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Abstract 

Denna uppsats undersöker genom att studera skogsbranden i Västmanland 2014 det 

ledarskapsvakuum som tenderar att uppstå i komplexa krissituationer och hur det kan fyllas 

genom ad hoc-ledarskap. Resonemang förs kring huruvida det är kontext eller personlighet som 

avgör vem som blir ledare. Detta är intressant ur demokratisynpunkt, då ad hoc-ledare sällan 

väljs genom demokratiska val trots att ledarskapet i komplexa krissituationer innebär ett stort 

ansvar för framtida politiska förutsättningar. Därför undersöks också vad som kännetecknar ad 

hoc-ledare i komplexa krissituationer utifrån ett analysschema i form av en idealtyp.  

Resultatet av undersökningen lägger en grund för framtida förklarande forskning av ad 

hoc-ledarskap, genom att dokumentera hur det i detta fall är bristande institutionell design, 

tillsammans med en ojämn maktbalans mellan olika aktörer som leder till att samverkan 

misslyckas och ett ledarskapsvakuum bildas. Detta fylls genom tydligt, men flexibelt ledarskap, 

där strategier för arbetsgången utformas och implementeras, samt att gemensamma målbilder 

för nätverket skapas. Vem som fyller ledarskapsvakuumet styrs delvis av kontext, men också av 

vem som besitter den rätta kompetensen, medan personlighet har visats vara sekundärt.  

I försök att förstå vem som leder oss ur krissituationer har analysen av tre olika ad hoc-

ledare i skogsbranden visat att utöver kompetens är flexibilitet, riskorientering, god 

kommunikationsförmåga och tydlig vision vanliga attribut hos ad hoc-ledare.  
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1. Inledning      

En kris kan beskrivas som ”ett uppfattat hot mot grundläggande samhälleliga strukturer eller de 

underliggande värdena och normerna i ett system, som nödvändiggör svåra beslut under 

tidspress och stor osäkerhet” (Asp et al., 2015, s 6). Krishantering är i högsta grad en politisk 

fråga, inte bara för att det i samhället är staten och dess myndigheter som är ytterst ansvariga för 

att garantera medborgarnas säkerhet, utan också för att en kris sätter stora delar av 

välfärdssystemet på prov. Effektiv krishantering kräver förberedelse och övning, samtidigt som 

krisernas komplexa och unika natur gör att de är oerhört svåra att förutspå (Clarke 1999, s 4). 

Ibland blir de större än beräknat så att beredskapsplanerna inte fungerar och ibland hade vi 

helt enkelt inte kunnat föreställa oss att krisen skulle inträffa. Då krävs det samarbete och 

situationsanpassning i beslutsfattandet, där nätverk med olika aktörer blir ett användbart 

redskap för att lösa krissituationen (Mendonça, Jefferson och Harrald, 2007, s 45).  

Samarbete i nätverk är dock komplicerat och det riskerar att bildas ett slags ledarskapsvakuum, 

där ansvarsfördelning och arbetskoordinering inte är given och myndigheterna står handfallna. 

Men hur uppstår ett ledarskapsvakuum och hur kan det fyllas? Det krävs en ledare som kan 

organisera nätverkets arbete, kommunicera med allmänheten för att skapa ett lugn och upprätta 

strategier för att lösa de problem som krisen medfört. I de fall då det uppstår ett 

ledarskapsvakuum är det möjligt för utomstående personer, så kallade ad hoc-ledare, att träda 

in och leda arbetet, antingen med hjälp av en redan existerande åtgärdsplan eller mindre 

formalistiskt enligt en idé om hur krisen kan lösas (ibid, s 45).  

Vad kännetecknar en ad hoc-ledare? Att leda under krisförhållanden innebär ett oerhört 

stort ansvar. När vi vanligtvis väljer våra företrädare transparent genom demokratiska val, 

innebär ledarskap i komplexa krissituationer många gånger att en person tillsätts under 

brådskande förhållanden av en liten grupp människor. Det handlar om en avvägning mellan 

flera centrala värden, där krishantering hamnar i det främsta rummet och rotade normer och 

värderingar om demokratins egenvärde i det andra. Krisledarens roll blir att minimera den 

samhälleliga skadan och låta oss återvända till normalförhållanden, vilket gör krishantering 

intressant ur såväl politisk-psykologisk som förvaltningspolitisk aspekt. Ansvarsutkrävande är en 

förutsättning för att demokrati ska fungera och när vi lämnar bort ansvaret för en viktig 

samhällsuppgift till en utomstående riskerar vi också att ansvarsutkrävandet försvåras. 

Förhastade beslut såväl som ineffektivt arbete kan få stora konsekvenser för ekonomi och 

välfärd, där ansvarsutkrävande blir väsentligt för tilliten till det politiska systemet. Därför bör vi 
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försöka ta reda på vilka personerna vi anförtror oss åt i kris egentligen är och förstå om det är 

inre faktorer som personlighet eller yttre som kontext som avgör vem som blir ledare i en 

komplex krissituation. Om vilken förklaring som är att föredra tvistar de lärda; där somliga 

menar att vi tenderar att överskatta personlighet som förklaringsfaktor och istället bör se till 

kontexten där beslutet fattades (Jones och Harris, 1967, s 22-23; Kahneman, 2011, s 94). Vissa 

säger å andra sidan att vi gör helt rätt när vi, givet att en person bör ha vissa egenskaper för att 

kunna axla en ledarroll, ser till dessa karaktärsdrag för att försöka förklara vem som blev ledare 

(O’Leary, Choi och Gerard, 2012, s 76-79).  

 Tidigare forskning om ledarskap i krissituation har fokuserat på situationer då det redan 

finns en ledare och skapat en normativ bild av det ledarskap som krävs för att hantera krisen på 

ett effektivt sätt, men i jakten på litteratur om ad hoc-ledarskap har ytterst lite gått att finna. 

Krishantering innebär att anta ett flertal utmaningar, där ledaren står inför fem viktiga 

utmaningar; att formulera problemet, fatta beslut, skapa förståelse och mening hos de drabbade 

och allmänheten, att lyckas avsluta krisen vid en lämplig tidpunkt och inte minst att ta lärdom 

från den för framtida krishantering (Boin et al., 2005, s 10-15). Ledarskapsutmaningarna kan i 

de fall då de utförs på rätt sätt öka förtroendet för ledarna och minimera den skada krisen 

riskerar att åsamka samhället. En sista utmaning, som forskningen ibland missar, är att få 

samverkan att fungera för att undvika ledarskapsvakuumet. Krishantering förutsätter att 

myndigheter och organisationer samarbetar med varandra för att effektivisera krissituationen 

och dra nytta av olika slags resurser (MSB, 2011), men det är inte alltid det går i lås. Senast 

2014, i samband med den stora skogsbranden i Västmanland, fick bland annat en 

brandingenjör och tidigare räddningsledare mitt under en, bokstavligt talat, brinnande kris en 

ledande roll i krishanteringen. Skogsbranden i Västmanland utgör ett gott exempel på hur 

misslyckad samverkan låtit ledare som inte varit givna från början koordinera krisarbetet och 

uppsatsen studerar därför fallet närmare med ambitionen att öka förståelsen för fenomenet ad 

hoc-ledare.  

 

 

  



5 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett ledarskapsvakuum uppstår och fylls, samt vad 

som kännetecknar personer som blir ad hoc-ledare i en komplex krissituation. Uppsatsen 

undersöker huruvida det är kontext eller personlighet som påverkar vem som blir ledare i 

komplexa krissituationer. Undersökningen kommer också att dokumentera vad som utmärker 

personer som blir ad hoc-ledare i komplexa krissituationer. Resultatet ämnar att utifrån ett 

analytiskt ramverk baserat på tidigare forskning ge en bild av de som blir ad hoc-ledare i 

komplexa krissituationer, men också att komplettera och bidra till den nuvarande 

krishanteringsforskningen med en relevant empirisk analys om hur ledarskapsvakuumet 

uppstår och fylls. Detta syfte tar sig uttryck i två frågeställningar. För det första: hur uppstår och 

fylls ledarskapsvakuumet i komplexa krissituationer? För det andra: vad kännetecknar personer 

som blir ad hoc-ledare i komplexa krissituationer? 

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen fördjupar sig i ett första skede i den tidigare forskning som finns på området som är 

av relevans för undersökningen. Därefter diskuteras val av metod, design och fall, tillsammans 

med begreppsdefinitioner och en presentation av ett analytiskt ramverk. I uppsatsens fjärde 

avsnitt kartläggs skogsbrandens händelseförlopp med ambitionen ge läsaren grundläggande 

kunskaper om krisen, för att sedan undersöka ledarskapsvakuumet och vad som kännetecknar 

ad hoc-ledarna. Avslutningsvis resonerar avsnitt fem kring resultatet och besvarar frågan. I detta 

sista avsnitt formuleras också förslag på framtida forskning på området.  
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2. Teori 

Det finns stora mängder forskning om ledarskap i krissituation, som skänker ett generellt och 

normativt perspektiv på hur kriser bör hanteras. Tidigare forskning tycks framför allt ha 

fokuserat på ledare som är givna på förhand, så som politiska ledare vid nationella hot som 

terrorattentat, och de uppgifter de ställs inför. Däremot har det varit svårt att hitta litteratur om 

de fall då ledarna tillträtt först när krisen redan är ett faktum, vilket undersökningen ämnar 

bidra med. Att det fattas forskning på detta område är underligt, eftersom hanteringen av 

komplexa krissituationer på senare år har kommit att kännetecknas av ad hoc-ledare och 

arbetskoordinering som sker i form av nätverkssamarbete. Samtidigt ställs både givna och ad 

hoc-ledare inför liknande utmaningar och uppgifter vad gäller att ta sig igenom krisen.  

Det har forskats betydligt mer inom organisationsteorin om vad som kännetecknar en 

god ledare och hur samverkan genom nätverk effektivt kan genomföras. Framför allt kan 

forskningen om samverkande ledare tänkas utgöra en god grund att stå på i skapandet av det 

analytiska ramverk som introduceras i uppsatsens metodavsnitt.    

Teoridelen bygger på forskning som kan användas både i de politisk-psykologiska och 

förvaltningspolitiska rum som uppsatsen rör sig i. Krishanteringsforskning är ett 

tvärvetenskapligt område som sträcker sig över flera fält, för att nämna några för uppsatsen 

relevanta; organisationsteori, ledarskapsforskning, förvaltningspolitik, politisk- och 

socialpsykologisk forskning. De olika komponenterna i detta avsnitt är hämtade från flera av 

dessa fält, där socialpsykologi och forskning om ledarskap också kan användas inom politisk 

psykologi och forskningen om nätverk kan appliceras på förvaltningspolitik, då nätverken i 

komplexa krissituationer ofta består av statliga myndigheter. 

Att det fattas specifik forskning om vilka som blir ad hoc-ledare gör att denna uppsats 

kommer kunna bidra med ny kunskap om ledarskap i krissituationer. I detta avsnitt presenteras 

därför tidigare forskning om ledarskap och ansvarskoordinering i krissituation i allmänhet, 

tillsammans med en sammanfattning av litteraturen om samverkan och samverkande ledare, för 

att lägga en grund för den undersökning som genomförs i en senare del av uppsatsen. 

 

2.1 Ledarskap 

Det moderna samhället är sårbart för krissituationer, inte minst på grund av den avancerade 

teknologins känslighet för oväntade händelser som naturkatastrofer (Boin et al., 2005, s 1). I 

boken The Politics of Crisis Management diskuteras främst politikernas roll i krishanteringen. 
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Boken bygger på ett normativt antagande om att offentliga ledare har ett särskilt ansvar att 

skydda samhället från den skada en kris kan förorsaka. De ledare som tar denna uppgift på 

allvar behöver delta i krisens alla faser, från beredskapsarbete till efterdyningar (ibid, s 10). Med 

dessa faser som utgångspunkt har boken formulerat fem viktiga ledarskapsuppgifter för 

krishanterare (ibid, s 10-15). De inbegriper problemformulering (att definiera krisen), 

beslutsfattande (design och implementering av strategier för att lösa problemet), meningsskapande 

(kommunikation med de drabbade och allmänheten för att stilla oro och förmedla strategierna 

från beslutsfattandet), avslut (att försöka hitta en lämplig tidpunkt då krisen anses vara förbi) 

och lärdom (att använda sig av erfarenheterna från krisen i skapandet av nya beredskapsplaner 

och policies). Dessa kan användas för att i analysen förstå hur ledarna fyllde vakuumet, genom 

att ge konkreta förslag på vad ledare bör göra i krissituationer.   

 Boin m.fl. (2005) tenderar att i stor grad fokusera på problemformulering och 

beslutsfattande, istället för den ansvarskoordinering som är essentiell för lyckad krishantering. 

Krishantering förutsätter samverkan mellan berörda myndigheter (MSB, 2011) och att ansvar 

därmed fördelas mellan olika aktörer, men Boin m.fl. har inte inkluderat denna koordinering 

som en av ledarskapsutmaningarna, utan endast som en del av beslutsfattandet (ibid, s 60-61), 

trots att den tycks vara en av de allra svåraste (Fredholm och Uhr, 2007, s 42). Boin m.fl. ser 

samverkansutmaningen, men nämner endast kortfattat att ett ledarskapsvakuum kan uppstå till 

följd av den vilsenhet och förvirring som en kris medför och att en ledare som koordinerar kan 

ersätta vakuumet (Boin et al., 2005, s 61), inte att det nödvändigtvis är en central uppgift. 

 Det finns två strategier för att koordinera krishanteringsarbetet: command and control 

och self-organization, där den första bygger på en tydlig hierarki och vertikal fördelning av 

arbetet och den senare är en horisontell modell som ofta utgår från nätverk (Waugh och Streib, 

2006, s 131-133). Command and control har visats brista i komplexa krissituationer, där 

utarbetade beredskapsplaner och rutinåtgärder inte fungerar eftersom det centrala problemet 

inte är kontroll, utan koordination (Fredholm och Uhr, 2007 s 42). Det krävs istället 

flexibilitet, samverkan och situationsanpassning, vilket self-organization möjliggör. De två 

koordineringsmodellerna är i princip varandras motsatser, men forskning menar att 

krishantering kan dra fördel av deras respektive styrkor. Samarbetsinriktad hantering har 

empiriskt demonstrerats bli mer effektiv genom vertikal arbetskoordinering, vilket minskar den 

komplexitet och otydlighet som den nätverksorienterade modellen medför (McGuire, 2006, s 
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36-37). Om vi förstår hur krishantering kan organiseras kan vi också förstå hur ett 

samverkansproblem uppkommer där en tydlig ledare behövs.  

 

2.1.1 Egenskap eller situation - vad är det egentligen som påverkar? 

Huruvida en person blir ledare på grund av sin personlighet eller den kontext ledaren utses i är 

en fråga där litteraturen inte har ett enhälligt svar. Forskning om ledarskap i nätverk visar på 

karaktärsdrag, medan socialpsykologisk forskning menar att kontexten spelar störst roll. Den 

socialpsykologiska litteraturen anser alltså att ett beteende inte nödvändigtvis kan förklaras av 

en persons egenskaper, utan snarare av den situationen personen befinner sig i. Vi tenderar 

därmed att överskatta inre faktorer och förbise de yttre för att förklara ett beteende eller 

skeende. Detta kallas inom forskningen för correspondence bias eller det fundamentala 

attributionsfelet (Jones och Harris, 1967, s 22-23). Företeelsen också kan diskuteras utifrån en 

haloeffekt, då vi tillskriver människor flera egenskaper utifrån en enda känd egenskap, vilken i 

själva verket kan ha varit situationsbetingad. Om vi träffar X på ett födelsedagskalas och X är 

pratglad är det möjligt att vi vid ett senare tillfälle också tänker på X som optimistisk, engagerad 

och snäll, fastän vi egentligen bara vet att X är utåtriktad och att det lika gärna kan bero på den 

goda stämning som rådde under kalaset. En känd egenskap tenderar alltså att leda oss till att 

tillskriva ytterligare egenskaper för att kunna skapa en tydligare bild av personen. 

Correspondence bias låter oss konstruera en förenklad och mer konsekvent bild av 

verkligheten, men lurar oss till att inte se verkliga, avvikande egenskaper eller alternativa 

förklaringar, trots att personlighet egentligen är sekundärt och kontext spelar stor roll 

(Kahneman, 2011, s 94).  

 Även om socialpsykologin använder sig av correspondence bias för att förklara 

beteenden bör det i vårt fall också vara tillämpligt ur politisk-psykologisk synvinkel, där vi 

istället försöker begripa varför vi rekommenderar en viss person före en annan till ett uppdrag. 

Vi kan därigenom förstå vem som blir ad hoc-ledare i komplexa krissituationer utifrån detta 

resonemang och diskutera huruvida det är kontext eller personlighet som avgör. 

 

2.1.2 Egenskaper hos samverkande ledare 

Det finns mycket forskning om ledarskap i allmänhet och vad som kännetecknar en bra ledare 

och litteraturen om samverkande ledare menar att dessa ledare behöver besitta vissa egenskaper 
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för att lyckas med sitt arbete. De egenskaper och färdigheter som presenterats här kommer 

sedan att användas i analysschemat som introduceras i avsnitt 3.4.  

Krishantering koordineras ofta i nätverk, vilket gör att en ledare har en viktig uppgift i 

att samverka. Kriser väcker engagemang från olika delar av samhället och en lyckad 

krishanterare beskrivs därför i Waugh och Streibs artikel (2006, s 132) som en person som är 

kapabel att hantera såväl statliga som privata aktörer. För den samverkande ledaren är det av 

stor vikt att lyckas formulera ett gemensamt mål som hela gruppen arbetar mot, eftersom det 

skapar en känsla av samhörighet och styrka i gruppen. Detta förutsätter att alla gruppens 

medlemmar integreras och att deras egna målbilder sammanfogas med den gemensamma, för 

att skapa en tydlig strategi för problemhanteringen (Morse, 2010, s 241; Bryson och Crosby, 

2010, s 218). Det förklarar varför samverkande ledare är så viktiga i krissammanhang, eftersom 

olika visioner leder till ett osynkat och ineffektivt arbete (Mendonça, Jefferson och Harrald, 

2007, s 45-46). Bryson och Crosby (2010) lyfter även ett flertal andra egenskaper som en ledare 

bör ha för att lyckas med samverkan. I skapandet av målbilden och strategierna för att nå dit 

finns risk för spänningar, vilket innebär att en samverkande ledare bör kunna hantera 

konflikter och konkurrens (ibid, s 222). Vidare bör en ledare ha både en formell och informell 

roll, där den formella ger auktoritet och symbolik, medan den informella skapar förtroende 

mellan ledaren och de andra i arbetsgruppen. Tillit är en oerhört viktig faktor för att samarbetet 

ska lyckas och kan komma från personliga egenskaper och erfarenheter, ett förväntat resultat 

eller en gemensam välvilja (ibid, s 223). Det är också viktigt för ledaren att ha legitimitet, vilket 

kan nås genom att konstruera tydliga strukturer och strategier för att nå det gemensamma 

målet, men också genom att ledaren framstår som stabil (ibid, s 224).  

 I en annan undersökning av samverkande ledare fick olika personer berätta vad de 

ansåg gjorde en god ledare (O’Leary, Choi och Gerard, 2012, s 76-79). De attribut som ansågs 

viktigast var att ledaren bör vara öppensinnad och mottaglig för nya idéer och förändring, men 

egenskaper som tålmodighet, riskorientering, flexibilitet och trovärdighet var också vanligt 

förekommande. Intervjupersonerna menade också att en samverkande ledare bör vara en god 

kommunikatör och konfliktlösare, samt besitta relevant kunskap om arbetsområdet. Vidare 

ansågs det också viktigt att ledaren hade gedigen erfarenhet av krishantering. 

 Gruppens arbete kan underlättas med hjälp av s.k. boundary spanning användas, vilket 

innebär att olika sorters grupper länkas samman i syfte att dra nytta av varandras kunskaper. 
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För att lyckas med boundary spanning krävs att ledaren kan sammanföra olika aktörer både 

horisontellt och vertikalt genom förhandlingsförmåga och övertygelse (McGuire, 2006, s 38).  

En annan egenskap som ofta nämns i samband med ledarskap i krissituationer är 

karisma, som innebär att ha ett starkt inflytande på andra personer och som gör den 

karismatiska personen till en naturlig ledargestalt i följeslagarens ögon (Möller, 2009, s 77). 

Detta kan komma ur att exempelvis vara en god talare eller att framstå som stark och 

självständig (ibid, s 78). Forskningen har visat att karismatiska ledare tenderar att få stort 

utrymme i kriser, eftersom människor som befinner sig i obehagliga situationer är benägna att 

vända sig till starka personligheter och visa tilltro till deras förmåga att hantera problem (ibid, s 

78).  

   

2.2 Ledarskapsvakuum 

Svensk krishantering förutsätter att myndigheterna ska samverka i krissituationer (MSB, 2011). 

Samverkan krävs eftersom kriser är mycket svåra att förbereda sig på och förutspå och att de 

således förutsätter flexibilitet, situationsanpassning och stora resurser (Waugh och Streib, 2006, 

s 132 och 134). Litteraturen om samverkan visar att samarbete är kontextbundet och att 

situationen avgör huruvida det lyckas eller ej. Tidpunkt, tillit och ömsesidigt beroende är alla 

premisser för samverkan, men det finns även vissa förutsättningar som måste stämma överens 

för båda parter för att samarbete ska bli möjligt (Anshell och Gash, 2007, s 562). Dessa 

innefattar att det måste finnas en jämn maktbalans mellan parterna, att alla har incitament att 

samarbeta och huruvida det finns en tidigare gemensam historia av samarbete. Dessutom spelar 

den institutionella designen in för samarbetets konstruktion och hur det ska gå till. Det behövs 

tydliga rutiner och riktlinjer för att lyckas (ibid, s 551-553).  

Ledarskap kan förenkla samarbetet genom att bygga tillit, skapa dialog och 

gemensamma mål. Vidare kan ledarskap även till viss del ersätta de grundläggande 

förutsättningarna för samverkan som maktbalans och incitament, genom att integrera alla 

parter i samarbetet, men då krävs en stark och naturlig ledare som alla parter har respekt för 

(ibid, s 554-555). För att det samverkande arbetet sedan ska fungera krävs också en gemensam 

målbild och strategi för att nå dit och sedan att de involverade tillsammans implementerar 

strategin för att nå målet (ibid, s 557). Dessa korresponderar till viss del med de 

ledarskapsutmaningar som vi undersökte tidigare.  
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När samarbete fungerar mindre bra beror det ofta på att någon av förutsättningarna inte har 

fungerat och det råder en ojämn maktbalans, att incitamenten till att samarbeta inte är 

tillräckligt starka, att samarbete mellan aktörerna inte förekommit tidigare, att arbetsformerna 

är otydliga eller att ledaren är anonym eller fattas (McGuire och Agranoff, 2011, s 267-270). 

Det kan leda till att ett ledarskapsvakuum uppstår, där det är oklart hur samarbetet ska gå till 

och vem som ska göra vad. I den kommande analysen kommer det ledarskapsvakuum som 

uppstod under skogsbranden att analyseras utifrån dessa förutsättningar för att förstå hur det 

kunde uppkomma. Vidare kommer förutsättningarna också att diskuteras som yttre faktorer 

som formar den kontext där ledarna träder in och fyller ledarskapsvakuumet, för att förstå om 

det berodde på personlighet eller situation att ad hoc-ledarna fick sina respektive ledarroller. 
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3. Metod och material 

För att besvara frågeställningen om hur ledarskapsvakuumet uppstår och fylls, samt vad som 

kännetecknar personer som blir ad hoc-ledare i komplexa krissituationer är en kvalitativ metod 

med möjlighet till fördjupning är att föredra. Valet föll på att göra en fallstudie med 

inomfallsjämförelser, där skogsbranden i Västmanland 2014 ansågs vara ett passande fall. 

Skogsbranden är representativ för komplexa krissituationer eftersom den passar in väl på 

beskrivningen av komplexa krissituationer (se avsnitt 3.3 och 3.4). För att kunna analysera de 

olika ledarna finns det olika designer att välja mellan, där intervjuer kan tänkas vara ett lämpligt 

verktyg. Valet att inte göra intervjuer motiveras med att det i denna undersökning inte har varit 

genomförbart, då personerna i fråga är utmattade och överbelastade av all den uppmärksamhet 

de fått i samband med skogsbranden. Detta har bekräftats efter dialog med Crismart, som har 

utfört större delen av utvärderingsarbetet efter skogsbranden. Det finns dessutom redan mycket 

material att hämta om fallet, vilket har ansetts vara tillräckligt omfattande för att kunna dra 

relevanta slutsatser. Nedan presenteras därför de andra strategier som används i 

undersökningen.  

 

3.1 Design 

Analysen sker i två delar: en empirisk undersökning i form av en processpårning, vilken 

undersöker och dokumenterar hur ledarskapsvakuumet uppstår och fylls i fallet skogsbranden.  

I en senare del presenteras ett analysschema med ursprung i tidigare forskning i form av en 

idealtyp. Schemat syftar till att beskriva de attribut och färdigheter som utmärker ad hoc-ledare i 

komplexa krissituationer. 

 

3.1.1 Processpårning 

Den empiriska undersökningen genomförs som en fallstudie av skogsbranden i Västmanland 

2014 och kartlägger ledare och omständigheter som krishanteringen innehållit. 

Undersökningen utförs i form av en processpårning, en samhällsvetenskaplig design som 

lämpar sig väl för att gräva djupare i ett kritiskt fall med målet att studera processen mellan 

början och slut (Teorell och Svensson, 2007, s 247-250). Vanligtvis används processpårning i ett 

förklarande syfte för att hitta mekanismer i ett kausalt samband, men designen fungerar också 

som verktyg i beskrivande studier (Collier, 2011, s 823), då med målet att dokumentera ett 

skeende. Uppsatsen undersöker skedet mellan att krishanteringen initierades och att 
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ledarskapsvakuumet fylldes. Genom att förstå varför det behövdes en ledare, kan vi i längden 

också klargöra hur ad hoc-ledarna fyllde ledarskapsvakuumet och resonera kring betydelsen av 

kontext och personlighet som förutsättningar. Först utreds hur krishanteringen organiserades, 

hur den borde ha organiserats och varför samverkan inte fungerade, för att skapa en bild av vad 

ledarskapsvakuumet innebär och vilka förutsättningar som gjorde att ad hoc-ledarna kunde 

träda in. Den empiriska undersökningen används också för att ta fram data om de olika 

ledarna, vilken används i analysschemat i nästa steg.  

 Den empiriska undersökningen består av en textanalys av olika material, främst 

rapporter om krishanteringen, för att kartlägga händelseförlopp, ansvarskoordinering och vilka 

ledarna är, men artiklar och intervjuer i media används också i syfte att ge en personlig aspekt 

av ledarna och deras respektive egenskaper och upplevelser.  

 Styrkan i processpårningen är att den tillåter forskaren att gå på djupet och studera 

fenomen på nära håll. Det innebär förstås också en svaghet i att det är svårt att applicera teorier 

och hypoteser på andra fall. Denna uppsats har dock inga ambitioner att dra några generella 

slutsatser, även om det kan vara så att vissa gemensamma nämnare finns med andra fall. En 

svaghet med textanalys är att den bygger på tolkning av olika texter, vilket försämrar dess 

reliabilitet. Detta ska lindras genom tydlig och utförlig genomgång av de resonemang som ligger 

bakom uppsatsens slutsatser.  

 

3.1.2 Idealtypsanalys  

En idealtyp med ursprung i tidigare forskning om ledarskap och krishantering används som 

analysschema i den andra delen av undersökningen. Fördelen med en idealtyp är att den 

skänker en renodlad modell av ett fenomen, vilket möjliggör jämförelse av empiriska fall 

(Teorell och Svensson, 2007, s 42-43). Variablerna i schemat består av de egenskaper och 

färdigheter som forskningen om ledare har visat vara vanligt förekommande. Med hjälp av 

idealtypsanalysen ämnar uppsatsen utreda vad som kännetecknar ad hoc-ledarna. Data från den 

empiriska undersökningen jämförs med idealtypen för att dra slutsatser och resonera kring vad 

som kännetecknar personerna som blir ad hoc-ledare.  

 Valet av idealtypsanalys grundar sig på dess goda möjligheter till jämförelse i form av ett 

tydligt analysschema. En nackdel med idealtypsanalysen är att fenomenet är renodlat och en 

förenkling av verkligheten, men poängen är att skapa en referenspunkt för jämförelser och 

idealtypen bör därför ses som ett analytiskt verktyg, med hjälp av vilket vi kan uttala oss om och 
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dokumentera vad som kännetecknar ad hoc-ledarna. Värt att notera är att idealtypen inte utgör 

någon form av normativt perfekt ledare, utan bara är en sammanställning av det tidigare 

forskning visat vara viktiga ledaregenskaper. Idealtypen presenteras i sin helhet i avsnitt 3.4.  

 

3.2 Val av fall 

Uppsatsen undersöker skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 närmare. Valet av detta 

fall grundar sig på att det passar in i beskrivningen av komplexa krisfall (se avsnitt 3.4) och inte 

fanns med i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) bedömning av möjliga 

krishändelser, vilket uppsatsen är avgränsad till. Fallet kommer alltså att betraktas som 

representativt för komplexa krissituationer. Skogsbranden är intressant att undersöka eftersom 

det var den största räddningsinsatsen i Sverige i modern tid, vilket innebar en prövning av den 

svenska krishanteringen på samtliga nivåer: från frivilliga på lokal nivå, till stöd från EU (Asp et 

al., 2015, s 1). I detta fall var de på förhand givna ledarna inte tillräckliga för skogsbrandens 

enorma omfattning, vilket ledde till att ett ledarskapsvakuum uppstod som behövde fyllas.  

 En av styrkorna med fallet är att det fått stor uppmärksamhet och att det finns mycket 

material att hämta, i form av rapporter och tidningsartiklar. Skogsbranden i Västmanland hade 

också ett flertal olika ledare, fall i fallet så att säga. Fyra kommuner drabbades; Fagersta, 

Norberg, Sala och Surahammar, vilka ansvarade för krishanteringen under brandens första 

dagar. Länsstyrelsen i Västmanland tog sedermera över ledningen och i detta skede hittar vi 

våra ad hoc-ledare. En stab bildades i Ramnäs, som arbetade aktivt med räddningsarbetet.  

I staben har vi ett flertal ledare inom vårt stora fall, där vi i ett första skede undersöker hur de 

blev ledare och i ett andra vad som kännetecknar ad hoc-ledarna. De tre ledare som har valts ut 

har haft olika positioner, men alla arbetat i Ramnässtaben. Valet av just dessa personer grundar 

sig på att det har funnits mycket information om dem att analysera utifrån analysschemat.  

 
3.3 Material och avgränsning 

I undersökningen används ett flertal rapporter om skogsbranden, vilka utförts på uppdrag av 

statliga aktörer. Dessa har sedan valts ut bland ett större antal på MSB:s hemsida. Att just dessa 

rapporter använts beror på deras detaljrikedom om händelsen och dess ledarfigurer.  

● Aud Sjökvist - Rapport från skogsbrandsutredningen 

● Crismart - Bara skog som brinner (Länsstyrelsen i Västmanland) 
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● Crismart - Fyra olika utvärderingar av krishanteringen (Fagersta, Norberg, Sala och 

Surahammar) 

● Mälardalens Brand- och Räddningsförbund – Olycksutredning 

Rapporterna kartlägger händelseförlopp, samt granskar och utvärderar arbetet. Dessa diskuteras 

i detta avsnitt utifrån de källkritiska kriterierna oberoende, samtidighet och tendens (Teorell och 

Svensson, 2007, s 104-106), där det fjärde kriteriet om äkthet inte behandlas eftersom det inte 

rör historiska dokument som kan tänkas vara förfalskningar. Samtliga källor, förutom Crismarts 

rapporter, är oberoende av varandra. Under hösten 2015 sammanställer MSB en rapport med 

lärdomar från skogsbranden på initiativ av Regeringen (MSB, 2015). Att en statlig myndighet 

väljer att använda sig av samma material ökar dess styrka och tillförlitlighet, då det i sin 

granskande form bör vara objektivt. Huruvida de policydokument som utarbetas efter 

krissituationer är helt fria från tendens går att diskutera. Sådant material kan tänkas vara färgat 

av idéer som redan finns på den politiska agendan, vilka skulle kunna styra arbetet åt ett visst 

håll och som därför är något vi bör ha i åtanke när vi läser rapporterna. Vidare uppfyller 

materialet det källkritiska kriteriet om samtidighet, då det producerats inom strax över ett år 

efter händelsen. Även om författarna inte närvarade under krisen, utan bygger sin information 

på andras utsagor, kan det tänkas vara någorlunda centralt också, trots att viss risk för 

efterhandskonstruktioner finns. Det trianguleras dock genom användandet av olika källor, som 

textmaterial i form av loggböcker och beredskapsplaner, såväl som djupintervjuer med olika 

aktörer. Vidare stämmer rapporterna väl överens med varandra i sitt innehåll, vilket stärker dess 

tillförlitlighet. 

 Utöver rapporterna kommer också artiklar och intervjuer skrivna i samband med 

skogsbranden att användas i syfte att kunna skapa en personlig bild av krisledarna. 

Journalistiken tenderar att skapa hjältar och syndabockar vid större händelser som del av sin 

dramaturgi och önskan om att sälja fler lösnummer. Således uppfyller tidningsartiklar inte alltid 

de källkritiska kriterierna, då de bygger på andrahandskällor och inte alltid är utan tendens. 

Samtidigt finns journalisterna på plats kort efter att en händelse ägt rum, vilket möjliggör 

intervjuer och rapportering utan att en större mängd tid har förflutit. Kriteriet om samtidighet 

uppfylls således också av journalistiken, liksom det om centralitet, då intervjupersonerna i fråga 

ofta själva var ögonvittnen till händelsen.  

Uppsatsen avgränsas till att undersöka en komplex krissituation där ledare tillträtt ad hoc, dvs. 

under krisen och således inte varit givna på förhand. Studien analyserar inte de beslut som 
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fattats i annat syfte än att styrka egenskaper och färdigheter hos ledarna. Olika sorters ledare 

behandlas inte och uppsatsen drar heller inte några normativa slutsatser kring vad bra ledarskap 

är.  

 

3.4 Definitioner och operationaliseringar 

3.4.1 Komplex krissituation 

Komplexa krissituationer definieras vanligtvis som en kombination av interna konflikter och 

nödsituationer som hungersnöd, naturkatastrofer eller instabila politiska, sociala och 

ekonomiska institutioner (Världshälsoorganisationen, 2015). Komplexa krissituationer kan 

också innebära händelser av större omfattning än de rutinmässiga resurserna är tillräckliga för, 

som stora översvämningar eller orkaner (Farazmand, 2009, s 402). Denna definition går att 

applicera på det svenska samhället som inte lider av någon av de tidigare beskrivna 

komplikationerna. Därför kommer komplexa krissituationer i denna studie att definieras som 

oförberedda händelser utan mental beredskap och en räddningstjänst utan tillräckliga resurser. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en lista i samband med 

deras nationella risk- och förmågebedömning, där myndigheten identifierade 27 typhändelser 

för vilka det ska finnas tydliga beredskapsplaner. De händelser som inte inkluderades i listan 

klassas som otänkbara i Sverige (MSB, 2014, s 17) och en sådan händelse anses i denna studie 

vara en komplex krissituation. 

 

3.4.2 Ledare och ledarskap 

En ledare är en person som strukturerar arbetet i en grupp. Ledaren använder sig av ledarskap, 

som i klassisk organisationsteori brukar definieras som ett speciellt beteende som människor 

utövar med avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande (Hersey och 

Blanchard, 1982, s 83). I denna studie operationaliseras ledare och ledarskap genom att en 

person som haft en framträdande roll i att fatta beslut eller på annat sätt koordinera arbete 

klassas som ledare. För att kategoriseras som framträdande ska personen i fråga ha fattat ett 

flertal relevanta beslut, tydligt koordinerat arbetet eller flera gånger figurerat i rapporter från 

skogsbranden.  

Operationaliseringen har hög validitet eftersom den teoretiska och operationella definitionen 

stämmer väl överens, vilket betyder att vi mäter det vi avser mäta. Det kan finnas möjliga 

problem med reliabiliteten, då tolkningsutrymmet som den operationella definitionen 
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innehåller kan orsaka systematiska mätfel. Detta bör dock inte vara något stort problem för 

undersökningen, då definitionerna endast är hjälpmedel för att välja ut vilka ledare som ska 

studeras. Det mätfel som skulle kunna uppstå vid en replikering är möjligen att en annan 

forskare skulle kunna välja ut fler eller färre ledare att analysera, baserat på en subjektiv 

bedömning av vad en framträdande roll innebär.  

 

3.4.3 Ledarskapsvakuum 

Ett av uppsatsens centrala begrepp är ordet ledarskapsvakuum. Det innebär ett tomrum i 

koordineringen av arbetet, där det är oklart vem som leder och fördelar arbetet.  

Kortfattat: frånvaro av ledare. Det ledarskapsvakuum som diskuteras i denna studie uppstår ofta 

i samband med att en kris blir större än väntat och det därför krävs samverkan mellan flera 

olika aktörer för att kunna hantera den (Farazmand, 2009, s 402; Waugh och Streib, 2006,  

s 132). Att få samarbete att fungera är inte alltid enkelt och det uppstår ofta förvirring i vem 

som är ansvarig för vad, vilket leder till det som i uppsatsen beskrivs som ett ledarskapsvakuum 

(Boin et al., 2005, s 61). Ett ledarskapsvakuum kan fyllas genom att en eller flera personer axlar 

ledarrollen.  

 

3.4.4 Ad hoc-ledare 

Ordet ad hoc betyder ”för visst tillfälligt, eller individuellt ändamål” (Nationalencyklopedin, 

2015) och således något som används för en specifik uppgift. En ad hoc-ledare är inte given på 

förhand, utan tillträder på eget initiativ eller genom att bli utsedd av en för krisen ansvarig 

verksamhet. Det är viktigt att poängtera att detta sker mitt i krisen. En ad hoc-ledare kan 

därmed fylla ledarskapsvakuumet och koordinera krisarbetet. Eftersom uppsatsen utreder under 

vilka förutsättningar ad hoc-ledarna blir ledare, kan vi tänka oss att personlighet inte spelar 

någon större roll i de fall då de tillträder på egen hand, utan att det då är kontexten som avgör. 

Samtidigt kan vi anta att en person som tillträder som ledare anser sig ha de nödvändiga 

egenskaper och färdigheter som krävs för att leda en grupp och att det således inte tvunget 

måste vara kontexten som styr.  

Ad hoc-ledare kan vara både formella och informella, d.v.s. ha en symbolisk roll eller endast se 

till att få arbetet utfört. Skillnaden mellan formella och informella ledare är i stor grad 

kommunikativ: formella ledare är ledare “på pappret”, som chefer, medan informella inte är 

det, men ändå besitter förmågan att styra folks tankar och attityder och påverka dem att agera 
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på ett visst sätt, så som i definitionen av ledarskap tidigare angav. Det går således att vara chef 

utan att utöva ledarskap. 

Huruvida en ledare tillträtt ad hoc operationaliseras således genom att studera rapporter 

och beredskapsplaner för att avgöra huruvida en person var given att leda från början eller om 

hen tillträdde först när krisen väl var ett faktum. Denna operationalisering håller både hög 

validitet och reliabilitet, eftersom det är tydligt när en ledare ska klassas som ad hoc, då det är 

olika tidpunkter som styr. Ett eventuellt problem kan uppstå om det är oklart eller ej 

specificerat när och hur en ledare fick sin roll eller om dokumenten innehåller en otydlig 

ansvarsfördelning, något som undviks genom triangulering av ämnet och jämförelse olika 

källors angivelser.  

 

3.4.5 Egenskaper och färdigheter - en idealtyp 

Enligt tidigare forskning (O’Leary, Choi och Gerard, 2012, s 76-79; Möller, 2009, s 77-78) finns 

det vissa särskilda egenskaper och färdigheter som gynnar den samverkan som komplexa 

krissituationer kräver. Dessa har sammanställts till en idealtyp, som utgör ett analytiskt ramverk 

för uppsatsens undersökning om vilka ad hoc-ledarna egentligen är. Varje enskild egenskap och 

färdighet definieras teoretiskt och operationellt för att skapa en renodlad idealtyp, med vilken 

vi kan jämföra empirin. De teoretiska definitionerna är dels från Nationalencyklopedin (se 

källförteckningen för en komplett lista med de olika artiklarna), dels formulerade på egen hand, 

medan de operationella baseras på den forskning som uppsatsen berört i föregående avsnitt. 

Vissa gånger innehåller operationaliseringarna flera delar eftersom begreppet kan spänna över 

många olika sorters uppgifter. Då räcker det att ha visat en av dessa för att uppfylla kriteriet.  

I fråga om validitet och reliabilitet finns det en risk för att operationaliseringen 

innehåller ett något för stort tolkningsutrymme. Validiteten bygger på att den teoretiska och 

operationella definitionen stämmer väl överens för att vi ska kunna mäta det vi avser mäta och 

därför har det funnits en strävan i utformningen av idealtypen att skapa ett empiriskt möjligt 

kriterium till varje variabel dvs. något som går att applicera på verkligheten och därigenom 

mäta. Detta leder förstås till att mätningen bygger en tolkning av empirin. Det finns inga siffror 

eller kvantitativa trösklar som kan avgöra i vilken grad en ledare uppfyller ett visst kriterium, 

därför är det möjligt att en replikering skulle leda till ett annat resultat, beroende på forskarens 

egen uppfattning om tröskelvärdet.   
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Begrepp Teoretisk definition Operationell definition 

Formell roll Symbolisk ledare, rätten till 
ledarskap 

Ansvarig på området, ledare på 
pappret. 

Informell roll Påverkar andras tankar och 
attityder i en viss riktning. Har ett 
starkt inflytande på andra personer 

Etablerar tydliga strukturer och 
strategier för arbetet och 
koordinerar det därefter. Ser till att 
arbetet utförs genom kontinuerlig 
återkoppling. 

Förtroendeingivande Ger intryck av pålitlighet Framstår som stabil och välvillig. 

Öppensinnad Mottaglig för idéer och förändring. 
God lyssnare 

Samtalar kontinuerligt med 
gruppen och tar till sig information 
från flera delar av den. 

Tålmodig Förmågan att vänta 
  

Att inte fatta förhastade beslut trots 
tidspress. 

Flexibel Förmågan att anpassa sig efter en 
situation 

Avviker från tidigare regler och 
riktlinjer, improviserar i 
beslutsfattandet. Kan förhandla sig 
fram till nödvändiga 
överenskommelser. 

Riskorienterad Medvetenhet om potentiella risker 
och problem som kan uppstå 

Utarbetar planer och rutiner i 
förebyggande syfte under krisen 

Kompetent Erfarenhet eller kunskap på 
området 

Tidigare deltagande i hanteringen 
av komplexa krissituationer eller för 
problemet relevant 
teoretisk/praktisk kunskap 

God kommunikatör Ger tydlig information och ser till 
att underlätta gruppens arbete 

Ser till att hålla arbetsgruppen 
välinformerad och kommunicerar 
med övriga kanaler, som media.  
Tydlig information underlättar 
gruppens arbete.  
Kopplar samman relevanta 
arbetsgrupper (boundary spanning). 

Konfliktlösare Lyckas lindra och lösa 
konfliktsituationer 

Låter konflikter uppstå genom att ha 
ett dynamiskt samtalsklimat. Medlar, 
kompromissar och lindrar för att 
lösa dem. 

Visionär Formulerar ett för gruppen 
gemensamt mål 

Formulerar problemet och 
lösningen. 

Karismatisk Har ett starkt inflytande på andra 
personer 

Är en god talare som får folk att 
lyssna, framstår som stark och 
självständig. 

 Figur 1: Idealtyp 
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4. Analys 

Detta avsnitt kommer först att kortfattat sammanfatta brandens första dagar och det 

ledarskapsvakuum som ledde till införandet av staben i Ramnäs, samt efterarbetet som gjordes 

när krisen ansågs avslutad. För mer detaljerade beskrivningar av händelseförloppet under 

skogsbranden rekommenderas Crismarts rapport Bara skog som brinner? och Aud Sjökvists 

Rapport från Skogsbrandsutredningen.  

Därefter genomförs först processpårningen utifrån det material som presenterades i 

avsnitt tre för att analysera ledarskapsvakuumet närmare. Med hjälp av den operationella 

definition av ad hoc-ledare och idealtypen från avsnitt 3.4 analyserar avsnittet i ett senare skede 

tre utvalda frontfigurer från skogsbranden. Alla undersökta ledare fick framträdande roller 

under den andra delen av krishanteringsarbetet, då länsstyrelsen tagit över ansvaret från 

kommunerna. Detta beror på att det var först då krisen ansågs vara ett samhällsproblem som låg 

utanför de vanliga rutinerna. Gemensamt för ledarna är att de inte tillträdde på eget initiativ, 

utan blev handplockade och således klassas som ad hoc-ledare. Egenskaper och färdigheter 

illustreras många gånger genom de olika ledarskapsutmaningar som togs fram av Boin et al. 

(2005) medan andra bygger på tolkning utifrån det material som studerats. Avslutningsvis 

sammanfattas resultatet i det framtagna analysschemat. 

 

4.1 Bakgrund 

4.1.1 Krishantering i Sverige 

En kris kännetecknas av sin oväntade och oönskade form. För att en händelse ska kunna 

definieras som en kris brukar tre faktorer nämnas: att den utgör ett hot mot centrala värden, att 

utfallet är okänt och att beslut måste fattas under tidspress (Boin et al., 2005, s 3).  

I regel fungerar krishanteringssystemet i Sverige enligt tre principer; ansvars-, närhets- 

och likhetsprincipen. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) 

ansvarsprincip är det den myndighet som normalt ansvarar för verksamheten som också är 

ansvarig för krishanteringen. Vid kriser som drabbar en större del av samhället kan hanteringen 

av krisen på central myndighetsnivå behöva samordnas. Ansvarsprincipen medför därmed också 

att myndigheter har ett ansvar att samverka och stödja varandra i krissituationer. 

Närhetsprincipen klargör att kriser ska hanteras där de inträffar och av de som är närmast 

berörda. Detta delas in geografiskt, där kommuner, länsstyrelse och regering har ansvar på sina 

respektive geografiska nivåer. Sist men inte minst menar likhetsprincipen att förändringar i 



21 

organisation inte ska göras större än nödvändigt. Vid en kris ska enheten med geografiskt 

områdesansvar arbeta för att samarbetet med andra inblandade enheter fungerar, samt hålla 

allmänheten informerad (MSB, 2011).  

 

4.1.2 Ledarskapsvakuum 

På torsdagseftermiddagen den 31 juli 2014 larmades SOS Alarm om en brand i skogen utanför 

Surahammar. Räddningstjänst från Mälardalens Brand- och Räddningsförbund sattes in. Den 

senaste månaden hade präglats av varmt och torrt väder och brandrisken var därför mycket hög 

(Sjökvist, 2015, s 40 och 43). 

Under de första dagarna noterades knappt händelsen av kommunpolitikerna i de 

drabbade kommunerna Sala och Surahammar (Asp et al., 2015, s 22-23). Räddningstjänsten 

ansåg att branden var ett rutinarbete, men snart gjorde de svåra släckningsförhållandena att 

branden spred sig okontrollerat genom de västmanländska skogarna. Länsstyrelsens tjänsteman 

i beredskap, Caroline Wall, höll under helgen kontakt med räddningstjänsten som avböjde 

hennes erbjudande om inrättande av samverkansstöd (U-Sam). U-Sam är ett samverkansavtal 

som ligger under länsstyrelsen i Västmanland och som ska tas i bruk vid krissituationer. U-Sam 

utgör då en plattform för samarbetet och möjliggör skapandet av regionala lägesbilder av krisen 

(Asp et al., 2015, s 113; Länsstyrelsen, 2015). Wall och hennes kolleger på länsstyrelsen var 

överens om att U-Sam borde aktiveras, men räddningschefen avböjde återigen erbjudandet 

(Sjökvist, 2015, s 40-50; Asp et al., 2015, s 20-24).   

Branden spred sig snart också till Fagersta och Norberg. Under helgen hade 

kommunpolitikerna börjat bevaka branden, men avvaktade att inleda krishanteringsarbete och 

samverkan på direktiv från räddningstjänsten. Först under söndagen klarnade behovet av 

samarbete (Asp et al., 2015, s 25-26). Då härjade branden i en större del av Västmanland och 

även länsstyrelsen började förstå att det började bli en angelägenhet på deras geografiska 

områdesnivå. Länsstyrelsen bokade då ett samtal med räddningschefen, vilket blev det första 

steget som togs mot den samverkan som sedermera kom att känneteckna hanteringen av 

skogsbranden. Det råder ännu stor oklarhet om vad som bör göras och vem som bär ansvaret, 

men en ansvarsförskjutning till Länsstyrelsen förs nu på tal (Asp et al., 2015, s 26; Sjökvist, 

2015, s 94).  

Under måndagen tilltog vinden och elden spred sig med en rasande fart. U-Sam höll sitt 

första möte och diskuterade hur den stab som skapats ad hoc i Ramnäs kunde användas för att 
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koordinera krishanteringsarbetet. Läget förvärrades under dagen; vattenbombningsplanen från 

Italien var försenade och branden skördade sina första offer (Asp et al., 2015, s 28-31). Det 

fanns fortfarande ingen samlad lägesbild för situationen. Efter rop på hjälp från 

räddningstjänsten beslutades det att länsstyrelsen skulle ta över kommunernas 

krishanteringsansvar och att en samverkande ledningsstab skulle utvecklas i Ramnäs. Till 

räddningsledare föreslogs Lars-Göran Uddholm från Södertörns brandförsvarsförbund. 

 

4.1.3 Staben i Ramnäs 

På tisdagsmorgonen samlades Uddholm tillsammans med representanter från bl. a. 

länsstyrelsen och polisen. De diskuterade hur arbetet hädanefter skulle koordineras och hur 

organisationen skulle utformas. Målet var att ”skapa en organisation som snabbt kunde fatta 

beslut och etablera spårbarhet i arbetet” (ibid, s 32). Uddholm tog sig an rollen som 

räddningsledare på två villkor: att han fick vara ständig räddningsledare under hela insatsen och 

att hela händelsen skulle inkluderas i arbetet, krav som godkändes av landshövding Ingemar 

Skogö. 

En samverkansgrupp bestående av räddningsledare, stabschefer, chefer från de berörda 

räddningstjänsterna och representanter från länsstyrelsen bildades. Det blev en främre stab som 

satt i Ramnäs, medan den bakre satt kvar på länsstyrelsens kontor i Västerås (ibid, s 32). Staben 

i Ramnäs hade redan konstruerats ad hoc och utvecklingen av den fortsatte i samma spår. 

Uppgifterna blev att följa läget och hålla kontakten med landshövdingen och länsstyrelsen (ibid, 

s 32). Nu konstaterades branden vara en samhällskris och ytterligare två personer anlitades; 

Anders Edstam och Patrik Åhnberg. Uddholm valde dessa på grund av hans önskan att arbeta 

med personer som han kände sedan tidigare och litade på. Alla tre hade gedigen erfarenhet av 

större räddningsarbeten och blev väl mottagna av de andra i staben (ibid, s 33). 

När Uddholm tog över arbetet som räddningsledare hade insatsen börjat ge resultat. 

Även om branden inte var under kontroll ännu gjorde räddningstjänsten framsteg i 

släckningsarbetet. Stabens placering i Ramnäs möjliggjorde både strategiskt och operativt arbete 

(ibid, s 33-36). Arbetet koordinerades vertikalt i olika funktioner, vilka berörde insats, 

evakuering, information och planering (Sjökvist, 2015, s 63). Det fanns dock fortfarande 

problem med övergripande lägesbilder och vem som ansvarade för staben. De flesta var dock 

överens om att det var Uddholm och i förlängningen Skogö som var huvudmännen och att 

länsstyrelsen snarare utgjorde en del av staben (Asp et al., s 37).  
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4.1.4 Den särskilda krishanteringsorganisationen 

Den 18 augusti flyttades staben till Västerås för att inleda efterarbetet. Skogö inrättade så 

småningom en särskild krishanteringsorganisation och utsåg Åke Jacobsson till ansvarig. Den 

särskilda krishanteringsorganisationen hade bland annat som syfte att kompensera och ge stöd 

åt de drabbade av skogsbranden och att hantera övriga konsekvenser av händelsen. Inrättande 

av denna typ av organisation för efterarbete är ovanligt i krissammanhang, men fungerade väl i 

sitt arbete med att bemöta de drabbade som var i sorg med gemenskap i syfte att sätta ett 

mentalt bokslut (Asp et al., 2015, s 94).  

Den 11 september 2014 avslutade Uddholm räddningsinsatsen och ansvaret för 

eftersläckning förflyttades till länsstyrelsen. Räddningsinsatsen tog betydligt längre tid än vanligt 

på grund av faran att vistas i den brandhärjade skogen och skogen var stängd för allmänheten 

flera månader efter att räddningsarbetet avslutats (Sjökvist, 2015, s 91). Den särskilda 

krishanteringsorganisationen inledde sitt arbete med att sprida information, sträva efter 

transparens i sitt operativa arbete och undvika spekulation från allmänheten om händelsen. 

Vid årsskiftet avslutades Jacobssons tjänst som ansvarig och den särskilda 

krishanteringsorganisationen avvecklades. (Asp et al., 2015, s 94-95).   

 
4.2 Hur uppstod ledarskapsvakuumet? 

I avsnitt 2.2 presenterades ett antal förutsättningar för att samarbete ska lyckas. Dessa var jämn 

maktbalans, incitament, historia, ledarskap och institutionell design. Eftersom komplexa 

krissituationer kräver samverkan kan vi med en analys utifrån förutsättningarna förstå hur 

ledarskapsvakuumet uppstod, vilket ledde till en gemensam insikt om behovet av en ledare. 

Förutsättningarna för samverkan ska betraktas som yttre faktorer, dvs. skapare av den kontext 

som kräver att en ledare tillträder, vilka diskuterades i teoridelen om ledarskap och 

correspondence bias.   

 

4.2.1 Hur skulle krishanteringen ha organiserats? 

Enligt MSB:s ansvarsprincip var det befogat att räddningstjänsten, vars huvudsakliga syssla är att 

förhindra eller begränsa skador på människor, egendom eller miljö, var den enhet som tog sig 

an krisarbetet i ett första stadium. När branden spred sig och blev större än beräknat var det 

däremot ett misstag att inte inleda ett samverkansprojekt.  
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Den bristande kommunikationen mellan kommunerna och räddningstjänsten ledde också till 

att U-Sam inte aktiverades förrän flera dagar senare (Asp et al., 2015, s 113). U-Sam borde till 

följd av ansvarsprincipen ha aktiverats betydligt tidigare och ha utgjort den centrala plattformen 

för informationsutbyte mellan de olika involverade verksamheterna (Asp et al., 2015, s 113). 

Genom denna kanal skulle regionala lägesbilder ha kunnat förmedlas och en enhetlig och mer 

effektiv krishantering möjliggjorts. Enligt närhetsprincipen agerade de korrekt när de först höll 

det på den närmast berörda nivån, för att i ett senare skede lämna över till länsstyrelsen. 

Likhetsprincipen innebär att ett verksamhetsområde under krissituation inte ska förändras 

betydligt från sitt normaltillstånd, men i komplexa krissituationer är det sannolikt att detta sker 

successivt för att möjliggöra effektivt och situationsanpassat arbete, då rutinåtgärder inte längre 

fungerar (Sjökvist, 2015, s 151).  

 Sammanfattningsvis var det alltså de olika kommunerna och deras räddningstjänster 

som bar det ursprungliga ansvaret. De skulle, med hjälp av länsstyrelsen, ha aktiverat U-Sam 

tidigare för att inleda samverkansarbete som del av deras geografiska områdesansvar. Ur ett 

längre perspektiv var det enligt MSB:s principer rätt att överlåta krishanteringen till 

länsstyrelsen, vilka enligt rutin skulle ha arbetat genom U-Sam. Det var alltså framför allt 

ansvarsprincipen och dess samverkansönskan som inte fungerade, men avsteg gjordes också 

från likhetsprincipen genom bildandet av staben i Ramnäs.  

 För att krishantering ska fungera i skarpt läge krävs övning. Som tidigare diskuterat är 

kriser svåra att förutspå och förbereda sig på (Clarke, 1999, s 4), men hanteringen underlättas 

om de inblandade aktörerna redan har ett hum om hur det hela bör gå till. För att få 

samverkan att fungera krävs det således att de olika verksamheterna övar sig på detta, så att 

nätverket redan är sammansatt i händelse av kris (Sjökvist, 2015, s 9).  

 

4.2.2 Varför fungerade inte samarbetet? 

Att kommunikationen mellan kommun, länsstyrelse och räddningstjänst var bristfällig kan 

enligt Crismarts rapport (2015, s 91) bero på olika organisationskulturer och att 

räddningstjänsten och kommunerna hade olika bilder av vad som behövdes göras, vilket ledde 

till att räddningstjänsten inte tog emot den hjälp som erbjöds. Olika problemdefinitioner 

skapar också olika strategier, vilket var ytterligare en anledning till att 

kommunikationsproblemet uppstod och U-Sam inte aktiverades. Räddningstjänsten hade inte 

ett samhällsperspektiv på krisen, utan enbart ett fokus på släckningsarbete, vilket ledde till att 
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de inte ansåg att kommunen kunde bistå dem i frågan (ibid, s 23; Sjökvist, 2015, s 95).  

Detta samverkansproblem beror på att krishantering inte är ett ämne som det pratas om till 

vardags och att rutinerna inte rotar sig bland medarbetarna (Sjökvist, 2015, s 9). Följden blir att 

det fattas en övertygelse om att samverkan är ett effektivt sätt att lösa krissituationer, samtidigt 

som det också leder till bristande ledarskap och oklar ansvarsfördelning. Det tycks vidare ha 

funnits en gemensam bild av att det räckte att vidta nödvändiga åtgärder under krisen, men att 

dessa åtgärder borde ha företagits redan före olyckshändelsen och att alla parter då måste ha 

övat på samverkan för att kunna agera enligt handlingsplanerna (ibid, s 9).  

 Maktbalansen mellan kommun och räddningstjänst blev i detta fall ojämn. 

Räddningstjänsten är en del av kommunens verksamhet, men skötte i princip hela 

krishanteringen utan att tydligt kommunicera med kommunen som hade det övergripande 

ansvaret. Ojämn maktbalans är ett hinder som vanligtvis kan förbigås genom tydligt ledarskap 

och gemensamma målbilder och strategier - något som fattades under skogsbrandens första 

skede (Anshell och Gash, 2007, s 577).  

 Både kommunen och räddningstjänsten hade incitament att samarbeta eftersom bådas 

huvudsakliga mål var att minimera brandens förödelse. Historiemässigt hade de förstås också 

samverkat tidigare, då räddningstjänsten är en del av kommunens verksamhet.  

 I väntan på ett rop om hjälp från räddningstjänsten verkade de olika kommunernas 

ledare stå handfallna och vela mellan olika alternativ och avvakta ett fullständigt 

beslutsunderlag kring vad som borde göras (Sjökvist, 2015, s 10). Det tog därför också lång tid 

innan branden definierades som en extraordinär krishändelse och aktivering av 

krisledningsnämnder och andra institutionella verktyg dröjde ytterligare (ibid, s 101; Asp et al., 

2015, s 30). Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap, Caroline Wall, höll under den första veckan 

löpande kontakt med räddningstjänsten, som avfärdade hennes tanke om att samverkansstöd 

borde upprättas. Det var dessutom för henne oklart vad samverkansstöd egentligen innebar och 

vilken funktion U-Sam kunde fylla. Hon menar att de andra ”talade ett språk som hon inte 

förstod”, vilket också var faktorer som bidrog till såväl ojämn maktbalans som brister i den 

institutionella designen (Asp et al., 2015, s 23; Sjökvist, 2015, s 137). Dessutom fattades 

länsstyrelsen en aktuell och beslutad plan för sin krishantering, vilket givetvis försvårade 

Caroline Walls arbete ytterligare (Sjökvist, 2015, s 96).  

Det tycks vara hos kommunen och länsstyrelsens tjänsteman i beredskap som 

ledarskapsvakuumet har uppstått, där arbetet från kommunens sida var avvaktande och ledarna 
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stod handfallna. Kombinationen av ojämn maktbalans, bristfälligt ledarskap och en misslyckad 

institutionell design verkar vara faktorer som skapade detta vakuum där arbetet inte gick att 

koordinera. Den institutionella designen i form av beredskapsplaner och krisledningsnämnder 

aktiverades först i ett sent skede, då brandens omfattning ur ett geografiskt perspektiv redan låg 

på länsstyrelsens ansvarsnivå (Asp et al., 2015, s 29-30). Det var först när räddningstjänsten på 

måndagen bad om hjälp som samverkansarbetet inleddes, trots att länsstyrelsen redan under 

torsdagen hade erbjudit att kalla till U-Samkonferens. Trots att den institutionella 

krishanteringsdesignen är anpassad efter det svenska samverkanssystemet lyckades den inte få 

de olika organisationerna att använda sig av samverkan som ett naturligt steg och att de därmed 

gick miste om en värdefull verktygslåda för ansvarskoordinering och samarbete. Den 

institutionella designen brast således också i att den inte gav tydliga direktiv om vad samverkan 

innebar och vilka som skulle inkluderas.  

 

Förutsättning för samverkan Skogsbranden 

Jämn maktbalans  Nej 

Incitament  Ja 

Historia  Ja 

Ledarskap  Nej 

Institutionell design  Nej 

Figur 2: Skogsbrandens uppfyllda förutsättningar för samverkan 

	  
4.3 Vilka fyllde ledarskapsvakuumet? 

När de olika aktörerna i krishanteringen insåg att de hade ett koordineringsproblem och att 

samverkan behövdes var de tvungna att hitta en ledare som kunde ikläda sig rollen som 

räddningsledare. Räddningstjänsterna från de respektive kommunerna föreslog Lars-Göran 

Uddholm. Det behövdes någon med erfarenhet och kompetens för att fylla 

ledarskapsvakuumet, någon som folk lyssnade på och som visste hur arbetet borde koordineras 

för att maximera effektiviteten och minimera tidsåtgången. Uddholm var inte en av 

länsstyrelsens tilltänkta ledare, utan plockades in efter rekommendation från räddningstjänsten 

(Sjökvist, 2015, s 121). Uddholm arbetade som brandchef för Södertörns brandförsvarsförbund 
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och hade stor erfarenhet av räddningsarbete. Under 1970-talet inledde han sin karriär som 

brandman och har sedan dess varit både stabs- och insatschef under flodvågskatastrofen 2004 

och arbetat med krishanteringsfrågor på regeringskansliet (P4 Västmanland). Med sin breda och 

relevanta kunskap och erfarenhet av komplexa krissituationer var Uddholm lite av en kändis 

inom räddningstjänsten. Han var en auktoritet som man lyssnade på, enligt biträdande 

räddningschef Tomas Strandman (Asp et al., 2015, s 93; Steneberg, 2014).  

Att räddningstjänsterna föreslog just Uddholm som räddningsledare beror troligtvis på 

hans erfarenhet av att arbeta i andra staber som påminde om den i Ramnäs. Under 

flodvågskatastrofen var han både stabs- och insatschef i den stab som upprättades under 

räddningsarbetet i Thailand. Han var en av få med kompetens om hur den typen av 

organisation kunde konstrueras och koordineras (Sjökvist, 2015, s 10), vilket gjorde honom till 

ledarmaterial. Det fanns redan små frön till en stab i Ramnäs, vilket gjorde att det fanns goda 

förutsättningar för att rekommendera just Uddholm till ledare.  

 Aud Sjökvists rapport från skogsbrandsutredningen (2015, s 142) menar att även 

Uddholm hamnade i ett slags vakuum på grund av att varken kommuner eller länsstyrelse hade 

gjort några förberedande åtgärder enligt de bestämmelser som finns. Dessa bestämmelser 

förutsätter samverkan, men anger inte tydligt vem som ska leda samverkansarbetet, vilket ledde 

till att Uddholm var tvungen att fatta en rad brådskande beslut för att kunna forma staben på 

ett arbetsmässigt effektivt sätt. Uddholm fyllde alltså både det existerande ledarskapsvakuumet 

och det vakuum han själv hamnade i genom att konstruera staben utifrån hans erfarenheter 

från staben i Sydostasien 2004.  

 Det var Uddholm som önskade att få både Anders Edstam och Patrik Åhnberg med sig 

in i insatsen. Som vice brandchef vid Södertörns brandförsvarsförbund hade Edstam gedigen 

erfarenhet av släckningsarbete och utsågs därmed till chef för insatsfunktionen, en position som 

låg under räddningsledaren och stabschefen. När Uddholm och Åhnberg hade ett 

samhällsperspektiv på krishanteringen, fokuserade Edstam istället på själva räddningsarbetet 

(Asp et al., 2015, s 38). Åhnberg arbetade till vardags som säkerhetschef i Stockholm stad, men 

under krisen fick han istället rollen som stabschef i Ramnäs. Att Uddholm handplockade just 

dessa personer berodde på deras tidigare meriter och kompetenser, men också på tillit (ibid,  

s 41), då de blev hans förlängda arm i räddningsarbete och stabskonstruktion.  

För att ersätta tomrummet och förvirringen som ledarskapsvakuumet innebar krävdes 

alltså tre utomstående, erfarna personer, som hade arbetat ihop tidigare. De strukturerade 
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stabens arbete och tog sig an ledarskapsuppgifterna (Boin et al., 2005, s 10-15), vilket kommer 

visas i nästa del av detta avsnitt. De blev rekommenderade tack vare deras respektive kunskaper 

och erfarenheter och fick i uppgift att lösa den koordineringsuppgift som kommuner och 

länsstyrelse dittills inte hade lyckats med. 

  

4.4 Lars-Göran Uddholm 

När Uddholm antog sitt uppdrag var det på villkoren att han skulle få vara räddningsledare 

under hela insatsen och att hans arbete skulle inkludera alla delar av händelsen (Asp et al., 

2015, s 32). Genom att strukturera staben och koordinera dess arbete blev Uddholm en 

informell ledare, trots att han inte verkade i fält, utan delegerade till sina kolleger i skogen. 

Uddholm ansåg nämligen inte att hans roll var att släcka branden, utan att se till att det som 

behövdes göra blev gjort vid rätt tidpunkt (P4 Västmanland, 2014). 

Det centraliserade arbetet i kombination med den operativa ledarrollen gör att 

Uddholm samtidigt kan betraktas som en formell ledare. Han betraktades som ledare för 

Ramnässtaben, trots att han inte bar huvudansvaret för den. Den formella ledarrollen 

förstärktes ytterligare av hans hantering av media. Under hela insatsen var Uddholm mycket 

tillmötesgående mot journalisterna och ställde upp på många intervjuer. Han ansåg att media 

var den mest effektiva informationskanalen. Genom att synas mycket blev han en symbolisk 

ledare för folket, en slags hjälte, vilket ökade förtroendet för krishanteringen. När Uddholm 

tillträdde var tilliten till insatsen låg och genom att lämna optimistiska besked om arbetet 

lyckades han återvinna både ett internt och externt förtroende och hopp om att snart kunna 

återvända till normaltillstånd (TV4, 2015). 

Genom att utarbeta strategier och strukturer för krishanteringen skapade Uddholm och 

hans kolleger en gemensam vision och ett mål. De var alla utvilade och fulla av idéer om hur 

arbetet borde utföras för att maximera effektiviteten (Steneberg, 2014). Det tydliggjordes också 

vilka problem staben stod inför och hur det skulle kunna lösas. Som tidigare forskning visat är 

detta en av de svåra utmaningar som ledare ställs inför i krissituationer. När problemet hade 

formulerats fattades också viktiga beslut om hur staben skulle organiseras och ytterligare 

resurser begärdes in (Sjökvist, 2015, s 65). I staben gjordes också riskbedömningar utifrån 

perspektiven ”trolig händelse” och ”worst case-scenario” (ibid, s 65), vilket visar på 

riskorienterat arbete. Uddholm använde sig gärna av ad hoc-lösningar och improvisation i sitt 

arbete för att effektivisera och se till att situationsanpassa varje problemlösning (Asp et al., 
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2015, s 43, 46 och 115). Problemformuleringen och beslutsfattandet leder tillsammans till 

meningsskapandet, då allmänheten ska nås av information om krisen. Uddholm tog sig an 

denna utmaning genom hans nära kontakt med media. 

Krisens akuta skede avslutades i mitten av september, tillsammans med Uddholms 

tjänstgöring. Då hade branden sedan länge varit under kontroll, men eftersläckningsarbetet 

pågick fortfarande. Det var svårt att hitta en bra tidpunkt för avslut eftersom så många hade 

drabbats av branden och däribland främst skogsägare som fått stora mängder av sin egendom 

förstörd. Dessutom var området där branden härjat fortfarande farligt för allmänheten 

(Jordbruksaktuellt, 2014). 

När det kommer till att lära sig av kriser utgör staben i Ramnäs ett gott exempel på hur 

samverkan koordineras i komplexa krissituationer och bör användas i framtida 

beredskapsplaner (Sjökvist, 2015, s 142). Uddholm använde sig av den kunskap han förvärvat 

från sitt arbete i en liknande stab under flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004. 

Uddholms ledarskap är vidare att betrakta som delvis karismatiskt. Han blev en 

frontfigur för hela krishanteringen och fick både de som arbetade med branden och det svenska 

folket att lyssna. Huruvida han framstod som stark och självständig förblir osagt, men han tycks 

ha spridit ett nödvändigt lugn som ökade tilltron till insatsen (P4 Västmanland, 2014). 

 

4.5 Patrik Åhnberg 

Patrik Åhnberg handplockades till Ramnäs av Uddholm och fick rollen som stabschef. Där 

arbetade han främst med att konstruera och planera stabens olika funktioner för att optimera 

dess arbete. Åhnberg använde sig till stor del av boundary spanning under den första tiden som 

stabschef. Det fanns flera funktioner som skulle fungera bättre om de kopplades samman 

(Ivansson, 2014). Dessutom arbetade Åhnberg mycket med att förbättra sammanhållningen i 

staben och att rikta alla mot samma mål (ibid). I sin roll som boundary spanner arbetade 

Åhnberg också med att se till så att det samverkande arbetet fungerade bra. Han hade ett 

samhällsperspektiv på krishanteringen med fokus på att minimera skadorna (Asp et al., 2014, s 

38). Åhnberg sammanlänkade flera olika verksamheter och myndigheter under insatsen; 

däribland Försvarsmakten, Trafikverket och Kustbevakningen, som alla fyllde mycket viktiga 

funktioner under insatsen (ibid, s 117). 

Åhnberg hade en tydligt kombinerad formell och informell ledarroll. Som stabschef var 

han näst högste man, samtidigt som han såg till att etablera tydliga strukturer och strategier för 
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arbetet tillsammans med Uddholm (ibid, s 37). Han blev en slags spindel i nätet som skulle få 

nätverket att fungera. Därmed blev Åhnberg också tvungen att kunna lösa konflikter och lyssna 

på andra anställda för att utforma en välfungerande organisation. Det var dock flera samarbeten 

som inte fungerade, där konflikter som blossat upp inte löstes. Bland annat blev samarbetet 

med MSB en strulig historia där kommunikationen inte fungerade ordentligt och myndigheten 

agerade utan varken räddningsledarens eller stabschefens godkännande (ibid, s 41). Ansvaret 

för att hålla ihop organisationen ligger hos stabschefen och den dåliga kommunikationen med 

MSB försämrade insatsen. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att Åhnberg inte lyckades med 

konfliktlösandet och i förlängningen kastade Uddholm faktiskt ut MSB från staben (ibid, s 41). 

Givetvis ställdes också Åhnberg inför de olika ledarskapsutmaningarna. Han deltog 

främst i problemformulering och beslutsfattande i rollen som stabschef, medan Uddholm på 

egen hand skötte meningsskapandet (Ivansson, 2014). Beslutsfattandet skedde till stor del ad 

hoc och anpassades till situationen, bland annat när det kom till de problem som uppstod kring 

IT-stöd och teknik på stabens kontor (Asp et al., 2015, s 34-35). Precis som Uddholm arbetade 

Åhnberg riskorienterat genom att tillsammans med stabens ledningsgrupp utarbeta 

riskbedömningar med olika lösningar (Sjökvist, 2015, s 65). 

Vad gäller avslutning och lärdom tycks Åhnberg inte ha haft någon särskilt betydande 

roll. Hans tjänstgöring fortsatte tills efterarbetet med länsstyrelsen särskilda 

krishanteringsorganisation var slutfört, men då tillsammans med Åke Jacobsson som 

projektledare ovanför honom. 

 

4.6 Åke Jacobsson 

Med gedigen erfarenhet av krishantering, framför allt i samband med diskoteksbranden i 

Göteborg på 90-talet, korades Åke Jacobsson av landshövding Ingemar Skogö till ansvarig för 

den särskilda krishanteringsorganisationen. När Åke Jacobsson utsågs till projektledare för den 

särskilda krishanteringsorganisationen stod aktörerna inte inför ett samverkansproblem på 

samma sätt som i krisens tidiga skede, utan etablerade rutiner för staben fanns redan. Däremot 

var krishanteringsorganisationen en helt ny konstellation som inte prövats förut, utan där 

samverkan skulle inledas med nya partners (Asp et al., 2015, s 83-85). Därför klassas även 

Jacobsson som en ad hoc-ledare, då han handplockades utifrån och tillträdde under krisens 

senare del.  
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När Jacobsson tillträdde minskade han organisationen från fyrtio personer till knappt tjugo. 

Tillsammans lyckades de skapa en gemensam vision för efterarbetet och utarbeta strategier för 

att ta dem dit (ibid, s 82-83). Jacobsson fick fria händer att konstruera den särskilda 

krishanteringsorganisationen och anpassade den efter situationen. På så sätt fick han lov att 

undvika normalt myndighetsarbete och organisationen blev även den en ad hoc-lösning (ibid, s 

82). Därmed ägnade också Jacobsson sig åt både problemformulering och beslutsfattande.  

Syftet med den särskilda krishanteringsorganisationen var att förstå och stödja de 

drabbade, samt att undvika spekulationer om krishanteringen. Därför hölls möten med 

skogsägarna och de uppgifter som lämnades var alla kvalitetssäkrade och faktabaserade (ibid, s 

83). Således fanns det även en meningsskapande uppgift i Jacobssons roll. För att kunna arbeta 

operativt med dessa mål delade Jacobsson in verksamheten i olika prioriterade arbetsområden, 

vilka bland annat inkluderade stöd och ersättning till de drabbade, återlämning av skog och 

erbjudande om stöd till kommunerna (ibid, s 83). Jacobsson var, liksom Åhnberg, en spindel i 

nätet, och hans uppgift blev att konstruera organisationen (ibid, s 82). Till sin hjälp i 

stödarbetet använde han erfarenheter från bland annat stormen Gudrun och massakern på 

Utöya, samt var medveten om de risker som fanns i form av ökat självmordsantal, vilket 

organisationen arbetade förebyggande mot i form av samarbete med relevanta partners (ibid, s 

84). Han tillämpade också kunskap från diskoteksbranden om inkludering av drabbade i 

arbetet med syfte att öka transparensen (ibid, s 83-84). 

Jacobssons främsta uppgift var att få allt att återgå till det normala så snart som möjligt. 

Han trädde alltså in i ett slutskede av krisen, då den precis hade börjat avslutas. Samtidigt stod 

han inför flera nya utmaningar, som snarare berörde empati, stöd och kompensation än akuta 

insatser. Jacobsson fick genom tidig kontakt med skogsägarna en informell ledarroll som, med 

tanke på den ödmjukhet och kompetens gällande krisarbete som han visade, skapade 

förtroende och lugn. Samtidigt var han förstås också ledare på pappret, som utsedd ansvarig, 

men han använde sig inte av den symboliska ledarrollen i lika stor utsträckning som den 

operativa och koordinerande. 

I rollen som ansvarig för den särskilda krishanteringsorganisationen figurerade 

Jacobsson inte särskilt mycket i media och blott en intervju har gått att finna med honom. 

Detta kan tänkas bero på att händelsen hade blåst över när han tog vid och att fokus låg på att 

arbeta nära de drabbade. Media var helt enkelt inte rätt kanal för hans meningsskapande. 
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Jacobssons tjänst varade till i december då den särskilda krishanteringsorganisationen 

avslutades och där krisen i sig på många sätt också fick ett avslut. Vad gäller lärdom efter 

skogsbranden kan vi från detta ledarskap konstatera att arbetet med den särskilda 

krishanteringsorganisationen var lyckat och att liknande organisationer bör nämnas som förslag 

i framtida krishanteringsplaner (Asp et al., 2015, s iv). 
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4.7 Idealtypsanalys med analyserade ad hoc-ledare 

Begrepp Teoretisk definition Operationell definition Ledare 

Formell roll Symbolisk ledare, rätten till 
ledarskap 

Ansvarig på området, ledare på pappret Uddholm 
Åhnberg 
Jacobsson 

Informell roll Påverkar andras tankar och 
attityder i en viss riktning. 
Har ett starkt inflytande på 
andra personer 

Etablerar tydliga strukturer och strategier för 
arbetet och koordinerar det därefter. Ser till 
att arbetet utförs. 

Uddholm 
Åhnberg 
Jacobsson 

Förtroendeingivan
de 

Ger intryck av pålitlighet Framstår som stabil och välvillig Uddholm 
Jacobsson 

Öppensinnad Mottaglig för idéer och 
förändring. 
God lyssnare 

Samtalar kontinuerligt med gruppen och tar 
till sig information från flera delar av den. 

Åhnberg 

Tålmodig Förmågan att vänta Att inte fatta förhastade beslut trots tidspress   

Flexibel Förmågan att anpassa sig 
efter en situation 

Avviker från tidigare regler och riktlinjer, 
improviserar i beslutsfattandet. Kan 
förhandla sig fram till nödvändiga 
överenskommelser. 

Uddholm 
Åhnberg 
Jacobsson 

Riskorienterad Medvetenhet om potentiella 
risker och problem som kan 
uppstå 

Utarbetar planer och rutiner i förebyggande 
syfte under krisen 

Uddholm 
Åhnberg 
 Jacobsson 

Kompetent Erfarenhet eller kunskap på 
området 

Tidigare deltagande i hanteringen av 
komplexa krissituationer eller för problemet 
relevant teoretisk/praktisk kunskap 

Uddholm 
Åhnberg 
Jacobsson 

God 
kommunikatör 

Ger tydlig information och 
ser till att underlätta 
gruppens arbete. 

Ser till att hålla arbetsgruppen välinformerad 
och kommunicerar med övriga kanaler, som 
media. Tydlig information underlättar 
gruppens arbete. 
Kopplar samman relevanta arbetsgrupper 
(boundary spanning). 

Uddholm 
Åhnberg 
Jacobsson 

Konfliktlösare Lyckas lindra och lösa 
konfliktsituationer 

Låter konflikter uppstå genom att ha ett 
dynamiskt samtalsklimat. Medlar, 
kompromissar och lindrar för att lösa dem. 

  

Visionär Formulerar ett för gruppen 
gemensamt mål 

Formulerar problemet och lösningen Uddholm 
Åhnberg 
Jacobsson 

Karismatisk Har ett starkt inflytande på 
andra personer 

Är en god talare som får folk att lyssna, 
framstår som stark och självständig 

Uddholm 

Figur 3: Idealtyp med alla ledare 
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5. Slutsatser 

Detta sista avsnitt återknyter till det syfte och de två frågor som ställdes i början av uppsatsen 

och drar slutsatser utifrån undersökningen i föregående avsnitt. Avslutningsvis presenteras även 

tankar om vad det i framtiden borde forskas mer om gällande ad hoc-ledarskap i komplexa 

krissituationer.  

 

5.1 Hur uppstår och fylls ledarskapsvakuumet? 

Undersökningen har visat att det uppstod ett ledarskapsvakuum på grund av bristande 

kommunikation och olika problemdefinitioner hos kommun, länsstyrelse och räddningstjänst. 

Det fanns under skogsbrandens första dagar en ojämn maktfördelning och ett otydligt 

ledarskap, som tillsammans med bristande institutionell design ledde till att ett 

ledarskapsvakuum uppstod, där det inte var klart hur eller om samverkan skulle initieras och 

vem som var ansvarig för att det gjordes. Vakuumet kan konstateras vara ett resultat av 

bristande samverkanskoordinering, något som diskuterades redan i forskningsöversikten.  

När Boin et al. (2005, s 10-15) formulerade ett antal ledarskapsutmaningar för krishanterare 

valde de att bara snudda vid den samverkan som annan forskning visat att god krishantering 

förutsätter och enbart göra den till en del av den beslutsfattande utmaningen. Genom att 

studera hur ledarskapsvakuumet uppstod har uppsatsen också kunnat påvisa att det är i 

samverkanskoordineringen som krishanteringen brister och det blir otydligt vem som ska göra 

vad. Därför borde samverkansutmaningen också inkluderas när vi i framtiden talar om 

ledarskapsutmaningar i komplexa krissituationer.  

Analysen av hur ledarskapet fylldes bevisade att de ledare som tillträdde och således 

fyllde vakuumet (Uddholm, Edstam och Åhnberg) alla blev rekommenderade på grund av sina 

respektive erfarenheter och kompetenser. Framför allt Uddholm var känd för sina tidigare 

insatser och hans arbete med staben under flodvågskatastrofen, vilket gjorde att kommunernas 

respektive räddningschefer kände till honom och ansåg honom vara lämplig för arbetet som 

räddningsledare. Detta gällde också för Jacobsson, som även han handplockades, men i ett 

senare skede till länsstyrelsens ad hoc-lösning, den särskilda krishanteringsorganisationen. Inte 

heller där fanns någon given ledare och vakuumet som behövde fyllas berodde på bristande 

institutionell design, i avsaknad av beredskapsplan för det samverkande efterarbetet som en 

komplex krissituation kräver. Att det fattades en given ledare där berodde förstås också på det 

faktum att hela organisationen var en ad hoc-lösning.  
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Ledarna fyllde alltså vakuumet genom att strukturera organisationen, skapa gemensamma 

målbilder och koordinera arbetet. De skapade därigenom incitament och närmade sig en jämn 

maktbalans, där beslut fattades av ledningsstaben och samverkande parter var inbjudna. 

Ledarna undvek problemen med den svaga institutionella designen genom att använda sig av 

situationsanpassade ad hoc-lösningar och stod för ett tydligt ledarskap genom en viss vertikal 

organisering av beslutsfattandet. Ramnässtaben utgör på så vis ett gott exempel på hur 

command and control och self-organization tillsammans kan fungera i krissituationer. Även om 

vissa problem kvarstod kring ansvarsfördelning och kommunikation lyckades de täppa igen 

flera av de hål i samarbetet som fanns när de tillträdde. Dessutom tog de sig även an flera av 

ledarskapsuppgifterna, där framför allt problemformulerande, beslutsfattande och 

meningsskapande blev centralt i arbetet.  

Blev de då ledare på grund av kontexten eller sina färdigheter? Det är tvetydigt. 

Situationen var akut och branden spred sig samtidigt som samverkansarbetet var avvaktande. 

Utifrån de olika rapporterna verkar, föga förvånande, kompetens och erfarenhet vara ledande 

förklaringar till varför just dessa personer blev ledare. Å andra sidan behövdes ledare just för att 

situationen förvärrades för varje minut och att tidigare försök inte hade lyckats lindra krisen. 

De yttre faktorerna som bristande institutionell design och ojämn maktbalans har enligt 

litteraturen visats avhjälpas av tydligt ledarskap, något som inte heller fanns och därmed kan 

förklara hur ledarskapsvakuumet uppstod. Utifrån teorin om correspondence bias skulle 

ledarnas tillträdande även kunna förklaras med att situationen krävde kompetens och 

erfarenhet och att de i den stund de ansåg ledarna vara lämpliga tillskrev dem ytterligare 

egenskaper som förknippas med ledare. En annan tolkning utifrån correspondence bias är att vi 

ansåg att det arbete Uddholm m.fl. utfört i tidigare räddningssituationer var lyckat och att vi 

därför antog att de besatt ledaregenskaper, trots att den lyckade arbetsinsatsen till stor del kan 

ha berott på goda förutsättningar. Bevis för att detta sker i verkligheten går att finna i vårt fall, 

vid Uddholms tillträdande, då släckningsarbetet hade börjat ge resultat och han således kunde 

lämna positiva besked till allmänheten, vilket fick honom att framstå som en slags hjälte.  

De positiva beskeden berodde inte säkert på Uddholms arbete, utan snarare på att det rådde 

bättre släckningsförhållanden (Asp et al., 2015, s 33). Correspondence bias skulle således kunna 

förklara varför just Uddholm m.fl. blev ledare under skogsbranden, om det var i situationens 

famlande efter någon som kunde lösa problemet som ledarna tillträdde. Således kan det tänkas 

vara kontexten som styr hur ledarskapsvakuumet fylls.  
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Men är personlighet sekundärt? Kahneman (2011) menar att kontext spelar större roll än 

karaktär när det kommer till att förklara ett händelseförlopp, i detta fall hur en ledare utsågs. 

Men även om situationen krävde att en ledare tillträdde, grundade sig rekommendationen och 

tillträdandet av personer på kompetens och ett antagande om att de i fråga var kapabla att leda 

utifrån de olika attribut som diskuterats kring samverkande ledare. Valet baserades på deras 

tidigare erfarenheter av ledarskap i Uddholms och Jacobssons fall, medan Åhnberg och Edstam 

handplockades av Uddholm, vilket beror på kontexten. Om inte Uddholm hade fått en 

förfrågan om att leda hade troligtvis inte Edstam och Åhnberg varit en del av Ramnässtaben. 

Samtidigt visar detta också att det endast är till kompetens och erfarenhet vi ser i valet av ledare 

och inte attribut som karisma och flexibilitet, vilket leder oss till slutsatsen att kontext och 

kompetens är ledande förklaringsfaktorer till vem som leder. Således kan inte 

ledarskapsvakuumet ensamt förklara varför en viss person blev ledare, utan endast varför det 

behövs en ledare. För att kunna fylla ett sådant vakuum krävs en individ med kompetens och 

erfarenhet, vilket undersökningen också visat.   

 

5.2 Vad kännetecknar personer som blir ad hoc-ledare? 

Efter en jämförelse med analysschemat kan vi dra slutsatsen att alla de undersökta ledarna har 

uppfyllt sju av de tolv attributen i idealtypen. De har haft en formell och informell roll i 

krishanteringsarbetet och således varit ledare både på pappret och i den bemärkelsen att de har 

koordinerat krisarbetet. Vidare har analysen visat att det krävs tidigare erfarenhet och 

kompetens på området för att lämpa sig som ledare i krissituation och att dessa egenskaper och 

färdigheter har förenklat strukturerandet av krishanteringsorganisationen. Staben i Ramnäs, 

liksom den särskilda krishanteringsorganisationen, var helt nya typer av organisationer som 

konstruerades för att möta den flexibilitet, situationsanpassning och samverkansförmåga som 

tidigare forskning visat vara väsentlig för lyckad krishantering och som krisledarna var 

medvetna om. De har allihop visat upp flexibilitet och vikten av god kommunikation i sitt 

arbete. Dessutom har alla analyserade ledare jobbat riskorienterat genom att bedöma både 

troliga risker och worst case-scenarion. Uddholm och Åhnberg arbetade utifrån potentiella 

risker ur både samhälls- och räddningstjänstperspektiv, medan Jacobsson i efterarbetet istället 

var medveten om de potentiella risker och problem som kunde uppstå från den förlust som 

skogsägare gick igenom och därför utarbetade program för att minimera dessa. 
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Analysschemat innehåller även attribut och färdigheter som inte alla analyserade ledare 

uppvisat; som att Åhnberg var öppensinnad och Uddholm var karismatisk. Dessa kan kanske 

höra till de olika roller de olika ledarna hade i krishanteringen. Att Uddholm var karismatisk 

var viktigt för hans uppgift som räddningsledare och frontfigur, medan Åhnbergs 

öppensinnighet var värdefull i konstruktionen av staben för att lyckas organisera den på ett 

effektivt sätt och rätta till de problem som uppstod under arbetets gång. Det kan förstås också 

vara rena tillfälligheter att de visade just dessa egenskaper och att de inte nödvändigtvis måste 

vara knutna till deras respektive arbetsroller.  

Det har från det insamlade materialet endast gått att bevisa att Jacobsson och Uddholm 

gav ett förtroendeingivande intryck genom att framstå som stabila och välvilliga. Det utesluter 

inte att Åhnberg också har gjort det, men det är inget som har dokumenterats. Det 

förtroendeingivande intrycket verkar främst vara viktigt i kontakt med människor i krisens 

närhet eller i kommunikation med allmänheten, vilket inte var del av Åhnbergs arbetsuppgifter. 

I det fall då en person har en kommunikativ roll är det således fördelaktigt att hen gör ett 

förtroendeingivande intryck.  

I analysschemat fanns även attribut som tålmodig och konfliktlösare, som överraskande 

nog ingen av de analyserade ledarna uppvisade. Dessa egenskaper verkar i detta fall inte ha varit 

nödvändiga för de olika ledarna. Anledningen till att tålamod inte har krävts är troligen att 

krishantering fordrar snabba och improvisatoriska beslut och att tålamod därmed inte är lika 

viktigt. Den är därför möjligt att egenskapen kan strykas i ett framtida, reviderat analysschema. 

Konfliktlösning anses enligt litteraturen om samverkande ledare vara en av de viktigare 

egenskaperna för att lyckas med samarbete och varför den inte finns dokumenterad kan 

eventuellt förklaras med att det i staben funnits en gemensam vision för hur arbetet ska gå till. I 

de fall då det funnits olika mål (som i den misslyckade kommunikationen med MSB) har 

medling och kompromissande inte tillämpats, utan enheten med den alternativa målbilden har 

istället uteslutits eller på annat sätt nekats tillträde till stabsarbetet. Detta är därmed ett av de 

fält där krisledarna kan anses ha misslyckats och därför kanske en egenskap som ur normativ 

synpunkt kan finnas kvar i analysschemat, men som dokumenterat inte kännetecknar ad hoc-

ledarna i skogsbranden.  

Sammanfattningsvis är det som kännetecknar en ad hoc-ledare flexibilitet, kompetens, 

riskorientering, god kommunikationsförmåga och visionärt ledarskap. Ad hoc-ledaren har både 

en formell och informell roll och ger vissa gånger även ett förtroendeingivande intryck.  
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Dessa kan gissningsvis stämma väl överens med de egenskaper vi förväntar oss av de politiska 

ledare vi väljer att företräda oss. Samtidigt bör vi kortfattat reflektera över vilka värden vi offrar i 

situationer av kris. Tålamod och konfliktlösning är två grundpelare i den konsensusinriktade 

svenska politiken, vilka inte verkar ha någon given plats i krishanteringen, trots att den är en 

ytterst politisk fråga där skattemedel och välfärd ska utnyttjas på bästa sätt. Att leda i 

krissituation innebär ett stort ansvar, inte bara för att ta samhället ut ur krisen, utan också för 

att det skapar förutsättningar för framtidens politik, där ineffektivitet såväl som förhastade 

beslut riskerar att ge stora konsekvenser.  Vilka som leder oss ur en krissituation är således en 

viktig politisk fråga som det bör forskas mer om.  

 

5.3 Fortsatt forskning 

När uppsatsen påbörjades fanns det relativt lite forskning om ad hoc-ledarskap i komplexa 

krissituationer. Denna studie har genom att kombinera litteratur från statsvetenskapen, 

krishanteringsforskningen, psykologin och organisationsteorin bidragit till forskningen om 

ledarskap i komplexa krissituationer. Det stora bidraget är analysschemat, som är en 

sammanställning av det tidigare forskning om ledarskap har visat. Schemat kan användas i 

studier av andra ad hoc-ledare i syfte att öka förståelsen för vilka som blir ledare i komplexa 

krissituationer. Genom att lägga denna första byggsten om vilka som leder oss ur krissituationer 

kan framtida forskning undersöka frågan vidare, gärna från ett politisk-psykologiskt perspektiv 

liknande det i denna uppsats. Detta i syfte att undersöka avvägningen mellan demokratins 

egenvärde och brådskande krishantering. Ur statsvetenskaplig synvinkel vore det således 

intressant att studera exempelvis ansvarsutkrävande i samband med ad hoc-ledarskap, något 

som uppsatsen endast snuddat vid.  

Den grund som har lagts i denna uppsats öppnar för teoriskapande forskning och 

allmängiltiga hypoteser i försök att förklara vem som blir ledare i komplexa krissituationer.  

För att möjliggöra detta krävs dock att större datamaterial samlas in och jämförs sinsemellan, 

där analysschemat kan fylla en viktig funktion som mätverktyg. Vidare vore det även intressant 

att undersöka hur ad hoc-ledarna själva ser på sin roll i krishanteringen, till skillnad från denna 

uppsats som byggt på utsagor från andra inblandade aktörer. En undersökning av detta skulle 

kunna bredda vår förståelse för fenomenet ad hoc-ledarskap ytterligare.   

Uppsatsen har också bidragit med en relevant analys av ledarskapsvakuumet och visat 

att det i detta fall uppstod på grund av bristfällig samverkan, där den institutionella designen är 
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ett viktigt verktyg för att lösa samverkansutmaningens koordinering av arbetet. Således har 

uppsatsen också gynnat statsvetenskapen genom att belysa ett problem som finns inom svensk 

krishantering. Samverkan och ledarskap har varit ledord genom hela uppsatsen och har visats 

gå hand i hand i jakten på effektiv krishantering. Hur den institutionella designen kan 

utformas är en essentiell fråga för vidare studier av förvaltningsstrukturer i samband med 

krissituationer, vilket framtida forskning också bör ägna sig åt för att förstå hur 

ledarskapsvakuumet kan undvikas och hur ad hoc-ledarnas kompetens kan användas i 

konstruktionen av en krisbemötande förvaltning. Forskningen bör i framtiden också undersöka 

ytterligare hur command and control och self-organization kan sammanfogas i praktiken för att 

ta tillvara på deras respektive styrkor och minimera dess svagheter. Viss forskning har redan 

gjorts på området (McGuire, 2006), men att undersöka hur de vertikala nätverken organiseras 

på bästa sätt vore intressant för att vidare studera hur ledarskapsvakuumet kan undvikas.  
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