 

bör och kan stärkas.” 

 

Det finns idag sex samverkansområden: 

 Teknisk infrastruktur 

 Transporter 

 Farliga ämnen 

 Ekonomisk säkerhet 

 Geografiskt områdesansvar 

 Skydd, undsättning och vård 

Här noteras att i samverkansområde ”Geografiskt områdesansvar” deltar inte 

polisen, detta trots att polisen måste anses vara kommunernas viktigaste 

samverkanspartner när det gäller social oro. 

 

Föreskriftsrätt för risk o Sårbarhetsanalyser (RSA). 

Varje kommun och statlig myndighet ska upprätta risk- och 

sårbarhetsanalyser. MSB har regeringen uppdrag att utfärda förskrifter. 

Nuvarande föreskrifter är från 2010 och omfattar åtta punkter som beskriver 

hur kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska sammanställas och redovisas. 

Det pågår en översyn med inriktning på nya föreskrifter från år 2015. 

Kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska redovisas enligt följande punkter: 

1. Övergripande beskrivning av kommunen. 

2. Övergripande beskrivning av arbetsprocess och metod. 

3. Övergripande beskrivning av identifierad samhällsviktig verksamhet 

inom kommunens geografiska område. 

4. Identifierade och värderade risker, sårbarheter samt kritiska beroenden 

inom kommunens geografiska område. 

5. Övergripande beskrivning av särskilt viktiga resurser som kommunen 

kan disponera för att hantera extraordinära händelser. 

6. Bedömning av förmågan i samhällsviktig verksamhet inom 

kommunens geografiska område att motstå och hantera identifierade 

risker som kan leda till en extraordinär händelse. 

7. Bedömning av kommunens förmåga att motstå och hantera 

identifierade risker som kan leda till en extraordinär händelse. 
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8. Planerade och genomförda åtgärder samt en bedömning av behov av 

ytterligare åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens 

resultat. 

Det finns även en föreskrift för statliga myndigheter med i princip samma 

innehåll. 

 

MSBs projekt ”Ledning och samverkan”   

MSBs projekt ”Ledning och samverkan” syftar till att nyttja samhällets resurser 

mer effektivt genom att öka förmågan till samverkan och gemensamma 

åtaganden. Projektet ska vara klart till halvårsskiftet 2014. 

 

Det finns behov av att utveckla dagens informationsdelning till en gemensam 

problemförståelse med ett gemensamt åtagande utifrån respektive mandat. 

Projektet förslår inrättande av ”ledningsstöd” som är en nytt 

gränsöverskridande och aktörsgemensamt organ. Begreppet stab är förbehållet 

respektive organisation. Utgångspunkten är det geografiska områdesansvaret: 

kommun, länsstyrelse och Regeringen. 

Den som har det geografiska områdesansvaret är värd och ska tillse att det 

finns förutsättningar att arbeta tillsammans vad det gäller lokaler, teknik 

etcetera. 

 

”Vid en samhällsstörning ska alla aktörer kunna initiera en funktion för 

inriktning och samordning. Dess uppgift är att fatta koordinerade beslut i 

dialogens form, d.v.s. träffa överenskommelser om gemensam inriktning och 

samordning av åtgärder som hanterar samhällsstörningen”. 

Syftet är att på ett proaktivt sätt bidra till att se helheten och 

avväga/prioritera åtgärder och resurser mot de mest angelägna 

hjälpbehoven. 

 Funktionen ska ha hög tillgänglighet och uthållighet och kunna 

initieras dygnet runt, året runt.  

 Den aktiveras när behov uppstår, bemannas av företrädare från 

berörda aktörer och har det handlingsutrymme som krävs för att 

hantera samhällsstörningar. 

 Funktionen kan initieras av alla aktörer, men sammankallas av 

geografiskt områdesansvarig aktör (kommun, länsstyrelse eller MSB 

på nationell nivå). 

Värden kan inte säga nej om någon aktör initierar funktionen utan 

skall baserat på detta kallan samman. 

 Funktionen kan tillämpas horisontellt på en samhällsnivå, eller 

vertikalt mellan nivåer, på uppgifter av strategisk karaktär. 

 Sammankallande tar fram dagordning som beskriver de frågor som 

ska behandlas och om de är av inriktnings- eller samordnade 

karaktär. Beroende på frågans karaktär avgör respektive aktör vilket 

handlingsutrymme dess företrädare ska ha – beslut om inriktning kan 

kräva större handlingsutrymme än samordning. 

 Sammankallande leder mötet i funktionen för inriktning och 

samordning och koordinerar stödet till denna funktion. 
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En viktig förutsättning för inriktnings- och samordningsfunktionen är att 

aktörernas roller måste vara kända och accepterade. Ingen arbetsledning 

råder, ansvarsprincipen gäller.” 

(ref: Citat ur dokumentation Projekt Ledning och samverkan).  
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Risker och förmågor 2013 – Redovisning av regeringsuppdrag om 

nationell risk- och förmågebedömning 

MSB har regeringens uppdrag att genomföra en nationell risk och förmåge-

bedömning och den första genomfördes år 2012. En viktig utgångspunkt för 

uppdraget är de initiativ som EU tagit på detta område vilket inkluderar de 

krav som ställs på medlemsstaterna rörande risk och förmågebedömning enligt 

den nya civilskyddslagstiftningen som trädde ikraft 1 januari 2014. 

 

Den nationella risk- och förmågebedömningen behandlar händelser som: 

 resulterar i minst 30 personer omkommer eller skadas allvarligt 

och/eller 

 har direkta kostnader omfattande minst 750 miljoner kronor och/eller 

 inbegriper mycket allvarliga politiskt/sociala omständigheter såsom att 

rikets ledning hotas. 

Riskidentifieringen har resulterat i 27 typhändelser. 

1. Pandemi 

2. Kärnkraftsolycka 

3. Störningar i transporter 

4. Störningar i elektroniska kommunikationer 

5. Störningar i elförsörjningen 

6. Störningar i drivmedelsförsörjningen 

7. Stöld av/oriktig information 

8. Dammbrott 

9. Isstorm 

10. Social oro med våldsinslag 

11. Pågående dödligt våld i skolmiljö 

12. Terrorhandling 

13. Förorenad dricksvattentäckt (kemiskt utsläpp) 

14. Förorenad dricksvattentäckt (biologisk kontaminering) 

15. Solstorm 

16. Värmebölja 

17. Storm 

18. Svaveldimma 

19. Epizooti 

20. Brand i särskilda objekt 

21. Fartygskollision 

22. Översvämning av vattendrag 

23. Ras och skred 

24. Störningar i livsmedelsförsörjningen 

25. Kemikaliespridning via bomb 

26. Rymdskrot 

27. (Väpnat angrepp) 

I 2013 års nationella risk och förmågebedömning har sex scenarier analyserats 

 spridning av våldsamma upplopp i svenska städer  

 pandemi orsakat av influensavirus A/H5NI  

 terrorattentat i Stockholm stad  

 kärnkraftshaveri i Sverige med radioaktivt utsläpp  

 långvarig värmebölja - fördjupad analys av 2012 års scenario  
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 omfattande störningar i GNSS - fördjupad analys av 2012 års scenario 

(GNSS: Globala satellitbaserade positioneringssystem, exempelvis GPS)  

MSB har konsekvensbedömt spridning av våldsamma upplopp i svenska städer 

utifrån en femgradig skala (katastrofala, mycket allvarliga, allvarliga, 

betydande och begränsade): 

Bild 5. MSBs skalor för konsekvensbedömning 

 

Risk- och förmågebedömningen drar dessutom följande slutsats vad det gäller 

social oro.:”I scenariot Våldsamma upplopp är behovet av att upprätta 

systematiskt förebyggande arbete som kopplats till identifierade riskfaktorer 

viktigt samt att nätverk behöver upprättas via vilka man kan få 

identifikationer om att social oro är på väg att övergå i våldsamma upplopp.” 

Det har inte gjorts någon sannolikhetsbedömning då det saknas underlag för 

en sådan. 

4.2.5 Socialdepartementets enhet för statlig förvaltning 

Länsstyrelsernas verksamhet styrs av regleringsbrev som utarbetas av 

Socialdepartementets enhet för statlig förvaltning. Regleringsbrevet omfattar i 

princip samma uppdrag sedan 2009 vad det gäller risk- och 

sårbarhetsanalyser. 

  

1

Skalor for konsekvensbedömning
Konsekvensernas 
allvarlighet 

Konsekvenskategori

Människors liv och halsa Ekonomi/miljö Politiskt/socialt

Katastrofala 

Mycket allvarliga 

Allvarliga 

Betydande 

Begränsade 

Influensapandemi 

Bombattentat 

Våldsamma upplopp
Värmebölja 

Kärnkraftsolycka

GNSS 

Influensapandemi 
Kärnkraftsolycka

Bombattentat 

GNSS 
Värmebölja 

Våldsamma upplopp

Bombattentat 
Influensapandemi 

Våldsamma upplopp

Värmebölja 

GNSS 

Kärnkraftsolycka

Redovisning av regeringsuppdrag om nationell risk-
och förmågebedömning

Referens: Konsekvensernas allvarlighetsnivå för analyserade scenarier 2013, Risk och Sårbarhetsanalys VG 2013-93.
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4.2.6 Polisen 

RPS huvuduppdrag är att utöva tillsyn över Polisen och verka för en 

planmässighet, samordning och rationalisering men även att ansvara för teknik 

och metodutveckling. För närvarande arbetar RPS med en Nationell strategi för 

social oro och som i dagsläget endast finns i form av ett utkast. Strategins syfte 

är att vara en vägledning på strategisk nivå för polismyndigheterna. 

I regleringsbrevet för RPS finns ett återrapporteringskrav gällande vilken typ 

av brottsförebyggande verksamhet som bedrivs inom ramen för 

samverkansöverenskommelserna (mellan polis och kommun), resultatet av 

dessa samt hur många överenskommelser som har ingåtts. 

 

Polismyndigheten i Stockholm har via Västerortspolisen medverkat i ett EU 

projekt rörande ”Metodhandbok för samverkan mot social oro”. 

Metodhandboken är klar och den förankras nu genom informationsmöten i 

olika delar av landet. 

 

Utdrag ur inledning till Metodhandboken: 

”Metodhandboken är en vägledning där samhällsaktörer kan ta del av och 

implementera erfarenheter och framgångsrika arbetssätt i samverkan mot 

social oro, där bland annat grundförutsättningar för att skapa en 

framgångsrik samverkansstruktur beskrivs. Metodhandboken fokuserar på 

långsiktigt samverkansarbete utifrån lägesbilderna; grön, gul, röd och 

orange. För att avgöra vilken lägesbild som råder används en checklista i 

syfte att analysera och bedöma varningssignaler/indikatorer till social oro. 

För att motverka negativa utfall av dessa orsaker krävs tvärsektoriell 

samverkan från högsta strategiska till lägsta operativa nivå”. 

 

I arbete med den nya polisorganisationen, som träder ikraft den 1 januari 2015, 

finns ett område som berör ”Utveckling av formerna för samverkan mellan 

polisen och kommunerna samt andra lokala aktörer”. 

 

I direktiven till Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten framhålls 

bl.a. att det råder stor variation mellan myndigheterna och inom myndigheter i 

hur samarbetet med kommunerna struktureras, organiseras och genomförs.  

Ledning och styrning behöver utvecklas på alla nivåer och att det råder en stor 

variation i hur den gemensamma problembilden tagits fram. 

 

Utdrag ur direktivet: 

”I uppdraget ingår att projektet ska överväga och lämna förslag vad avser 

 Samverkansstruktur och samverkansforum från nationell nivå till 

lokalområdespolis. 

 Modell (minimistandard) för framtagande av lokal problembild i 

respektive kommun. 

 Modeller för samverkansavtal på lokal polisområdesnivå 

 Modeller för samverkansavtal på annan nivå där problembilden inte 

är avgränsad till lokalpolisområdet eller är av sådan omfattning att 

resurserna måste nyttjas från polisområdet eller polisregion. 

 Hur Polismyndigheten kan utveckla sin förmåga följa upp 

verksamheten genom att bl.a. nyttja lokala trygghetsundersökningar, 
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offerundersökningar och andra brukarundersökningar med fokus på 

effekter och kvalitet. 

 Vilken kompetens som behövs för att kunna utveckla verksamheten. 

 Förmåga för uppföljning och utvärderingar på lokal och regional 

nivå.” 

 

Projektet ska lämna sin rapport till uppdragsgivaren för ställningstagande 

sommaren 2014. 

4.3 Regional nivå 

4.3.1 Länsstyrelse 

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som främst är riksdagens och 

regeringens förlängda arm med uppdrag att samordna olika statliga intressen, 

till exempel bostäder, kommunikation, naturresurser, naturvård och 

miljöfrågor. Alla länsstyrelser har samma uppdrag, regleringsbrev, men 

tillämpning är olika. Förenklat så arbetar länsstyrelserna i mindre län närmare 

kommunerna än i de stora länen, och deltar i och med detta tätare i 

analysarbetet. Trenden är dock att de stora länsstyrelserna närmar sig det 

arbetssätt som tillämpas i mindre län. 

Enligt länsstyrelsernas perspektiv är det ingen enskild organisation som äger 

frågan om social oro, utan det är ett gemensamt ansvar. Inriktningen är i första 

hand att via kunskapsspridning och nätverksbyggande få upp frågan om social 

hållbarhet och behovet av samverkan på agendan, med fokus på förebyggande 

åtgärder. 

 

Denna studie belyser främst arbetet i de länsstyrelser där de tre storstads-

regionerna ingår. 

 

Informationsdelning 

Varje onsdag sker en nationell samverkanskonferens per telefon med 

länsstyrelserna som MSB leder. Därefter genomför planmässigt respektive 

länsstyrelse inom sitt län ett samverkansmöte per telefon eller RAKEL. Syftet 

med mötet är att dela information kring veckan som gått och kommande vecka.  

Deltagarna är i princip de samma men kan variera någon mellan de olika 

länsstyrelserna.  Nedan följer ett exempel på deltagare i samverkansmöten i 

Stockholm: 

 Kommuner: norr, mitt, söder och Stockholms Stad 

 SOS Alarm 

 Två räddningstjänstcentraler 

 Trafikverket 

 Trafik Stockholm 

 Kustbevakningen 

 Försvarsmakten 

 Sjukvården 

 SL 

 Polisen 
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Varje part kan aktivera gruppen vid behov. Länsstyrelsens TIB är 

sammanhållande och kontaktpunkt för alla aktörer.  Länsstyrelsen 

tillhandahåller en samverkansyta för informationsdelningen.  

Det åligger dock inte länsstyrelsen att analysera skeenden inom området 

sociala risker. 

 

 
Utveckling av risk- och sårbarhetsanalyser i Västra Götaland 

Sociala risker är ett förhållandevis nytt perspektiv i Västra Götalands Risk- och 

sårbarhetsanalys. Inom Länsstyrelsen finns ett behov av att utveckla det 

interna samarbetet för att få med alla kompetenser. 

Risk och sårbarhetsanalysen syftar till att användas som ett internt underlag 

inom länsstyrelsen och rapport till den nationella nivån, MSB och 

regeringskansliet. Till EU ska den nationella nivån rapportera en nationell risk- 

och sårbarhetsanalys. 

 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har drivit ett projekt som heter ”Västra 

Götalandsmodellen - sociala risker i risk- och sårbarhetsanalyser”. Den ska 

stödja kommunerna med att ta med sociala risker i sina RSA. 

 

Ur vägledningen till modellen:  

”Risker som exempelvis översvämningar, elavbrott och pandemier har 

behandlats under lång tid inom ramen för risk- och sårbarhetsanalyser och 

kommunerna har i allmänhet en övergripande bild av vilka risker som kan 

utvecklas till en kris. Kunskapen om så kallade sociala risker och hur dessa 

ska ingå i en mer sammansatt bedömning av samhällets risker och sårbarhet 

är däremot begränsad. 

Sociala risker är inget nytt fenomen i samhället, och inte heller arbetet för att 

förebygga riskerna, men det har saknats en konkret metod för detta arbete. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland erbjuder en metod för att: 

 identifiera, analysera och integrera risker av social karaktär inom 

ramen för risk- och sårbarhetsanalyser 

 utveckla nätverk med olika samhällsaktörer som bidrar med 

erfarenhet och kunskap inom sina ansvarsområden”. 

Västra Götalandsmodellen har skapats med syfte att dels öka kunskaperna om 

risker av social karaktär och des bakomliggande orsaker, dels utveckla en 

arbetsmetod för att integrera sociala risker i risk- och sårbarhetsanalyser. 

 

Samverkansområde ”Geografiskt områdesansvar”  

Länsstyrelserna (7st) har vid intervjuerna i denna studie uttryckt stor förväntan 

på att MSB ska ta det nationella ansvaret kring social oro, både förebyggande 

och operativt. Dessutom finns det en förväntan på MSB att ansvara för 

forskning, belysa nomenklatur och definiera begrepp. 

Det nationella ansvaret innebär (i enlighet med ovan): 

 Insamling och tillgängliggörande av statistik 

 Samordning i förebyggande arbetet (nationell nivå) 

 Operativ samordning på nationell nivå. 
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Ett önskemål är att länsstyrelserna borde kunna föra in nationell information 

till regional nivå och arbeta med spridningseffekter inom region samt 

resursfördelning mellan kommuner inom regionen. 

 

Bild 6. Förenklad beskrivning av informationsflöde utifrån länsstyrelsens 

perspektiv. 

 

4.3.2 Region och Landsting 

Region och Landsting ansvarar för frågor rörande sjukvård, kultur och 

kollektivtrafik. Dessa områden omfattas inte av denna studie. 

4.3.3 Program Samverkan Stockholmsregionen 

Programmet bedrivs under fyra år för att förbättra samverkan mellan 37 parter 

i Stockholmsområdet, med ett engagemang som manifesteras i en gemensam 

avsiktsförklaring. Programmet uppfattar sig som en regional tillämpning av 

MSBs projekt Ledning och samordning. Målet är att uppnå en trygg, säker och 

störningsfri region.  

 

Modellen som är framtagen är en ”hängränna mellan stuprören”, det vill säga 

att alla tar sitt eget ansvar, men det finns ett strukturerat sätt att dela 

information och bedöma behovet av gemensamma analyser och åtgärder.  

 

Länsstyrelsen genomför ett veckomöte för att dela information mellan 

parterna. Vid behov kan respektive part påkalla ett samverkansmöte via TIB på 

länsstyrelsen. Länsstyrelsen håller då i administration och genomförandet av 

mötet som genom tekniskt stöd numera går enkelt att sammankalla till och 

genomföra. På mötet bedöms situationen och beslut fattas om man ska gå 

vidare till djupare analys och gemensamma åtgärder.  
  

Kommunal nivå

Regional nivå

Nationell nivå

MSB
(inklusive 

lägesbildscentral)

Länsstyrelser

Lokal nivå

Kommuner

info

Sektorsmyndigheter

infoinfo
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4.4 Kommunal (kommuncentral) nivå 

4.4.1 Kommunledning 

Svenska kommuner har ett geografiskt områdesansvar för socialvård, skola, 

barn- och äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, viss sjukvård, 

räddningstjänst, planering av byggande och kultur. Kommunen har också 

ansvar för gator, vägar, vatten och avlopp och annan teknisk försörjning. Det 

finns en del annan verksamhet som kan bedrivas på frivillig grund som till 

exempel fritidsverksamhet, kulturverksamhet, bostäder och energi. 

 

Kommunen har ett särskilt ansvar för ungdomar under 18 år enligt 

socialtjänstlagen och inom kommunerna finns en lång erfarenhet att arbeta 

med utsatta ungdomar. 

 

På kommunal nivå så har de övriga inblandade aktörerna stor förväntan på den 

kommunala organisationen vad det gäller att ta initiativet i arbetet med social 

oro genom att agera som den sammanhållande motorn på denna nivå. Det är 

dock flera parter inblandade och tyngdpunkten kan variera bland annat 

beroende på tidsperspektivet, från det långsiktiga arbetet att skapa den socialt 

hållbara staden, till polisens skyldighet att beivra brott. 

 

Viktiga samverkansparter är polis, närliggande kommuner, kriminalvård och 

landstinget (kollektivtrafiken). Men det är med polisen som samarbetet är mest 

utvecklat och då företrädesvis med polisområdesledningen. De tre storstäderna 

upplever att de har mycket bra relationer med polisen. 

 

Vad det gäller sektorsmyndigheter är det i huvudsak polisen som är 

kommunens samverkanspartner. Men både i Stockholm och i Göteborg har 

försök gjorts tillsammans där andra sektorsmyndigheter deltagit med gott 

resultat. I de försök som genomförts i Göteborg (i en stadsdel) har bl.a. 

polismyndigheten, försäkringskassa, åklagare och kronofogde ingått.  

 

I intervjuerna beskrivs det att samverkan med polisen ofta är personberoende 

och inte funktionsbaserad och att det finns svårigheter i samverkan då 

prioriteringen inom de olika organisationerna har olika utgångspunkter. I de 

fall staden har en samverkansperson i polisen stab är upplevelsen att 

samverkan fungerar mycket bättre. Studien har även funnit att begreppen inom 

området används olika och det finns ett behov av gemensamma definitioner. 

 

Bild 7. Förenklad beskrivning av informationsflöde utifrån kommuncentralt 

perspektiv. 
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Exempel från Göteborg 

Inom staden pågår ett utvecklingsarbete som grundar sig i det geografiska 

områdesansvaret där staden har ett mer långsiktigt perspektiv medan polisen 

ofta har ett operativt fokus. 

 

Bild 8. Göteborgs stads samverkansmodell med polisen. 

 

För att hantera det långsiktiga perspektivet och ta tillvara den lokala 

kunskapen sker samverkan i tre perspektiv: 

 Central samverkansgrupp för trygghets och brottsförebyggande arbete 

o Stadsdirektör  

o Polisområdeschef 

o Social resurs 

o SÄPO (inbjuds vid behov) 

o Träffas en gång per månad för den strategiska nivån. 

 Stadens gemensamma nätverk 

Ett flertal olika befintliga nätverk t.ex. brottsförebyggande arbete 

 Kunskaps och analysteam 

Ny funktion för partsammansatta analyser som samordnas av social 

resursförvaltning och polis med berörda deltagare. 

 

Exempel från Malmö 

2012 tecknades ett samverkansavtal för åren 2012-2016 mellan staden och 

polisen rörande sex prioriterade områden som alla syftar till att på lång sikt 

stärka den sociala hållbarheten. Avtalet bygger innehållsmässigt på ett arbete 

som Kommissionen för ett socialt hållbart samhälle har tagits fram. Rapporten 

heter ”Malmös väg mot en hållbar framtid. Hälsa, välfärd och rättvisa”. 
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Avtalet har processats fram av de två organisationerna på ledningsnivå och 

arbetet ska vara evidensbaserat och uppföljningsbart. 

Arbetet styrs av en styrgrupp (träffas ca sex ggr per år) som består av trygghets- 

och säkerhetsdirektör Malmö stad, polisområdeschef, biträdande 

polisområdeschef, direktör Sociala resursförvaltningen, gatudirektör, 

utbildningsdirektör och en stadsdelschef.  

 

Under den arbetar en central samverkansgrupp där räddningstjänsten ingår. 

På den lokala nivån finns en Lokal SSP (Social – Skola – Polis)-samverkan 

mellan stadsdelsförvaltning och närområdespolis arbetar med den lokala 

problembilden. 

 

Nyligen har det genomförts en trygghetsundersökning som brutits ner på små 

statistiska områden. Med den som grund kan åtgärder sättas in på kvartersnivå 

för att öka den lokala tryggheten. 

4.4.2 Polis  

Exempel från Malmö 

För lite mer än tre år sedan skapade läget i Malmö, med grov organiserad 

brottslighet och skjutningar på öppen gata, en insikt om att något nytt måste 

göras för att komma till rätta med situationen. Efter en genomförd workshop 

med samverkande myndigheter konstaterades att ungefär en tredjedel av 

åtgärderna hamnade inom polisens ansvarsområde och två tredjedelar hos 

andra aktörer och då företrädesvis Malmö stad. 

 

Polisen utsåg en samverkansperson som fick uppdraget i januari 2011 att få 

ihop samverkan med Malmö stad. Samverkansavtalet mellan staden och 

polisen skulle nu aktiveras och omsättas i handling.Detta utmynnade bland 

annat i en heltidstjänst för samverkan mellan organisationerna där halva 

arbetstiden tillbringas i Malmö stadshuset och den andra halvan i polisens 

lokaler. Det har konstaterats att personkännedom och närhet är viktig för att 

lyckas med denna typ av samverkan. 

 

Efter drygt ett år utvärderades arbetet och det beslutades om att samverkan ska 

fortsätta. Nu har det pågått ca 3 år vilket har skapat förutsättningar för: 

 gemensam problembild 

 gemensamma åtaganden. 

Tidigare hade staden och polisen haft svårt att hitta rätt i varandras 

organisationer men genom samverkanspersonens uppdrag har detta förbättrats 

avsevärt. 

För tre år sedan hade polisen närmat sig problemområden enbart ur polisiär 

utgångspunkt. Idag är det naturligt att ställa frågan ”vad kan vi göra 

tillsammans med staden”. 

 

Polisen och staden är huvudaktörer, men i bland sker samverkan med andra 

organisationer som exempelvis tull och åklagare.  

Idag finns en bra organisation för prioritering av gemensamma frågor där 

ledningen för polisområdet träffar ledningen för Malmö stad (se vidare under 
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Malmö stad).  Det är en väl fungerande struktur, organisation och gemensam 

verksamhet. 

 

När polisen beslutar om förhöjd beredskap och arbetar i särskild stab är 

tjänsteman i beredskap (TIB) i Malmö stad kontaktytan mot staden. TIB 

placeras i polisens stab som samverkansperson. 

 

Det som sker i Malmö är en samverkan kring ett gemensamt problem med stor 

respekt för varandras roller. Polisens bedömning är att detta sätt att samverka 

på har varit ”otroligt positivt”.  

 

Dessutom arbetar Malmö stad och polisen i samverkan inom följande 

områden: 

Skola – socialtjänst – polis: Försvåra rekrytering till kriminalitet. 

Konsultationsteam: Understödja avhopp  

(Socialsekreterare & Polis) 

Sociala insatsgrupper: Individen väljs ut i dialog med socialtjänsten där 

individen måste acceptera att sekretessen bryts i 

det gränsöverskridande arbetet. 

4.4.3 Räddningstjänst 

Räddningstjänsternas deltagande i arbetet kring social oro varierar väldigt 

mycket inom och mellan regioner, städer och stadsdelar. Det finns dock en 

tydlig vilja från räddningstjänsterna att var en aktiv samverkanspart för att 

stärka den sociala hållbarheten, men samtidigt finns det en osäkerhet hur det 

ska gå till. Kommunerna ser heller inte räddningstjänsten som en självklar 

samarbetspartner inom detta område.  

 

Storstockholms brandförsvar 

Storstockholms brandförsvar (SSBF), fram till och med 2009 benämnt 

Stockholm brandförsvar, är av tradition en självständig organisation. 

Huvudinriktningen har varit myndighetsutövning och utryckningstjänst. 

Det sker i princip ingen systematisk samverkan på central och lokal nivå med 

kommunerna, däremot förekommer vissa kontakter, till exempel: 

 Möte med säkerhetscheferna var sjätte vecka. 

 Ledningscentralen sköter viss omvärldsbevakning där informationen 

överlämnas till TIB i respektive kommun. 

Det finns en ambition att öppna upp mot kommunerna och bli en viktig 

samverkanspart, där brandförsvaret vill delta i att stärka den sociala 

hållbarheten. Denna ambition kommer till uttryck i dokumentet 

”Storstockholms brandförsvars syn på förebyggande och förberedande arbete i 

samband med social oro”, i vilket bland annat följande inriktningar lyfts fram: 

 

 Utveckla brandförsvarets roll i det lokala preventiva arbetet för ökad 

trygghet och säkerhet  

 Ytterligare fördjupad samverkan mellan brandförsvaren i länet  

 Utveckla och kommunicera värdegrundsfrågor och brandförsvarets roll i 

samhället  
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 Förbättra arbetsmiljön genom utbildning och övning av personal 

(operativ, stab, övriga) inför social oro  

 Förbättrad kommunikation på intranät, hemsidor och sociala medier  

 

 
Räddningstjänsten Storgöteborg  

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) pratar om sociala risker parallellt med 

andra risker. Det är allas ansvar och alla måste vara aktiva, men kommunen 

har ett samordningsansvar. 

RSG arbetar mycket på lokal nivå där brandstation samarbetar med stadsdel 

och lokal polis där det lokala perspektivet är drivkraften. RSG har i ca 20 års tid 

främst arbetat med skolan i olika delområden som syftar till att stärka den 

sociala stabiliteten. Här följer några exempel: 

 HÄFA, (händelsebaserat förebyggande skydd) i årskurs 5 – ”Du 

behövs”.  

o Målet är att förhindra och begränsa antalet anlagda bränder 

och olyckor i och runt skolor samt att öka elevernas kunskaper 

att agera på rätt sätt vid brand eller olycka. Sedan starten 2008 

har antalet anlagda bränder halverats i och omkring skola 

 Konsekvenssamtal/Förtroendesamtal 

o Räddningstjänsten erbjuder konsekvenssamtal för barn eller 

ungdomar individuellt eller i grupp om anlagd brand. 

Några exempel på brandstationernas förebyggande aktiviteter mot sociala 

risker: 

 Människan bakom uniformen 

 Tänk efter före 

 SMO-utbildning årskurs 7 

 Fagaredsprojektet  

(Under en period på ca 10 veckor får två ungdomar dömda till sluten 

ungdomsvård följa en erfaren brandman för att lära sig mer om 

brandmannayrket och om sig själva.) 

 Mentorskap för elever i årskurs 8 

 Vänskapsband 

Det finns idag ingen systematik för att skapa kontakter på kommuncentral 

nivå. RSG vill dock gärna vara med och bidra tillsammans med andra aktörer 

inom området. 

 

Inom räddningstjänsten finns sedan våren 2011 en ”Hot och våld-grupp” som 

så här långt fokuserat på: 

 Fysiskt skydd, rutor i brandbilar, skyddsglasögon mot laser mm 

 Operativa synsätt 

 Kunskapsuppbyggnad, till exempel kommunikativt förhållningssätt. 

 

Räddningstjänsten Syd 

Malmö Stad har initiativet att förebygga social oro och räddningstjänsten är en 

viktig aktör bl.a. beroende på sitt höga förtroende i samhället. De lagstadgade 

uppdragen i myndighetsutövning och räddningstjänst har kompletterats med 

den sociala dimensionen. 
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Genom en satsning på att bredda rekryteringsunderlaget har räddningstjänsten 

ökat sin flerspråkighet och förmåga att kommunicera från 4 till 22 olika språk. 

Räddningstjänsten Syd har därmed skapat ett viktigt verktyg för 

kommunikation med alla medborgarna. 

 

Innehållet i den sociala dimensionen är under utveckling, men 

huvudinriktningen är bestämd till att stödja kommuninvånarna i sitt eget 

ansvar. Arbetet delas in i tre faser: 

 stärka den enskildes förmåga att förebygga olyckor 

 stärka den enskilde och dess närhet att vidta åtgärder vid en olycka 

 Räddningstjänstens insatser. 

Ett viktigt exempel är besök i bostäder där cirka 15 000 besök genomförs varje 

år med syfte att gå igenom brandskyddet. I och med dessa besök skapas en 

kontakt med kommuninvånaren samtidigt som brandskyddet stärks.  Hela 

förbundet deltar i bostadsbesöken, allt från ledning till operativ personal. 

Sedan arbetsmetoden införts har antalet hot och våldssituationer minskat 

radikalt vilket denna kontaktskapande verksamhet bedöms ha bidragit till.  

Insatser för särskilda grupper exempelvis äldre planeras och genomförs. Det 

finns även ett program för riskutsatta ungdomar. 

4.5 Lokal nivå (Stadsdel) 

På lokal nivå är Stadsdelarna drivande i arbetet kring social oro som till stor del 

sker tillsammans med den lokala polisen. Det är i huvudsak organiserat i 

samverkan mellan skola, socialtjänst, polis, lokala frivilligorganisationer. 

4.5.1 Socialtjänsten 

Exempel Göteborg, stadsdelen Angered 

Inom Angered sker ett arbete för att utveckla samverkan. Det sker genom bland 

annat polismyndighetens samlade kompetens och med försäkringskassa, 

stadsdel, åklagare och kronofogde. Arbetet handlar om att dela information och 

skapa bättre kunskap om varandras verksamhet och därigenom skapa en ökad 

förståelse för hur det går att stödja varandra effektivare i arbetet kring social 

oro. Räddningstjänsten ingår inte i dessa nätverk. 

 

En annan central funktion är SSPF (Social, Skola, Polis, Fritid). 

Stadsdelsförvaltningen har tre SSPF-koordinatorer. 

Arbetet går ut på:  

 gemensam problembeskrivning 

 gemensamt bidragande av resurser inom sitt verksamhetsområde 

 gemensamma åtgärder. 

Arbetet fungera mycket bra i praktiken och har stor flexibilitet.  Då beslut om 

gemensamma åtgärder inte får avsedd effekt kan man revidera beslutet utan 

några svårigheter. SSPF har bra koll på läget genom närvaro ute i stadsdelen 

och har därigenom ett mycket brett och väl utarbetat nätverk med invånarna. 

En effektiv metod att bemöta social oro är ”social mobilisering”. Social/lokal 

mobilisering handlar om att underrätta och mobilisera de ”vanliga” vuxna i 

området. Detta kan vara engagerade föräldrar, föräldraföreningar, lokala 
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handlare, lokala föreningar och andra vuxna i området. Då kunskapen om 

området och dess invånare är god kan ofta åtgärder vidtas på individnivå som 

är anpassat efter den individen eller individgruppen. Ett exempel kan vara 

stökiga tonårspojkar där lösningen var att ringa till en av pojkarnas farmor 

eftersom hon är den vuxna som har mest påverkan på den aktuella gruppen. 

 

Informationsspridningen från nationell eller regional nivå är inte en naturlig 

del av det vardagliga arbetet. Stadsdelen sköter istället själv 

omvärldsbevakningen och det har blivit en integrerad del av vardagen att 

analysera och dra slutsatser från händelser både nationellt och internationellt. 

 
 

Exempel Malmö, Stadsområde Öster  

I stadsområde Öster sker ett praktiskt samarbete mellan stadsområde, 

närpolis, räddningstjänst, skola, socialtjänst och hemtjänst under 

stadsområdets ledning. Gruppen träffas varje fredag för att utbyta information, 

och tillse att organisationerna går i takt med varandra. Det handlar om 

konkreta åtgärder på individ- och händelsenivå samt direktåtgärder. ”Det 

gäller att ha örat mot marken” för att ta del av vad som är på gång i 

stadsdelen. Framgångsfaktorerna har identifierats till: regelbundenhet och 

”ner på marken”. 

 

Bild 9. Förenklad beskrivning av informationsflöde utifrån Stadsdels perspektiv. 

 

 

4.6 Erfarenheter från Husbyhändelsen 

4.6.1 Polis  

Det som polisen mötte i Husby med flera ställen var inget nytt i sig men 

myndigheten blev överraskade av storleken och spridningen. ”Det var överallt 

och hela tiden”. 

Huvudinriktningen var att rädda liv och förhindra att fler blev skadade. 

Framförallt behövde räddningstjänsten skydd för att kunna agera. För att klara 
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uppgiften, framförallt med avseende på uthållighet över de dygn förloppet 

varade, fick polisen förstärkning från övriga landet enligt nationell 

förstärkningsorganisation. 

 

De inblandade organisationerna hade svårt att få fram en gemensam lägesbild. 

 

4.6.2 Räddningstjänst 

De fyra brandförsvaren i Stockholms län (Brandkåren Attunda, 

Räddningstjänsten i Norrtälje, Storstockholms brandförsvar och Södertörns 

Brandförsvarsförbund) beslöt under hösten 2013 att gemensamt undersöka 

brandförsvarens funktion och agerande samt personalens upplevelse av att 

arbeta under händelsen. 

 

Här följer ett antal upplevda erfarenheter, hinder och möjligheter som beskrivs 

i rapporten ”Upplevelser av brandförsvarets funktion och agerande under de 

sociala oroligheterna 2013”.) 

 

Alla anställda är i någon form ambassadörer för verksamheten och 

kommunikationen i en kris. Alla i verksamheten bör således få kännedom om 

organisationens förhållningssätt i tider av turbulens, intensiv 

mediabevakning och en stor risk för ryktesspridning. Den interna 

informationen verkar sammantaget ha fungerat hjälpligt under händelsen. 

 

Flertalet svarande anser att brandförsvaret var tämligen oförberedda på en 

händelseutveckling av denna karaktär och dignitet.  

Direkta och indirekta hot och våldsamheter mot den operativa personalen har 

förekommit.  

Det är tydligt att händelsen påverkat personalens självbild av vad yrkesrollen 

innebär och det är uppenbart att det är ovant för medarbetarna att arbeta i 

denna typ av miljöer och att inte tillåtas eller kunna agera vid nödlägen. 

Brister i förmedlingen av lägesinformationen påtalas som en orsak till 

frustration. 

Det är tänkbart att otillfredsställelse med den interna kommunikationen 

under händelsen även påverkat arbetsmiljön negativt, vilket i sin tur bidragit 

till upplevelsen av frånvaro av stöd och uppmuntran från organisationen. 

Även personal som inte blivit direkt utsatta för tillbud och nödlägen, kan ha 

utsatts för en stark mental press och fysik påverkan och kan således behöva 

samtalsstöd. 

En välkoordinerad samverkan anses av många vara en förutsättning för 

effektiv krishantering. Det är tydligt att samverkan bedöms ha fungerat bra 

under de sociala oroligheterna speciellt mellan olika räddningstjänster och 

med polisen. Dock värderas samverkan med länsstyrelsen förhållandevis 

lågt. 

Dock bör frågorna om samverkan även belysas ur ett förebyggande 

perspektiv och framför allt i relation till brandförsvarets möjligheter och roll i 

stadsdelarnas och medlemskommunernas preventiva arbete. 

Många värderar RAKEL högt och anser att det haft avgörande betydelse. 
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Att snabbt reagera på inträffade händelser, agera resolut för att upprätthålla 

verksamhet och att skyndsamt återställa till normala rutiner kan sägas vara 

ett mått på en organisations robusthet och resiliens. Brandförsvarets 

beredskap för den sociala oron har generellt uppfattas som bristande och 

många ger ett lågt medelbetyg på frågor angående hur väl förberett, rustat 

och övat brandförsvaret var i ämnet. Däremot har frågan om att mobilisera 

och ställa om fått bättre omdöme.  
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5. Utvecklingsbehov 

5.1 Framtida riskbilder 

Det finns ett antal risker som kan drabba större geografiska områden med 

många olika aktörer med geografiskt områdesansvar. Några exempel på sådana 

etablerade riskområden är: 

 Pandemi 

 Kärnkraftsolycka 

 Väderrelaterade händelser som långvarig värmebölja, mycket 

nederbörd och hårda vindar. 

Sociala risker har en inbyggd potential att övergå till social oro och det är inte 

uppenbart vilka händelser som kan utlösa den sociala oron. I enlighet med 

resonemanget i kapitel 3.1 Riskprofil bör social oro lyftas upp och inkluderas 

som en del av de etablerade riskområdena. 

5.2 Problematisering av samverkan 

Det har skett en mycket positiv utveckling av informationsdelning de senaste 

åren. Det finns en systematik med veckovis delning från MSB till 

länsstyrelserna till lokal nivå. Det finns även goda exempel på 

informationsdelning inom lokal nivå. 

För att möta risker som social oro medför krävs enligt vår mening att 

informationsdelningen utvecklas till att även inkludera gemensamma analyser 

och åtaganden. Det finns svårigheter i sådan samverkan då prioriteringen i 

olika organisationer har olika utgångspunkter och därmed bedömer 

problemområdet social oro olika.  

 

 MSBs rapport ”Ett plus ett kan bli tre” – en studie om samverkan kring sociala 

risker - belyser samverkansproblematiken. I denna studerades samverkan 

mellan olika verksamheter såsom räddningstjänst, polis, individ- och 

familjeomsorg, barn- och ungdomspsykiatrin, ungdomssamordnare, 

brottsförebyggande råd, specialpedagogiskt centrum, folkhälsa, stadsplanering 

samt åklagarkammaren. Här följer en förkortad sammanfattning: 

 Samverkan saknas och försvåras av att verksamheterna har olika 

perspektiv och uppdrag 

 Hinder för samverkan är av strukturell och kulturell art 

 Vissa verksamheter knöt problemen till individer medan andra 

fokuserade på situationer 

 Det saknades samsyn kring metoder eller arbetsrutiner eftersom man 

använde olika metoder och rutiner både inom och mellan olika sektorer 

 Vissa metoder var mer formella och andra mer informella 

 De formella metoderna byggde på formaliserade nätverk, planering och 

formell kommunikation 

 De informella metoderna bygger på samarbete som byggts upp genom 

att informella kontakter tagits när det behövts.  

 Vissa verksamheter arbetade mer gränsöverskridande medan andra 

arbetade mer gränsupprätthållande.   
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5.3 Informationsflöde rörande social oro  

Dagens informationsdelningssystem bygger till stor del på erfarenheter från 

Tsunamin.  Strukturen bygger på en tydlig top-down struktur. Grundbultarna i 

systemet är regeringskansliets kriskansli (som har till uppgift att hålla 

regeringen informerad) och MSBs lägesbildscentral. Strukturen har en tydlig 

inriktning på att informationsdela till den statliga organisationen. Ur detta 

informationsflöde delar länsstyrelserna relevant information till kommunerna. 

Information som ingår i informationsflödet har någon typ av bäring på de 

nationella säkerhetsmålen, och tolkningen av de nationella säkerhetsmålen är 

således helt avgörande för vilken information som ska delas. 

 

Vi menar att social oro utmanar både de nationella säkerhetsmålen och det 

svenska krishanteringssystemet med dess informationsdelningsstruktur. 

Nuvarande mycket väl fungerade system behöver utvecklas med ett ”bottom 

up” perspektiv för att: 

1. Sammanställa en nationell lägesbild utifrån lokala, kommunala och 

regionala lägesbilder. Denna typ av sammanställning skulle kunna 

indikera var största risken för att social oro bryter ut föreligger vilket 

skulle vara en god grund för analys av spridningsrisker. 

2. Skapa en informationsdelning som ger stöd åt de verksamheter som 

har störst möjlighet att bemöta och hantera social oro, dvs. den lokala 

nivån (stadsdel).  

 

Bild 10. Dubbelriktat informationsflöde. 

 

 

 

 

 

 

Nytt flöde baserat på behovDagens flöde

• Informationskedja 
baserad på nationell 
lägesbild
(skapad utifrån kraven 
framkomna vid tsunamin 
2004)

• Top Down struktur

• Syftar till att tillgodose 
informationsbehovet 
hos de statliga 
organisationerna!?

• Befintlig informationskedja 
kompletteras med 
behovsstyrd information, sk
”Bottom Up”

• Flödet syftar till att stödja 
den verksamhet som har 
behov av stöd.

Nationell nivå

Regional nivå

Kommunal nivå

Lokal nivå

Behov Stöd

Den röda tråden från stadsdel till nationell nivå är för svag. En tydlig struktur i 

informationsflödet som tar avstamp i att stärka det lokala samhällets förmåga att 

förebygga, bemöta och hantera social oro har stor potential att förbättra 

beredskapen för social oro. 
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5.3.1 Lägesbild gällande social oro 

Om bilden av hur läget bedöms på respektive stadsdel kan sammanställas för 

respektive kommun, skulle bilden av respektive region sammanställas på 

länsstyrelsenivån för att spridas vidare till MSB som då skulle kunna se hur 

”stämningen är” på nationell nivå. 

Denna bild skulle sedan kunna tas med i respektive myndighets bedömning 

kring hur insatser i de berörda områdena ska utföras och koordineras för att 

begränsa de sociala riskerna av insatsen.  

Idag saknas det ett gemensamt arbetssätt för att systematiskt identifiera och 

bedöma de sociala riskerna. Att utveckla en gemensam analysmetod bör vara 

första steget mot en gemensam lägesbild. 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Analys av spridningsrisker 

I dagens samhälle där information och bilder sprids över hela världen har 

social oro en potential att uppstå snabbt och sprida sig snabbt, både inom och 

utanför ett lands gränser.  

En internationell händelse kan skapa lokal oro och en lokal händelse kan få 

internationell spridning.  

En fråga som framkommit under studien är vem som analyserar risken för 

spridning utanför det geografiska områdesansvaret och kan denna information 

delas tillräckligt snabbt mellan de olika nivåerna genom nuvarande 

arbetsmodeller, eller finns det en risk att den lokala nivån (där den sociala oron 

tar sig uttryck) blir informerade för sent (eller inte alls)?  

 

 

 

 

 

 

 

  

Upprättade lägesbilder behöver bli användbara för alla nivåer. 

Första steget mot en gemensam lägesbild är en gemensam analysmetod kring 

bedömning av sociala risker. 

 

Analyser av spridningsrisker bör genomföras och vara användbart för alla nivåer 

inklusive stadsdel. 

En nationell lägesbild baserad på lokala, kommunala och regionala sammanställningar 

över social obalans och social oro skulle kunna ligga till grund för analys rörande 

spridningsrisker. 
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5.4 Från informationsdelning till gemensam 
analys 

Utvecklingen av informationsdelning har varit mycket positiv. Det sker nu på 

ett systematiserat sätt från nationell nivå via regional till kommunal nivå. Det 

finns även exempel på samma metodik inom lokal nivå. 

 

Bild 11. Ogemensam problembild 

 

Däremot så är det inte vanligt att samverkan utvecklats från informations-

delning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden, men det finns 

lokala goda exempel. Det finns en insikt om behovet att utveckla samverkan då 

det upplevs att det finns brister mellan nivåer och organisationer, men det 

finns också en oförmåga att gå vidare. 

Det efterfrågas modeller, system och styrning och det finns stora förväntningar 

att MSB tar ledartröjan i ämnet. 

 

Bild 12. Gemensam problemförståelse. 

 

Informationsdelningen måste utvecklas med gemensamma analyser och 

gemensamma åtaganden. 

Informationsdelningen behöver utvecklas till gemensamma analyser och gemensamma 

åtaganden. 

Verklig händelse Aktörens bild av händelse

• Olika ledningsplatser

• Olika referensramar

• Utbyte av information

• Analys baserad på den egna 
verksamheten

• Brist på helhetssyn

• Olika slutsatser

• Agerande ej synkroniserat

Agerande och effekt

Informationsdelning

Gemensam problembild Gemensam analys Koordinerade aktiviteter

Gemensam målbild

Utvecklingsbehov: Från informations-delning till 
gemensam analys
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5.5 Nationell nivå (med påverkan på 
kommuner) 

5.5.1 Socialdepartementet  

För länsstyrelserna och dess stöd till kommunerna har regleringsbrevet i 

princip haft samma innehåll sedan 2009. 

De senaste årens utveckling av social oro speglas inte i regleringsbrevet och 

länsstyrelserna saknar idag uppdraget att ta en mer aktiv roll både i det 

förebyggande arbetet och i hanteringsskedet när det gäller social oro. 

 

 

5.5.2  
 

5.5.3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

Sociala risker utmanar både det svenska krisberedskapssystemet och även i viss 

mån de nationella säkerhetsmålen. För att möta detta behöver sociala risker 

integreras i samhällets risk- och sårbarhetshantering. MSB har en avgörande 

roll i denna utveckling. 

Det medför i så fall att MSB bland annat behöver omfatta sociala risker i sina 

föreskrifter om risk- och såbarhetsanalyser och medverka till att skapa 

systematik i hur social oro ska mötas av det svenska krishanteringssystemet 

utifrån varje sektors- och geografiska ansvar.   

 

 

 

 

 

 

Identifierade förväntningar på MSB 

Det har utryckts förväntningar från flera intervjuade att MSB bör ta på sig 

ledartröjan. Tydligast har det varit från länsstyrelserna, polisen och 

räddningstjänsten som sätter stor förväntan till att MSB ska ta det nationella 

ansvaret kring social oro, både förebyggande och rörande operativ samordning 

genom till exempel informationsdelning och gemensamma analyser. Dessutom 

finns det en förväntan på MSB att ansvara för forskning, belysa nomenklatur 

och definiera begrepp. 

 

Det nationella ansvaret innebär (i enlighet med ovan): 

 insamling och tillgängliggörande av statistik, forskning och best 

practice.  

 samordning i förebyggande arbetet (nationell nivå) 

 operativ samordning på nationell nivå 

 

Nuvarande samverkanskonferenser bör kunna utvecklas och användas till fler 

områden än de som idag behandlas, bland annat efterfrågas diskussion och 

utveckling rörande det gemensamma analysarbetet. 

De senaste årens utveckling av social oro speglas inte i regleringsbrevet till 

länsstyrelserna. 

Sociala risker bör integreras i samhällets- risk och sårbarhetshantering på samtliga 

nivåer. 
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Ett önskemål är att länsstyrelserna borde kunna föra in nationell information 

till regional nivå och arbeta med spridningseffekter inom region samt 

resursfördelning mellan kommuner inom regionen. 

 

 

 

 

 

 

Samverkansområde ”Geografiskt områdesansvar” 

Samverkansområdena har till uppgift att utveckla det svenska 

krishanteringssystemet. I område ”Geografiskt områdesansvar” är inte polisen 

med som deltagare. Polisen är kommunens viktigaste samverkanspartner vad 

det gäller social oro och detta samverkansområde bör kompletteras med 

representant från polisen. 

 

 

5.6 Regional nivå som kan påverka 
kommunerna 

På den regionala nivån finns det flera aktörer, bland annat länsstyrelsen och 

flera av sektorsmyndigheterna. Det är dock endast länsstyrelsen som har ett 

samordningsansvar som sträcker sig utanför den egna verksamheten och 

genom detta kan ha en stor påverkan på kommunledningarna och andra 

aktörer. 

5.6.1 Länsstyrelsen 

Länsstyrelsernas roll, som enda aktör med samordningsansvar på den 

regionala nivån, har en mycket stor betydelse i den nationella informations-

spridningen och förväntningarna på denna roll är stora både från den 

nationella och kommunala nivån.  

Länsstyrelsen agerar utifrån det regleringsbrev som utfärdas av 

Socialdepartementet. I regleringsbrevet är kraven rörande hantering av social 

oro mycket otydliga vilket medför att agerandet skiljer sig mellan de olika 

länsstyrelserna.  

Arbetssättet bör i ökad utsträckning standardiseras om länsstyrelserna ska 

kunna bli en aktiv part med ansvaret att inom sitt geografiska områdesansvar 

analysera spridningsrisker, sammanställa lägesbilder och samordna 

information mellan de regionala aktörerna rörande social oro.   

Länsstyrelsen blir på detta sätt den aktör som tar emot och förmedlar 

information och analyser mellan den nationella nivån och den kommunala 

nivån i båda riktningar.  

Regleringsbrevet bör, för området social oro, innehålla krav rörande 

informationsförmedling, lägesbild (inklusive spridningsrisker) för länet, 

Samverkansområde ”Geografiskt områdesansvar” bör kompletteras med polisen 

 

Det finns stora förväntningar på MSB att det svenska krishanteringssystemet även ska 

omfatta sociala risker. 



39 

 

analys, slutsats och rekommendationer till åtgärder, både gentemot den 

nationella- och den lokala nivån. 

 

 

 

 

 

5.7 Kommunal nivå (kommunledning) 

I intervjuerna har det framkommit en stor förväntan från samverkansparterna 

att kommunerna ska ta initiativet i arbetet med social oro. Det är dock flera 

parter inblandade och där tyngdpunkten kan variera bl.a. beroende på 

tidsperspektivet, från det långsiktiga arbetet att skapa den socialt hållbara 

staden till polisen skyldighet att beivra brott. 

 

Det finns svårigheter i samverkan då prioriteringen i olika organisationer har 

olika utgångspunkter och därmed bedöms problemområdet social oro olika. 

Kommunernas viktigaste samverkanspartner är polisen. Samverkan sker i 

huvudsak med polisområde.  

 

För kommunernas del borde även en bredare samverkan med 

sektorsmyndigheter vara av intresse för att få en bredare och djupare bild över 

sitt geografiska område. Det kan ex vara åklagare, försäkringskassa, 

kriminalvård m.fl. Inom polisen ligger denna samverkan under 

polismyndighetsnivå och inte på polisområdesnivå. 

 

Både i Stockholm och i Göteborg (på försök i en stadsdel) har fler statliga 

organisationer deltagit med gott resultat. 

 

Vi upplever att samverkan i huvudsak sker genom informationsdelning 

(förutom i Malmö). Denna studie menar att informationsdelningen måste 

utvecklas till ett systematiskt gemensamt analysarbete som leder till 

gemensamma åtagande utifrån varje aktörs sektors- eller geografiska ansvar.  

 

Med det skapas förutsättningar för en gemensam målbild där gemensamt 

beslutade och preventiva åtgärder kan genomföras koordinerat.  

Utöver detta är det väsentligt att även kommunledningarna och 

polisledningarna träffas regelbundet för att utbyta information och skapa 

förutsättningar för ett gott samverkansklimat. 

 

 

 

 

 

 

 

Länsstyrelserna saknar idag uppdraget att ta en mer aktiv roll vid utbruten social oro 

förutom informationsdelning. 

 

Kommunernas viktigaste samverkanspartner är polisen. Samverkan sker i huvudsak med 

polisområde. Kommunen borde utveckla en bredare samverkan med 

sektorsmyndigheterna. 

Begreppen används olika och det finns ett behov av  gemensamma definitioner. 
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5.8 Lokal nivå (stadsdel) 

Social oro uppstår på lokal nivå och måste även förebyggas och bemötas på 

lokal nivå. 

 

Erfarenheterna från Husby, Instagram-fallet med flera händelser visar att 

social oro hanteras bäst på lokal nivå vad det gäller förebyggande och 

avhjälpande åtgärder. Trots detta faktum kan vi i denna studie se att det finns 

en risk att informationsspridningen och annat stöd från nationell, regional eller 

till och med kommuncentral nivå inte kommer stadsdelen till del, eller att den 

är av sådan art att det inte stödjer det lokala arbetet. Lokala företrädare har 

uttryckt att det agerar väldigt självständigt utifrån sina lokala förhållanden. 

 

Det rapporterings-/informationssystem som är uppbyggt från nationell, via 

regional och kommunal nivå räcker inte hela vägen fram till de som praktiskt 

arbetar med att förebygga, bemöta och hantera social oro på lokal nivå. Hur 

mycket av informationen som flödar genom detta system skulle kunna 

underlätta arbetet i stadsdelen?  

 

För att skapa trygghet är information ett viktigt redskap. Det sker idag ingen 

offensiv informationsspridning från stadens sida till sina medarbetare. 

Medarbetare som skulle kunna vara viktiga ambassadörer och medverka till att 

sprida korrekt information till medborgarna. Exempelvis möter lärarna väldigt 

många elever varje vardag och om lärarna var informerade om händelser kan 

de både informera och bemöta eventuella felaktigheter och sociala risker. 

Eleverna är i sin tur viktiga i informationsspridningen och den kollektiva 

uppfattningen kring händelser eller tillstånd. Det finns även andra grupper 

som möter många invånare, exempelvis hemtjänsten. 

 

Social/lokal mobilisering är ett av de lokala aktörernas viktigaste verktyg för att 

bemöta social oro. Detta handlar om att mobilisera de vanliga vuxna i form av 

engagerade föräldrar, skola, lokala föreningar, samfund samt andra ”kända” 

vuxna i lokalsamhället och få dem att vara synliga på offentliga platser i 

stadsdelen, vilket har en mycket lugnande effekt på uppkomna situationer eller 

oroligheter.  

 

En målsättning för ett kommande arbete borde vara att förbättra 

förutsättningarna för de lokala aktörerna att bedriva sin verksamhet samt 

tillhandahålla tidig information gällande när social obalans riskerar att bli 

social oro, detta genom bättre dubbelriktad informationsspridning, analyser 

och rekommendationer. 

 

 

 

 

 

5.9 Kommunikation 

Kommunikation är ett område med stor utvecklingspotential vad det gäller att 

förebygga och avhjälpa social oro. 

Social mobilisering är ett av de lokala aktörernas viktigaste verktyg för att bemöta 

social oro 
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Det handlar både om omvärldsbevakning och respektive myndigheters 

officiella kommunikation till medborgarna via media och hemsidor. 

Vad det gäller myndigheternas kommunikation kring en händelse är det 

mycket viktigt att de berörda myndigheterna har samsyn kring vilka budskap 

som ska kommuniceras och hur detta ska göras.  

Kommunikation och information ut mot medborgarna har mycket stor 

påverkan, informationen kan både öka på eller förebygga de sociala riskerna. 

Som en respondent uttryckte det: ”Kommunikation och information är 

myndigheternas enda sätt att styra händelseförloppet vid social oro.” 

 

 

5.10   Sociala medier  

Begreppet sociala medier är ett begrepp som ofta uppkommer rörande snabb 

informationsspridning. Detta är ett begrepp som används för att beskriva 

applikationer som Facebook och Instagram, men begreppet omfattar många 

fler sätt att kommunicera och uttrycka sig på nätet. Bland annat kan olika 

forum, bloggar, Youtube med mera klassas som sociala medier. Begreppet kan 

snarare beskrivas som aktiviteter online som kombinerar teknik, social 

interaktion och användargenererat innehåll. Dessa så kallade sociala medier är 

ett redskap för mycket snabb informationsspridning. 

Vi ser att informationsspridningen som sker på detta sätt är en social risk, men 

att sociala medier skulle också kunna ses som ett verktyg för förebyggande och 

avhjälpande åtgärder om de hanteras rätt. Den allmänna bild som målas upp 

på sociala medier bör finnas med i den lägesbild rörande social oro som tas 

fram, och arbetet med att följa, och på sikt kanske även påverka den allmänna 

bilden, bör hanteras på nationell nivå.  

 

Att inte delta i dessa medier är att välja att inte ta del av dagens sätt att 

kommunicera, bland annat kring social oro, med effekten att 

informationsbilden inte är komplett och ofta kommer något sent. Vi ser detta 

som ett idag förbisett område med mycket stor potential. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informationen sprids inom sociala media oavsett myndigheternas agerande och 

deltagande. 

Myndigheterna kan bara ta ställning till om de vill ha möjligheten att påverka 

informationsflödet och bilden av verkligheten eller ej! 

Kommunikation och information är ett viktigt sätt för myndigheterna att påverka 

händelseförloppet vid social oro. 

 

Kommunikation är ett viktigt verktygen myndigheterna har för att bemöta och 

avhjälpa social oro, ändå är arbetet kring detta idag inte tillräckligt utvecklat vad det 

gäller samordnad information till media eller hantering och bevakning av sociala 

medier. 
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6. Räddningstjänst 

6.1 Nulägesbild 

Utvärderingen av insatserna i Husby visar att brandförsvaren inte var 

förberedda på att möta social oro av denna omfattning. Sociala risker behöver 

integreras i risk-och sårbarhetsanalyserna så att räddningstjänsterna 

förbereder sig på denna risk liksom på alla andra risker som bedöms vara 

relevanta. 

 

Mellan de kommunala räddningstjänsterna finns det idag inte någon 

gemensam överbyggnad eller självklart forum för kunskapsöverföring. 

Erfarenheter från Räddningstjänsten Syd och Räddningstjänsten Storgöteborg 

rörande att stärka den sociala hållbarheten och verka under social oro har på 

grund av detta tidigare inte spridits till t.ex. Stockholm. Erfarenhetsutbytet 

inom svensk räddningstjänst har alltså stort utrymme för förbättring.  

 

Det finns en tydlig vilja och förståelse från räddningstjänsterna att medverka i 

det sociala arbetet men det är en stor skillnad mellan hur storstäderna arbetar 

med frågan idag. Både Räddningstjänsten Syd och Räddningstjänsten 

Storgöteborg har engagerats sig utifrån sina förutsättningar och upplevda 

behov.  

 

Studien har inte kunnat identifiera systematik i kontakten med kommunerna 

på kommuncentral nivå inom ämnet.  

 

Kommunledningarna har, oavsett om räddningstjänsten är organiserad i ett 

kommunalförbund eller som förvaltning, möjligheten, rätten och skyldigheten 

att ställa krav på att räddningstjänsterna ska medverka i det sociala arbetet. 

Kommunerna har dock idag begränsad förståelse för att räddningstjänsten kan 

vara en aktör i det sociala arbetet och därmed blir räddningstjänsten inte en 

efterfrågad och självklar samverkanspart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Erfarenhetsutbytet inom svensk räddningstjänst har stort utrymme för förbättring.  

Det finns en tydlig vilja och förståelse från räddningstjänsterna att medverka i det sociala 

arbetet. 

Kommunerna har idag begränsad förståelse för att räddningstjänsten kan vara aktör i 

socialt arbete och är därmed ingen efterfrågad och självklar samverkanspart. 
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6.1.1 Framtida kravbild 

En utvecklad och modern räddningstjänst ska aktivt stödja och utveckla arbetet 

att skapa trygga och säkra kommuner. Räddningstjänsten ska vara en självklar, 

efterfrågad och drivande resurs inom olycks- och socialt förebyggande arbete i 

ett mycket nära samarbete med kommunerna. 

 

Räddningstjänsterna måste förberedas för att delta i arbetet med att stärka den 

sociala hållbarheten och för att kunna verka i den svåra insatsmiljön som kan 

uppstå vid social oro. Motivationen är redan hög för att bli tydliga aktörer i 

kommunernas trygghets och säkerhetsarbete.  

 

Inom räddningstjänsten efterfrågas modeller och en vägledning med 

verifierbar kunskap om vilka åtgärder som ger effekt, generellt ses MSB som 

den aktör som bör tillhandahålla denna information rörande best practice. 

 

För att bli en aktör inom socialt arbete behöver räddningstjänsterna bli bättre 

på att beskriva sin förmåga på detta område inför övrig kommunal verksamhet. 

 

I beskrivning av personalens förmåga behöver även sociala risker vägas in. 

Detta behöver bli en del av såväl SMO- som befälsutbildningen. 

 

  
Räddningstjänsterna måste förberedas för att delta i arbetet med att stärka den sociala 

hållbarheten och för att kunna verka i den svåra insatsmiljön som kan uppstå vid social 

oro. 

Det efterfrågas modeller och vägledning med verifierbar kunskap om vilka åtgärder som 

ger effekt. 

I beskrivning av räddningstjänstpersonalens förmåga behöver även sociala risker vägas 

in. 
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7. Referenser och 
arbetsmetoder 

7.1 Metodik 

Under studien har ett stort antal intervjuer genomförts och dokumenterats (se 

kap. 7.3 Intervjuer). Samtliga som intervjuats har tagit del av anteckningarna 

från intervjun och haft möjlighet att komplettera eller korrigera så att samsyn 

uppnåtts. Först efter detta har anteckningarna legat till grund för analys och 

slutsats i denna rapport. 

Studien har även tagit del av ett antal närliggande rapporter och dokument som 

haft stor påverkan på slutsatserna (se kap. 7.2 Referensdokument). 
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSBFS 2010:7) 

Malmö - Trygg och säker stad.   

Polisen & Malmö Stad 

(Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö, 
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