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Förord	  
Under mitt första år på programmet Samhällelig Riskhantering (SARIS) har jag kommit i 
kontakt med tankesättet att erfarenheter återförs och bidrar till en förändring i beteenden och 
handlanden vid nästa akuta eller krisartade situation. Min egen förförståelse inom området 
kommer från en masterexamen i Arbetsvetenskap, där återföring av kunskap och erfarenhet 
inom organisationer diskuteras. En organisation kan genom sina huvudmän och sitt sätt att 
organisera sig använda sig av den enskildes erfarenheter och kunskapen, men en generell 
trippel-loop (meta) lärande anses vara ytterst svårt att åstadkomma, funderingar finns även om 
det är möjligt i det samhälle vi lever i idag med platta organisationer, stort egenansvar för 
utförande av arbetsuppgifter, samt allt snabbare beslutsvägar, att ha tid och möjlighet att 
återföra kunskap och erfarenhetsutbyte. Vissa forskare diskuterar även att kunskap och 
erfarenheter snarare utarmas än byggs upp pga. de organisationsformer som används. Det är 
svårt att se att erfarenhet kan växa i en organisation, snarare kan erfarenhet ses som något som 
är personbundet och som kan delas först när flera individer har en gemensam erfarenhet. Det 
ligger även en svårighet i att behålla erfarenheter från ”sällan” händelser, då minnet hos oss 
människor är kort och relativt selektivt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Sammanfattning	  
Syftet med denna rapport har varit att analysera den reella återkopplingen och utvärderingar 
som gjorts vid takras vintern 2009/2010. Metoden är en kvalitativansats med 
semistrukturerade intervjuer samt analys av utvärderingar och insatsrapporter gjorda under 
vintern 2009/2010. Genom intervjuer på den sociotekniska individnivån söks svaren kring hur 
individen upplevt erfarenhetsåterföringen, tillsyn, och egenkontroll vid takras inom den 
kommunala verksamheten. Insatsrapporter, arbetsmaterial och andra genomförda 
utvärderingar har även legat till grund för analysen. Frågeställningar som väglett i arbetet har 
varit: Hur togs erfarenheter från takrasen tillvara i samhället? Hur uppfattar individen som 
varit aktörer vid händelsen att erfarenheten hanterats?  Urvalet är ett bekvämlighetsurval samt 
ett snöbollsurval. Avgränsningen sker tidsmässigt till vintern 2009/2010 och geografiskt inom 
tre mellansvenska kommuner där tak rasat in på kommunala byggnader. Gemensamt för 
respondenterna är att de alla arbetat många år inom sina yrkesområden, de är väl insatta i 
lagstiftning, befogenheter och ansvarsområden. Sammanfattningsvis ser respondenterna att 
återkopplingen till de högre hierarkierna i det sociotekniska systemet fallerar. De anser inte att 
deras erfarenheter genomsyrar den nya lagstiftningen kring byggnation eller i de förordningar 
som finns kring detta. Det är intressant att just återkopplingen syns vara den svagaste länken 
inom det hierarkiskt kopplade systemet. Förutsättningarna finns där för god återkoppling, dels 
genom insatsrapporter som internt fungerar som underlag för förbättringar, dels genom den 
nationella bas IDA (Indikationer Data och Analys) på MSB (Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap) som ska ge ett underlag för fler aktörer inom det sociotekniska systemet att ta 
del av och genomföra förändringar och förbättringar. En viss eftersläpning i den nationella 
basen kan förstås då alla insatsrapporter återrapporteras till MSB. Återkopplingen inom 
lagstiftningen och dess eftersläpning kan bero på att det ska tas hänsyn till många olika 
intressen. Respondenterna kritiserar den egenkontroll som fortgår inom byggsektorn, de ser 
samstämmigt egenkontrollen som orsak till de tak som rasade. Respondenterna menar även att 
den tillsynskontroll som kommunerna har är urvattnad då protokoll delges från byggherren, 
fel kan vara inbyggda utan att de syns via protokoll eller vid efterkontroll och slutbesiktning. 
Den nya lagstiftningen (SFS 2010:900) innebär inga förändringar vad gäller egenkontrollen. 
Tillit och tilltro till den enskilde är fortsatt stor - där den enskilde byggherren ser andras 
säkerhet och välmående som en del av sitt eget handlande.  
 
Nyckelord: rapport, naturkatastrof, kommun, vinter, 2009/2010. 



Abstract	  
This reports aim has been analyzed the real feedback and evaluations of collapsed roofs at the 
winter 2009/2010. The method has been through semistructured interviews on socio-technical 
individual level has answers been sought about how the individual experienced the feedback, 
control, and self-control around collapsed roofs. Incident-reports and other completed 
evaluations have also been the basis for providing answers to my questions: How was real 
experience about caved roofs transfered back into the community; How did individuals who 
were participants at the event interpered their experience been handled? The sample is a 
convenience sample and a snowball sample. The respondents participating in the interview 
comes from the three municipalities located in ”mellan-Sverige” where the roof collapsed. 
Common to the respondents is that they all have worked many years in their professions, they 
are well versed in the laws, powers and responsibilities. To sum up the epitone of the 
response is that they see that feedback to the higher hierarchies of the socio-technical system 
fails. They do not believe that their experience permeates the new legislation surrounding the 
building or in the regulations that exist around this. It is interesting that the feedback seems to 
be the weakest link in the hierarchical interconnected system. The prerequisites are there for 
good feedback and through incident-reports, which serves as a basis for improvement at a 
locla level and within the work-group, and by the national base IDA (Indications Data and 
Analysis) to MSB (Federal Office for Civil Contingencies) to provide a basis for more players 
in the socio-technical system to share and implement changes and improvements. A lag in the 
national base can be understood as all incident reports reported back to the MSB. The 
feedback within the the socio-technical system may also taken other interests into account. 
Respondents criticize the self-monitoring is continuing in the construction industry, they see 
consistently self-control as the cause of the roof collapsed. Respondents also believe that 
regulatory control by municipalities is watered down when the protocol communicated by the 
client, errors can be built without being seen by protocol or by visual after controls. The new 
legislation (SFS 2010:900) does not change in terms of self-control. Trust and confidence in 
the individual remains high - where the individual client sees others' safety and wellbeing as 
part of their own actions.  

 

Keywords: report, natural disaster, county, winter 2009/2010. 
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1	  Inledning	  
1.1 Hållbarhet i systemen 
Sårbarheten hos individen, gruppen, närsamhället och samhället i stort, återspeglas i de 
strategier som utgör en barriär mot allt för stor utsatthet (Wisner, Blaikie, Cannon, Davis 
2004). När barriärer är få eller låga skadas samhällets bärande system och infrastrukturer på 
ett sätt som skapar oförmåga att fortsätta skydda viktiga intressen som människors liv, natur 
och kulturarv etc. samt skapar sämre möjlighet till att återhämta sig (Wisner et al. 2004; 
Nyberg 2011). Återhämtning och anpassningsförmåga är viktiga delar i ett systems förmåga 
att motstå yttre stor stress - som naturkatastrofer utgör (Wisner et al. 2004). Denna förmåga 
till motstånd kan finnas inom olika delar av en samhällsstruktur: ekonomiska, politiska, 
fysiska samt psykologiska planen (Wisner et al. 2004). För att lyckas med denna 
återhämtning behövs resurser och möjlighet att hantera naturkatastrofen.  Dessa resurser 
består av både materiella resurser och personliga förmågor att utnyttja de resurser som finns 
tillgängliga (Johansson & Blumenthal 2009). I Sverige har arbete med sårbarhet lett fram till 
att skapa lagrum som definierar när och vem som har ansvar för att säkerställa en 
krishantering: statliga myndigheter ska genom sin verksamhet arbeta för att minska 
sårbarheten i samhället och utveckla en förmåga att motstå samt hantera krissituationer. 
Myndigheterna ska även samverka för att minska sårbarheten (Förordning 2006:942 om 
krisberedskap och höjd beredskap § 1; § 5). I (SFS 2006:942 § 4) finns en klar definition om 
hur detta arbete ska gå till, genom utbildning och övning och andra åtgärder ska färdigheter, 
strukturer i en organisation före, under och efter en kris ges möjlighet att identifieras, stå 
emot, och återhämta sig efter en krissituation. 

1.1.1 Egenkontroll och enkelhet 
Flera olika lagar och förskrifter reglerar hur vi konstruerar våra byggnader. Plan- och 
Bygglagen (PBL) (SFS 1987:10) ersattes 2 maj 2011 av PBL (SFS 2010:900). Den nya PBL 
(SFS 2010:900) har som grund skäl att harmonisera med de förändringar som samhället 
genomgått. En stor skillnad i denna nya lagstiftning mot tidigare, tjugo år gamla, är att 
Lagrådsremissen trycker på att lagen ska ta hänsyn till klimat- och miljöfrågor. I samband 
med detta har regeringen även velat förenkla hanteringen runt bygglov och bygganmälan. 
Lagen fortsätter att ge den enskilde byggherren huvudansvaret för att alla regelverk och 
förordningar efterlevs. Kommunernas hanteringstid ska även drastiskt minska till tio veckor 
för ett besked (Lagrådsremiss december 2009). Tidigare kunde handläggningstiderna dra ut. 
 
Jesse Halme skriver i sitt examensarbete (2011) att den nya Plan och Bygglagen (PBL) (SFS 
2010:900) kommer att ge den enskilde än större ansvar för egenkontroll vid byggnation. I 
arbetet framkommer det att arbetsgivaren gärna ser att egenkontrollen utökas mer, men även 
att kollektivsidan efterfrågar utbildning och upplysning i hur egenkontrollen ska ske och 
utföras. Genom PBL (SFS 2010:900) har kommunen ansvar att övervaka efterlevnaden av att 
lagen följs. Byggnadsnämnden kan ta upp frågor om påföljder och eventuella ingripanden om 
de kan anta att det sker överträdelser mot PBL. Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret 
att kontrollerna att PBL efterlevs inom länet, men de har inga sanktionsmöjligheter (Boverket 
Rapport 2012:6). Enligt PBL (SFS 2010:900) är det alltid byggherren som har ansvar för att 
samhällskraven uppfylls, både vid uppförande och tillbyggnad samt andra ändringar oavsett 
om dessa kräver bygglov eller anmälningsplikt. 
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1.2 Kall och snörik vinter 
Vintern 2009/2010 uppfattades av många som lång, kall och snörik. Från mitten av december 
2009 drog snö- och kallfronter in över hela landet. Snön medförde att tak rasade, de flesta av 
de tak som rasade in fanns på ekonomibyggnader samt sport- och idrottshallar. Utmärkande 
var att de hade stora spännvidder, låg taklutning, samt att flera av byggnaderna vars tak 
rasade var uppförda efter 1980 (Boverket 2010). Trots att många upplevde vintern som både 
kall och lång uppmättes inga köldrekord. Däremot var den stora mängden snö ovanlig, med 
flera uppmätta rekord bland annat i Borås, Göteborg, Halmstad, Jönköping, Kristianstad, 
Linköping och Örebro (SMHI 2012a). Enligt SMHIs statistik över vintern 2009/2010 hade de 
flesta mätstationer ungefär 10 minusgrader lägre temperaturen än de tidigare kalla vintrarna 
(SMHI 2012b) På flera håll i landet får man gå tillbaka till 70- och 80-talet för att finna 
perioder med lika långvarigt snötäcke (SMHI 2012c).  
 
Väder är något som påverkar oss i våra dagliga liv. I en rapport från MSB (MSB 2012a) 
identifieras olikheter och likheter mellan södra Sverige, mellersta delen av landet och den 
norra delen för vintern 2009/2010. 

• Södra delen hade problem med transporter (väg, järnväg och sjö), takras och 
störningar i vattenförsörjning samt elförsörjning. 

• Mellersta delen av landet hade störningar inom transporter (järnväg, väg samt 
spårbunden kollektivtrafik) några takras samt störningar i vattenförsörjning. 

• Norra delen av landet upplevdes som en normal vinter men vissa störningar förekom i 
framförallt järnvägstrafiken, samt vattenförsörjningen, det förekom även takras. 

Stora snömängder kan räknas till kategorin extrem nederbörd (Johansson & Blumenthal 
2009). Intensiva och ihållande snömängder tillsammans med hård vind kan ge upphov till 
drivbildning som kan orsaka blockerad framkomlighet av både järnväg, tele- elnät samt 
trafikleder (Johansson & Blumenthal 2009). Extrem nederbörd kommer som en plötslig och 
oväntad händelse. Nederbördsmängderna är mycket svåra att förutse i tid, rum och mängd, 
som vanligen drabbar ett geografiskt begränsat område. Själva ansvaret för den akuta 
hanteringen ligger på ett lokalt plan (Lagen om skydd mot olyckor, LSO, SFS 2003:788). 
Förbättringar som görs på ett lokalt plan ska kunna ge direkta effekter i det dagliga arbetet 
(SFS 2003:778). För att åstadkomma dessa förbättringar bör en viss medvetenhet finnas hos 
politiker, enskilda men även genom ökad kapacitet och resursanvändning (Johansson & 
Blumenthal 2009). 

1.3 Syfte 
Syftet är att utifrån takrasen vintern 2009/2010, analysera hur den övergripande 
ansvarsfördelningen i Sverige styr och genomsyrar arbetet vid krisartade händelser.  

1.4 Frågeställning 
• Hur togs erfarenheter från takrasen tillvara in i samhället?  
• Hur uppfattar individer som varit aktörer vid händelserna att erfarenheter har 

hanterats? 

1.2 Avgränsning 
Vad orsakade takrasen under vintern 2009/2010? Avgränsningen görs till individsfären 
utifrån AcciMaps teorigrund. Tre mellansvenska kommuner har identifierats utifrån sökord 
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kring takras vintern 2009/2010. I dessa kommuner intervjuas fyra respondenter med flera års 
yrkesverksamhet inom sina områden. De tak som rasade är i denna rapport tak på kommunala 
byggnader samt en kommersiell byggnad. Avgränsningen gäller även de dokument som 
används som grundmaterial till olycksutredningar och genomförda rapporter och 
utvärderingar kring takras 2009/2010 används. 
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2	  Metodologiska	  överväganden 

2.1 Metod 
Genom innehållsanalys av texter i valda rapporter och dokument samt genom 
semistrukturerade intervjuer, ställda mot PAR modellen, förmodas ny förståelse och ny 
kunskap växa fram. Hsieh och Shannon ((2005) skriver att innehållsanalys ger en forskare ett 
dynamiskt, flexibelt och pragmatiskt verktyg för att kunna utveckla och bygga upp kunskap 
till hur individer uppfattar händelser. Innehållsanalys används även som metod vid analys av 
texter, tanken är att texten ska generera nya insikter.  

2.1.1 Abduktivt förhållningssätt 
Analysarbetet har genomförts med ett abduktivt förhållningssätt till materialet, syftet är att ge 
en trolig förklaring till ett fenomen. Med ett abduktivt förhållningssätt är tanken att 
slutledning utifrån det empiriska materialet ska ge ny insikt om ett fenomen. Att gå från en 
föreställning om ett fenomen till en fördjupad förståelse och insikt kring ett fenomen. Den 
tolkning som görs utifrån de teoriramar som används kan genom den nya kunskapen från 
respondenterna leda till att teoriramarna utökas eller ges nya dimensioner. Det sker ett 
växelspel mellan empirin och teorin, vilket kan ses som att placera empirin i en ny kontext. 
Resultatet innebär att ny kunskap kan växa fram kring ett fenomen (Corbin & Strauss 2008).  
PAR-modellen (Wisner et al. 2004) ger en teorigrund till hur materialet kommer att angripas, 
utifrån påverkanfaktorer som: politik, ekonomiska och sociala likväl som yttre press samt 
osäkerhetsmoment. PAR-modellens ramverk ligger till grund för de semistrukturerade 
frågorna. Haddons (1980) teoretiska förståelse för hur säkerhetsarbete kan utvecklas ger en 
förklarande bild av de handlingsprogram, insatsrapporter och olycksutvärderingar som har 
gjorts i de tre kommunerna, och som genomsyrar det säkerhetsarbete som är utmärkande för 
svenska kommuner. AcciMap (Rasmussen & Svedung 2000) används i analysarbetet av de 
semistrukturerade intervjuerna för att kunna se vilka nivåer i den sociotekniska hierarkin som 
varit involverade. Genom AcciMap möjliggörs ett beskrivande förlopp över de olika nivåerna, 
dess ansvar och inflytande över hur beslut tas kan tydligt, samt hur återkoppling sker mellan 
de olika nivåerna inom ett system. AcciMap möjliggör även att se var barriärer brister inom 
ett sociotekniskt system. Lärande spiralen, som Räddningsverket, nuvarande Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap (MSB), använder för att skapa återkoppling inom 
verksamheter, finns med som teorigrund för att detektera om och på vilkets vis en 
organisation drar lärdom av en kris, samt hur de arbetar med att bygga upp 
erfarenhetsbaserad kunskap. Teorimodellerna har valts med utgångspunkt i deras 
applicerbarhet på kriser och katastrofer samt hur ansvarsfördelningen kan se ut, utvecklas och 
hindras genom olika former av barriärer. 

2.2 Urval 
Sökord för att finna ett grundmaterial till rapporten: rapport; naturkatastrof; kommun; vinter; 
2009/2010. Material från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Boverket, samt arbetsmaterial från respondenterna 
ligger till grund för rapporten.  

2.2.2 Forskningsetiska överväganden 
Syftet med forskning är i mångt och mycket till för att förbättra för samhälle och individ, men 
det är samtidigt viktigt att individerna i samhället är skyddade mot obefogat intrång i den 
personliga integriteten. Det finns ett individskyddskrav, vilket innebär att individer måste 
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skyddas mot psykisk och fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning (Gustafsson, Hermerén 
& Pettersson 2011). Individskyddskravet består av fyra huvudkrav: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Gustafsson et al. 2011). 
Informationskravet innebär att de av forskningen berörda personerna skall informeras om 
forskningens syfte och att deltagandet skall vara frivilligt och kunna avbrytas när helst de 
önskar. Inför varje studie måste värdet av undersökningen vägas mot det eventuella intrång 
individen kan utsättas för. Alan Bryman (2002) menar att om dessa krav är uppfyllda, ska 
respondenter inte kunna komma till skada. I detta arbete är deltagandet frivilligt, 
respondenterna har genom telefonsamtal och e-mejl informerats om frivilligheten, 
användandet av materialet samt getts möjlighet att dra sig ur. 

2.2.3 Genomförande av intervjuer 
För att få ett personligt material att bearbeta har Intervjuer av semistrukturerad form 
genomfördes med fyra individer vid tre kommuner i mellan-Sverige. En prövning av 
intervjuguiden genomfördes med en respondent för att se om frågorna var begripliga och 
täcker de områden som PAR modellen samt AcciMap tar upp (se kap.3). Respondenter har 
alla arbetat länge inom sina yrken, med utbildningar som är relaterade till dessa. Tre av 
respondenterna har lång erfarenhet av olika typer av krissituationer på operativ nivå. En har 
lång erfarenhet av fastighetsbestånd, och där tillhörande frågeställningar, inom kommunen på 
en taktisk nivå - för att använda AcciMaps terminologi. Intervjuerna gällde hur de som 
anställda upplevt att deras erfarenheter och återkoppling har tagit tillvara och hanterats efter 
takrasen vintern 2009/2010. Det insamlade materialet transkriberades och skickades till var 
och en av respondenterna för kontroll av fakta. Alla respondenter gav sitt fortsatta 
medgivande till att använda materialet i uppsatsen. Genom att koda materialet, samt axial 
kodning söktes samband och gemensamma begrepp som kunde ses som kärnan i de svar som 
getts. Varje respondents svar ställdes mot PAR modellen (figur 1) och ställdes in i en 
AcciMap för att söka svar om likheter och skillnader. I analysen används även lärandespiral, 
som beskrivs i figur 4, i ett försökt finna om den teorimodellen används i det sociotekniska 
system respondenterna befinner sig inom.  
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3	  Teorimodeller	  
3.1 PAR-modellen 
Pressure and Release modellen (PAR) presenteras ibland som en griptång där yttre naturhot 
och de underliggande faktorerna, tillsammans med osäkra förhållanden samt dynamisk press 
utgör poler som ställer individer, grupper och samhällen inför svåra val i akuta situationer. 
Nedan syns en förklarande bild över modellen (figur 1). 
 

 

 

 

 

 

 

Figur	  1.	  PAR	  Modell	  
”Pressure and release (PAR) model” egen bearbetning efter Wisner et al. (2004). 

Till vänster i figuren syns de tre delar som visar på hur utvecklingen av utsatthet består av 
flera olika faktorer som inbördes bygger upp eller minskar risken för magnitud av/i en 
katastrof. De underliggande förutsättningarna anges i de tre vänstra pelarna i modellen.        
A. Underliggande orsaker, social, ekonomisk, politiska faktorer; B. Dynamisk press genom 
hur vi organiserar och producerar; C. Osäkra förhållanden, förändringar över tid och rum. 
Till höger i figuren syns de: D. Fysiska påfrestningarna som i detta fall snö, vind och kyla. 
Själva katastrofen utgörs av utsatthet och naturkatastrof som tillsammans visar på risk i ett 
samhälle (R = H x V). Författarna Wisner et al. (2004) beskriver katastrofer som ett möte 
eller kollision mellan två energier, där sårbarhet och utsatthet finns på ena sidan av modellen 
och naturkatastrofen finns på den andra sidan av modellen. Själva ”release” delen i en 
naturkatastrof och dess utveckling handlar om att reducera utsatthet och sårbarhet. 

En viktig faktor som Wisner et al. (2004) påpekar är att en naturkatastrof inte är en enskild 
isolerad händelse utan samexisterar med andra yttre faktorer. Ekonomiska, sociala processer 
och politiska sammanhang spelar roll för utvecklandet av hur katastrofer kan förhindras, 
utarbeta olika tidiga varningssystem samt inte minst hur man lyckas ta sig igenom 
naturkatastrofer och bygga upp något igen. Katastrofer, menar författarna, är i mångt och 
mycket en kombination av naturliga händelser och den mänskliga inverkan; före, under, och 
efter, en naturkatastrof. De beskriver det med att peka på den kunskap och information som 
individer har, de resurstillgångar en nation förfogar över, även de ekonomiska, fördelas 
mellan medborgarna, är det en demokrati med gemensam tillgång till den uppbyggda 
infrastrukturen och välfärdssystem (Wisner et al. 2004). I de bästa av världar borde 
medborgare i en nation som befinner sig i ett område med högre sannolikhet att drabbas av en 
naturkatastrof ha kunskap och information som leder till att:  

• förutse vad som kan hända;  

Sociala 
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• kunna handla efter ett system som räddar liv;  
• motstå kraften i naturkatastrofen;  
• kunna återhämta sig från naturkatastrofen (Wisner et al. 2004:11). 

3.2 Haddons strategier 
Haddons (1980)  tankar kring motståndsstrategier, de olika energierna som utlöses vid en 
katastrof, samt hur individer, grupper och samhälle handskas med dessa olika energier vid en 
akut situation genomsyrar den svenska lagstiftningen kring att skydda medborgarna, 
egendom och samhället (SFS 2003:778; SFS2006:544). Arbetet för att skydda sker proaktivt 
genom s.k. primärprevention: dvs. att arbeta för att en skada inte kan uppstå. Steg två kan ses 
som en reaktiv prevention: att man reagerar med att ha handlingsplaner för snabba 
motåtgärder vid en olycka. Sist den tertiära preventionen: den medicinska behandlingen och 
rehabilitering som finns i ett handlingsprogram och i ett samhälle som arbetar med 
säkerhetsfrågor. 

3.3 Sociotekniskt system 
Rasmussen och Svedung (2002) skriver att olika typer av modeller länge varit ett viktigt 
verktyg för att förstå och härleda de bakomliggande orsaker till olyckor. De menar att de 
tidigare modellerna fokuserade på de rent tekniska aspekterna. Rasmussen och Svedung 
argumenterar för att även inkludera de organisatoriska och sociala faktorerna i modellerna. 
Med AcciMap kan de förutsättningar som påverkar en organisation detekteras, dvs. de 
politiska, ekonomiska och sociala faktorer som ligger bakom olika typer av beslut i de olika 
hierarkiska nivåerna (Rasmussen & Svedung 2002). Inom systemtekniska modeller ses 
samspelet mellan olika nivåer och aktörer som inbördes relaterade. Ett komplext samspel blir 
framträdande vid en modell som visar flera nivåer, och en tidsaxel för olika skeenden.  I 
dessa modeller ställs frågan ”varför”, där forskarna söker svar för att förstå hur samspelet 
mellan människa, teknik och organisation (MTO) lett fram till ett visst skeende. Metodens 
styrka är att leta efter bakomliggande faktorer på systemnivå som regler, lagar, föreskrifter, 
bemanning, schemana, kunskap, utbildningsnivå och områden, tidspress, ledarskap etc. som 
kan vara en orsak till en händelseutveckling.  

Nedan visas de olika nivåerna i en enkel schematiskt hierarki. Flödes pilar visar bara en väg 
av påverkan, det finns dock yttre och inre påverkan inom varje del och mellan de olika 
nivåerna, samt yttre påverkan i form av förändringar i marknaden och finansiellt tryck. 
Underifrån kan påtryckning ske när det gäller teknologisk förändring och hastighet i denna. 
Uppifrån kan ett förändringstryck utifrån politik, och medvetenhet hos allmänheten komma 
att påverka hierarkin som helhet eller i delar av denna hierarki. (Egen tolkning efter 
Rasmussen & Svedung 2002). 
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Tabell.	  2	  Nivåer	  i	  ett	  sociotekniskt	  system	  
	  

Olyckor är sällan orsakade av en enda faktor utan är snarare ett resultat av komplexa samspel 
på flera nivåer och i parallella skeenden (Rollenhagen 2009; Rasmussen & Svedung 2002). 
Rollenhagen (2009) menar att olyckor är en konsekvens av mänskligt beteende, 
organisationers utformning och dess kultur. Därför behövs en hög beredskap inför det 
oväntade, trots att vi tror att allt är under kontroll. Uppfattningen av risker är starkt förknippat 
med den kultur, de normer och de underförstådda regler som finns inom en organisation eller 
i ett samhälle, likväl som detta samspelar med teknologi och organisationers strukturer 
(Rollenhagen 2009). Det sociotekniska systemet ger en förklarande bild över alla olika nivåer 
och deras ansvar och möjlighet att påverka olika händelseförlopp (tabell 2). I modellen kan 
även flödet av information ske mellan olika nivåer simultant och parallellt, det sekventiella 
händelseförloppet är inte företrädande. 

3.4  AcciMap 
Rasmussen och Svedung (2000) utvecklade AcciMap som ett verktyg för att lättare kunna 
härleda olika påverkan och inflytande för att på så vis öka förståelse för uppkomna olyckor. 
Rasmussen och Svedung argumenterar att det inte bara är den mänskliga faktorn som ligger 
bakom utvecklingen av olyckor utan även de beslut som tas på olika nivåer i det 
sociotekniska systemet. Författarna menar att AcciMap ger ett verktyg för att enklare se de 
kontextuella faktorerna som påverkar likväl som de mänskliga faktorerna. Vidare skriver de 
att genom att härleda de kontextuella faktorerna kan man även utveckla ett bättre pro-aktivt 
handlande för att förhindra olyckor. Modellen används idag inom många olika områden för 
att ge en enkel förståelse för hur påtryckningar och inflytande ser ut vid olika beslut. 

Lagstiftande	  

• Regering	  EU	  
• Lagar,	  förordningar,	  direktiv,	  regler	  
• Yttre	  påverkan,	  lobby	  etc.	  

Föreskrivande	  

• Myndigheter	  
• Beslut,	  föreskrifter	  
• Yttre	  påverkan,	  lobby	  ,ekonomiska	  teknologiska	  förändringar	  

Strategisk	  

• Organisationer	  
• Lagstiftning,	  Planer,	  Eget	  omdöme	  (kultur)	  
• Yttre	  påverkan,	  Ekonomiska	  och	  politiska	  förändringar,	  Socialisation	  inom	  organisationen,	  Återkoppling	  från	  
enheter,	  Utbildningsnivåer/områden	  

Taktisk	  	  

• Enheter	  
• Policyr,	  Eget	  omdöme	  (kultur)	  
• Yttre	  påverkan,	  Socialisation	  inom	  organisationens	  enhet,	  Återkoppling	  från	  individer,	  Utbildningsnivåer/
områden	  

Operativ	  	  

• Grupper	  och	  Indivder	  
• Observationer	  (erfarenhet)	  Eget	  omdöme	  (kultur)	  
• Yttre	  påverkan,	  Socialisation,	  Erfarenhet,	  Återkoppling	  

Fysisk	  

• Miljö	  och	  utrustning	  
• Resurser	  ekonomiska,	  arbetsschemana	  etc.	  
• Utveckling	  teknisk	  m.m.	  
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3.5 Lärande spiraler 
Kontroll av det egna arbetet genomförs ofta genom olika typer av handlingsspiraler eller 
cirklar, där man ser till att visa säkerhetsarbetet som en pågående process. De flesta av dessa 
processer lyfter fram återkoppling och en lärande organisation som ett viktigt led i 
säkerhetskulturen (Svedung 2007). Säkerhetskulturen inom den kommunala verksamheten 
ska vara en lärande kultur, där erfarenheter ske generera mer kunskap och förståelse av en 
händelse och katastrof. Genom att använda sig av AcciMap kan händelsers ansvarsområden 
och handlingsutrymme för olika aktörer detekteras, och de olika aktörerna kan själva se hur 
de skulle kunna angripa problem med återkoppling och vid förbättringar veta var i hierarkin 
de egentliga besluten tas.  

Tanken bakom AcciMap är att återkoppling inom en organisation och mellan olika nivåer i 
samhället ska leda till någon form av lärande (Rasmussen & Svedung 2002). För att lyckas 
med detta bör ett system var öppet, och medvetet om att vissa tendenser till förnekelse och 
rationalisering görs i det dagliga arbetet. Medvetenhet kring hur informationsflöden fungerar 
inom en organisation och mellan olika nivåer i det sociotekniska systemet är även det en 
viktig aspekt av utvecklandet av ett flöde av idéer och tankar som ger en säker kultur och ett 
proaktivt agerande som bygger på vad Rasmussen och Svedung (2000) kallar erfarenhet och 
reflektivt handlande. Rasmussen och Svedung pekar på flera olika problem för att lärande ska 
komma tillstånd bland annat det alltmer snabba tempo som kännetecknar dagens samhälle, 
den snabba tekniska utvecklingen, samt det sätt som vi organiserar arbete på med bl.a. platta 
organisationer samt egenbestämmande (Rasmussen & Svedung 2000). Svensson (2010) 
skriver med anledning av MTO (människa, teknik och organisation) perspektivet att det krävs 
ett öppet system som kan se de mänskliga misstagen som en fortsättning på ett djupare 
systemfel och där medvetenheten finns om att det är människor som bygger säkerhet i en 
organisation genom återkoppling samt erfarenhet. Svensson (2010) pekar även på vikten av 
att ha tillgång till olika former av resurser för att kunna åstadkomma återkoppling som leder 
till förändringar och förändrat beteende. I sammanhanget är det viktigt att förstå att de olika 
rapporter som genereras av olika insatsenheter har ett syfte att ge förklaringar till en olycka 
(Lundström & Nordin 2011). Dessa rapporter ska se efter samband, ge möjlighet till lärdom 
och erfarenhetsuppbyggnad inom en enhet och en organisation (Lundström & Nordin 2011). 
Utpekande av en person eller en enskild orsaksförklaring genererar sällan en 
förbättringspotential, eftersom olyckor ofta har flera parallella skeenden eller kedjor av 
händelser (Lundström & Nordin 2011). 
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Figur.	  2	  Lärande	  spiral 
 

Lärande spiralen tar upp flera olika steg som ska ligga till grund för kunskaps och 
erfarenhetsöverföring. Fas 1: Nuläge; dvs. var är vi idag, Analys; vad vill vi, åt vilket håll ska 
vi gå; Prioriteringar; vad är mest akut; Mål; vad är huvudmål och undermål samt inte minst 
hur ska dessa nås dvs. de behöver vara mätbara; Dokumentation handlingsplan och 
arbetsdokumentation. Fas 2: Implementering av de prioriterade målen och undermål. Fas 3: 
Uppföljning samt Utvärdering. I denna fas återfinns den viktiga återkopplingen (röd pil) som 
ska leda till ökad medvetenheten, erfarenhet och kunskapsbyggande inom enheter och inom 
organisationen. Fas 4: Förbättringar dvs. den kunskap som givits efter genomförda åtgärder 
leder till fortsatt förbättringsarbete ny nulägesanalys, nya mål och delmål i en uppåtgående 
spiral. Källa: Räddningsverket. 

Lärandet enligt modellen (figur 2) genomgår olika steg för att leda till en ökad medvetenhet 
och lärande i en organisation. Analys av nuläget, prioritera olika alternativ, fastställa ett mål 
och eventuella undermål/delmål, samt inte minst sköta dokumentation kring åtgärder. 
Genomförande av åtgärder, utifrån en handlingsplan eller projektplan med utpekade 
ansvariga. Uppföljning och kontroll av att arbetet med åtgärderna följer den utstakade vägen 
eventuella justeringar kan behöva göras. Utvärdering är mer djupgående kontroll av de 
åtgärder som ska genomföras. Genom utvärderingar kan förslag komma fram om 
förbättringar som kan leda till ytterligare förändringar. Analys av nuläget, dvs. har mål och 
delmål uppnåtts, hur upplevs det nu, ska ytterligare förbättringar till. Därefter fortsätter 
spiralens rörelse uppåt med ökat erfarenhetsbyggande. Hela tankeprocessen med lärande 
spiralen är att ha en förlåtande attityd samt att försöka bygga upp en ökad kunskap med 
återföring av erfarenheter inom en organisation. 
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4	  Resultat	  av	  tidigare	  utvärderingar	  
4.1 Vintern 2009/2010 takras 
Under vintern 2009/2010 inträffade flera allvarliga incidenter med tak på flera olika typer av 
byggnader som rasade in. Flest takras skedde i västra Sverige, i Småland och Östergötland 
men även andra delar av landet drabbades av takras. Cirka 170 ras rapporterades via 
kommuner, länsstyrelser och genom media till Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP). 
Försäkringsbolagen rapporterade upp till 3000 - 4000 fall av takras (Boverket 2012a; 
MSB:2010). SP skriver i en rapport (SP 2011:32) att de upprättat en databas för takras, de 
påpekar i sin rapport att viss osäkerhet råder kring representativiteten i materialet. De var ett 
stråk av ras från västkusten upp mot Stockholmsområdet och vidare upp efter 
Norrlandskusten. Den största mängden inrapporterade tak i denna databas finns i och kring 
Borås vilket författarna av rapporten menar kan bero på att SP:s kontor finns i Borås (SP 
2011:32). 
 
Husens ålder spänner över hundra år, men de flesta tak som rasade (60 %) var dock byggda 
efter 1980. De flesta av byggnaderna har en trä- eller stålkonstruktion i sina primärbärverk, 
med så kallat slankt bärverk. Rapporten (SP 2011:32) ser en tendens till att tak rasat på 
byggnader med låg taklutning. Även projekteringsfel och utförandefel har förekommit. 
Författarna skriver att det varit svårt att fastställa och utreda vad som orsakat rasen. Tidigare 
fanns det kommunala arkiv hos byggnadsnämnden som förvarade utredningarna, idag finns 
inte dessa arkiv kvar, författarna av rapporten har i flera fall fått förlita sig på 
försäkringsbolagens medverkan, samt andra bedömare av skador för sin rapport. I sin rapport 
skriver författarna att det i några fall har varit enkelt att hitta orsaken till takrasen som i 
Uddevalla där en bricka saknades, ishallen i Kållered där man vid en ombyggnation tagit bort 
stabiliserande stålramar, eller i Lundbyhallen Borås där inga beräkningar gjorts när de 
flyttade en stomme i en tidigare byggnad (SP 2011:32). 

4.1.1 Inte snömängden 
I rapporten kring takras 2009/2010 konstaterar Boverket att deras experter tidigt ansåg att det 
inte var den stora snömängden som orsakade takrasen utan snarare andra orsaker, men att 
snön var en bidragande orsak till att tak rasade (Boverket 2010). Boverket skriver att de flesta 
takrasen skedde på tak med stora spännvidder, med över 10 meter, flera av taken hade 
dessutom liten lutningsgrad, under 15 grader. De tak som rasade var konstruerade av både 
limträbalkar, stål och trä. De flesta av rasen skedde på djurstallar, lager, industribyggnader, 
idrottshallar och ridhus, men även flera tak rasade in på verandor, uterum och likande vid 
småhus och villor (Boverket 2010).  
 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) tog för Boverkets del fram tekniska underlag (SP 
2011:32). SP fann att det i flera fall inte tagits hänsyn till snö-anhopningar vid tillbyggnader, 
det förekom även slarv av byggnadsreglering där det saknades viktiga delar eller där 
materialvalen var för klena. Flera av byggnadernas tak rasade tidigt under säsongen, under 
februari, vilket SP slutleder till att konstruktionerna varit underdimensionerade (Boverket 
2010). Boverket tog fram nya riktlinjer för konstruktion av tak 2006. Boverket skriver att 
reglerna gäller de minimikrav som ställs på konstruktioner. Dessa rör bärförmåga, stadga och 
beständighet (Boverket 2010).  
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4.1.2 Snölast 
När det gäller snölast utgår reglerna från SMHI:s beskrivning av nederbörd i landet. 
Variationer av nederbörd finns inom 10 olika zoner. Byggnadsverkets form och vindpåverkan 
måste även tas med i beräkningarna vid konstruktion av en byggnad (Boverket 2010). I 
rapporten takras vintern 2009/2010 konstateras efter undersökningar genomförda av SP att de 
flesta av de tak som rasade under vintern 2009/2010 var byggda efter 1980. I SP:s rapport 
(SP 2011:32) framgår det att: 50 % av taken fanns på ladugårdar och stallar, ca 24 % på 
magasin och lagerbyggnader, därefter maskinhallar, idrottshallar, och ridhus, men även 
skärmtak och tältlager rasade in. I rapporten skriver SP att det är 38 takras i byggnader där 
stora mängder människor brukar uppehålla sig, som skolor, idrottsanläggningar samt 
affärslokaler. Enligt SP:s rapport 2011:32 visar SMHI:s mätningar att snölast på mark i 
kg/kvm visar att snölasten på mark inte överskridits, däremot har vindförhållandena påverkat 
snöns lägen. Alla beräkningar görs på snö som fördelats jämt över en yta. I dessa fall var 
vinden en bidragande orsak till snöns tyngd på delar av tak, speciellt på stora takytor vilka 
kan vara svåra att skotta. Snöskottningen kan även den bidra till att snöbelastningen blir 
ojämnt fördelad över takets yta. Enligt denna rapport (SP 2011:32) var även 
vindförhållandena speciella vintern 2009/2010. Det var inte bara styrkan i vinden utan 
snarare att vinden kom från norr eller ostlig riktning under hela vinterns snöfallsperioder. 
Rapportens författare drar slutsatsen att vinden bidrog till att stora drivbildningar uppstod pga. 
vindförhållandena (SP 2011:32). 
 
I Förordningen om instruktioner för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
(SMHI) (SFS 2009:974) står det att myndigheten ska ta fram beslutsunderlag, bidra till att 
minska sårbarheten i samhället samt vara stöd till andra myndigheter, ha beredskap samt ge 
varningstjänster angående väder och dess utveckling. I SP:s rapport (2011:32) framkommer 
det kritik mot SMHI och den roll de spelade under vintern 2009/2010. SMHI:s uppdateringar 
var sena, uppfattades, när de kom, inte som varningar för det annalkande snöovädret och 
vindstyrkor (SP 2011:32). 

4.1.3 Tidigare takras 
Vintern 1976-1977 rasade en hel del tak i Sverige. Två Chalmersforskare gick igenom 
material från alla kommuner som drabbats. De kunde konstatera att det var slanka 
konstruktioner av trä och stål som brustit, snöfickor, nedrasad snö var orsak i 40 % av fallen 
men nästan 50 % av fallen var projekteringsfel eller tillverkningsfel (SP 2011:32). Vintern 
1987-1988 drabbades Norrlandskusten av flera kraftiga snöfall med påföljande mildväder 
som orsakade mycket tung snö och takras (SP 2011:32). 

4.2 Kris & Säkerhetskultur 
All krishantering i Sverige utgår från att samordna verksamheter, mellan olika myndigheter, 
kommuner, organisationer, företag samt individer. Samverkan grundar sig på tre principer:  

• Ansvarsprincipen – den som i vanliga fall ansvarar för en verksamhet gör det även 
under en krissituation. 

• Likhetsprincipen – under en kris ska verksamheter försöka fungera så normalt som 
möjligt. 

• Närhetsprincipen – kris hanteras där den inträffar, av de som berörs. Räcker inte de 
lokala resurserna till kan andra insatser bli aktuella (Krisinformation 2012a). 
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Vid kriser samordnar länsstyrelsen verksamheter mellan flera kommuner, organisationer och 
landsting, som täcker ett större geografiskt område, för att samhällets resurser ska utnyttjas på 
bästa sätt (SFS 2006:544; Krisinformation 2012c). 

I Sverige har vi under flera årtionden arbetat fram en systematisk säkerhetskultur. Haddons 
(1980) tankar kring strateginivåer för säkerhetsarbete kan ses som vägledande för hur olika 
handlingsprogram tas fram inom olika verksamheter. Stefan Särdqvist (2005) skriver att en 
förlåtande och tillåtande kultur ger möjligheter till lärande och återförande av erfarenhet 
vilket är utmärkande för en säkerhetskultur lik den som finns i Sverige. Särdqvist menar att 
ett systemteoretiskt perspektiv ger möjligheter att få fram information kring människan, 
tekniken och organisationen (MTO) och se var det brustit, och kunna göra någonting åt de 
brister som upptäckts (Särdqvist 2005). För kommunerna finns det en lagstiftning som 
reglerar hur medborgarna ska skyddas, samt hur stort kommunernas handlingsutrymme är i 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Lagen ställer krav på framtagandet av en 
handlingsplan med tyngdpunkt på egenkontroll av risker. Lagen styr kommunernas 
förebyggande arbete via nationellt uppställda mål (SFS 2003:778, 1 kap. § 1 & § 3). Genom 
LSO (SFS 2003:778) har vi på en lokal kommunal nivå möjlighet att skapa förutsättningar för 
kontroll och uppföljning kring skyddet av allmänheten. I LSO (SFS 2003:778) ges även 
kommunen ansvar att informera allmänheten om olyckor, deras egen förmåga genom 
Räddningstjänst att hantera situationen. I Kommunallagen (KL) (SFS 1991:900) ges även 
kommunen en möjlighet att vidta begränsningar för den enskilde och allmänheten i områden 
där det finns risk för ras och skred (Andersson 2009). LSO (SFS 2003:778) ger även 
kommunerna ett uppdrag att utföra undersökningar av en olycka (SFS 2003:778 3 kap 10§). I 
regioner och högre hierarkiska nivåer har vi länsstyrelser samt nationella intressen för att 
stärka landets infrastruktur och bygga motstånd gentemot naturkatastrofer. 

Andersson (2009) skriver att i Jordskredspropositionen (Prop. 1985/86:150) beskrivs alla 
naturolyckor, utom erosion, som lika och ska därför hanteras på samma vis när de uppstår. 
Vidare finns det i Översynsmyndighetens utredning (Ds. 2007:51) en definition som hjälper 
att handskas med storm, där snöstormar och ymnigt snöfall räknas med, inom Lag (SFS 
2006:544) ramar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gör en definition av 
begreppet kris:  

Kris är ett tillstånd som kommer oväntat och som inte kan hanteras med 
normala resurser och organisation, det drabbar många människor och stora delar 
av samhället (MSB:2011a).  

I MSB:s rapport (MSB 2011b) har man gjort en genomgång av kommuners förmåga att 
hantera kriser, sett till deras beredskap och planer för kriser. Rapporten slår fast att vintern 
2009/2010 snöoväder inte kan ses som en samhällelig kris men för de enskilda och för flera 
kommuner i landet utvecklades snömängden till kriser (MSB 2011b). I rapporten (MSB 
2011b) påpekas att det är av yttersta vikt att samverkan fungerar mellan olika enheter och 
nivåer i samhället, likväl som att näringslivet bör involveras. Flexibilitet i systemet som 
medför att alla har en krisberedskap inte bara de utpekade ansvarspersonerna, vidare menar 
MSB att det är viktigt att en organisation kan identifiera olika händelser ha en god 
omvärldsanalys av vad som kan orsaka en kris. Rätt personer och rätt funktioner bör även få 
utbildning och övning i krisberedskap, allt för att skapa möjlighet till snabba åtgärder och att 
rätt beslut tas vid en annalkande krissituation (MSB 2011b). 
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4.3 Rapporter vid olyckor 
MSB samlar in insatsrapporter från olyckor som landets Räddningstjänster varit delaktiga i. 
Alla rapporter hamnar i en databas IDA (Indikationer Data och Analys) (MSB 2012). Syftet 
med databasen är att analysera och finna eventuella samband mellan olika olyckor och dess 
orsaker, samt ge underlag för fortsatt lärande (MSB 2012). 
 
MSB beskriver vinter 2009/2010 som ovanligt snörik och kall, men att aktörerna i samhället 
lyckades bra i sina samordningar samt att vintern inte störde samhällsviktiga strukturer. Trots 
det konstaterar utredningen att flera kommuner och inte minst den enskilde uppfattade 
situationen under 2009/2010 som en kris med störningar av olika slag (MSB:2010a).  

Som en följd av de takras som skedde under 2009/2010 föranleddes Anders Carlgren, 
miljöminister, att ge i uppdrag till Boverket att kontrollera att den nya PBL (SFS 2010:900) 
verkligen uppfyller de förväntningar som finns på lagen. Boverkets utredning föreslår att 
lantbrukets ekonomibyggnader ska ha bygganmälan, både för ny- om- och tillbyggnad, men 
ha en begränsning för byggnader på 15 kvm. Detta medför enligt Boverket att kommunen har 
möjlighet att ha tillsyn över byggprojekt och kan därmed även bedöma om det behövs samråd 
och kontroll (Boverket 2012b; Boverket 2012a). Byggherren skulle med andra ord få mer 
hjälp att bedöma behov vid riskfyllda konstruktioner (Boverket 2010). 

4.4 Nya regler och lagar 
När det gäller byggnader har vi en lag: Plan och Bygglagen (PBL) (SFS 1987:10) ersatt av 
PBL (SFS 2010:900) från och med 2 maj 2011, där det stipuleras vem som är byggherre, 
vems om har ansvar, hur en kontrollplan ska eller kan upprättas i samråd med kommunen och 
byggherre. Byggherren har alltid ansvar för att regler följs vid ett bygga, nybyggnation, om- 
eller tillbyggnation. Genom den nya lagstiftningen, enligt Rapport 2012:6 från Boverket 
(Boverket 2012b) är rollen densamma men att en del av ansvaret även lagts på länsstyrelsen i 
PBL (SFS 2010:900). 

4.5 Kommunalt ansvar 
Vårt samhälle är sårbart, samhället ska skyddas, detta skydd åligger bland andra kommunerna 
i Sverige (SFS 2003:778). Kommunerna har hand om flera viktiga verksamheter som ska 
fungera i händelse av en extraordinär situation. Extraordinär händelse är sådana som går 
utanför normal verksamhet (Andersson 2009). Ett led i att klara av detta svåra arbete ska 
kommunerna förbereda genom olika planer, ansvarsfördelning och ledning klara av att 
hantera händelser av extraordinära slag (SFS 2006:544; Förordning 2006:942). Ansvaret 
ligger på en krisledningsnämnd, främst ska nämnden kunna ta snabba politiska beslut vid en 
extraordinär händelse (SFS 2006:544). Samordning mellan olika organisationer, 
myndigheter, företag och frivilligorganisationer är även det en viktig uppgift (regeringens 
skrivelse 2009/10:124). För att samordningen ska fungera så smidigt som möjligt har en 
Tjänsteman i Beredskap (TiB) inrättats.  

4.5.1 Analyser och handlingsplaner 
Till grund för allt olycksarbete arbetet ligger en risk- och sårbarhetsanalys, där alla 
kommunens verksamheter ska ha gåtts igenom (MSBFS 2010:6; SFS 2003:778; 
Krisinformation 2012b). I det kommunala ansvarområdet ligger det att ta fram en 
handlingsplan kring risker och hot (SFS 2006:544 2 kap 2 §), men även att skriva rapporter 
om olyckor för att föra kunskapen vidare i MSB:s databas IDA (Indikationer Data och 
Analys) och i lag (SFS 2003:778). 
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4.6 Tre drabbade kommuner 
I rapporter från kommunerna visas att räddningstjänst, stadsbyggnadskontor och hyresgäst 
snabbt var på plats samt insåg allvaret i situationen som uppstått (Intervju A; B; C; D; 
Arbetsmaterial 2010 kommun A; Arbetsmaterial 2010a kommun C). Taken rasade på två av 
byggnaderna under tidig natt, när det var folktomt i lokalerna (Intervju A; C; Arbetsmaterial 
2010a; 2010b kommun C). I en av byggnaderna rasade taket när det fanns människor i 
lokalen, men alla hann ut innan taket rasade ned (Intervju B). I två av kommunerna drogs det 
s.k. stort larm där även POSOM (Psykosocialt omhändertagande vid stora olyckor och 
katastrofer) grupper involverades relativt tidigt - på en gång och strax efter första 
insatsstyrkan var på plats (Intervju B; C; D; Arbetsmaterial, 2010a, kommun C). 

En av kommunerna anlitade en utomstående inspektion av lokalen och det tak som rasat, dels 
för att säkra de rak som stod kvar dels för att få bekräftelse om andra delar var på väg att rasa. 
Protokollet från detta arbete visar att det förekom fel i konstruktion av bärande delar, vilka 
gav vika under de väderförhållanden som rådde under vintern 2009/2010 (Intervju A; 
Arbetsmaterial, 2010, kommun A). Ett fastighetsbolag som byggt en av byggnaderna gjorde 
själva besiktning av det tak som rasat och de delar som var kvar, för att säkerställa för 
insatsstyrkan att de kunde fortsätta sitt arbete. Detta fastighetsbolag anlitade sedan en 
entreprenadfirma som lyfte bort de raserade takresterna (Intervju C; Arbetsmaterial 2010a 
kommun C). 
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5.	  Resultat	  av	  genomförda	  intervjuer	  
Fyra respondenter från tre mellansvenska kommuner deltar i enskilda intervjuer. De har alla 
lång erfarenhet av sina yrken, tre inom operativt krisarbete och en med utbildning och 
erfarenhet av byggsektorn inom den kommunala verksamheten. De känner väl till 
lagutrymmen, sina befogenheter och sina ansvarsområden. De var alla med vid takrasen 
2009/2010. Intervjuerna gällde hur de som anställda upplevt att deras erfarenheter kring 
takrasen vintern 2009/2010 återförts och hanterats i det sociotekniska systemet. 

5.1 Underliggande orsaker 
Lagar styr de räddningsarbeten som utförs vid en liknande händelse som takras (SFS 
2003:788; SFS 2009:544; Förordning 2006:942), samtidigt som viss flexibilitet kan användas 
inom de lagutrymmen som styr verksamheten: 

Vi gjorde mer räddningstjänst än vad som behövdes… så länge det är 
praktiskt… det är enklare så vi kan ta beslut utan att behöva ta hänsyn till andra 
lagar… 

Att lagen styr hur kommunens eget handlingsprogram ska se ut visar respondenterna även 
tydlig medvetenhet kring, de arbetar efter och med lagarna i sitt vardagsarbete. De har alla en 
klar bild över sitt eget ansvarsområde och vad de olika lagarna säger. De pratar alla kring 
rollen och ansvaret att skapa ett säkert och tryggt samhälle, genom olika åtgärder, program 
och handlande. 

Den nya PBL (SFS 2010:900) innebär fortsatt egenkontroll och besiktning av byggnation, 
vilket en av respondenterna mycket väl är medveten om. De andra respondenterna menar att 
deras arbete inte inbegriper kontroll på det viset, och att de inte har egen utbildning inom 
området kring konstruktion och bärighet. Däremot uppvisar alla respondenter en förståelse 
för hur tågordningen ser ut. 

5.2 Dynamisk press  
Kritik skönjs i de svar som respondenterna ger kring efterlevnaden av egenkontroll: 

… en känsla av att det inte tas på så stort allvar som tidigare. Det är enkelt att ta 
genvägar när ingen utomstående kommer och kontrollerar. 

 Regelverket bygger på att du ska kunna lita på att de utför vad de ska. 

 Egentligen är jag inte intresserad av den tekniska delen … men… 

De lagar som finns för byggnation (SFS 2010:900) styr arbetet inom en kommun: 

Vi kan ändra en del, inte till det sämre men till det bättre. Vi har ju rätt att 
beställa för en snölast för Norrland. 

5.2.1 Tilltro 
Respondenterna uttrycker även att det finns en viss övertro och tillit till de program som 
används för konstruktionsritningar, samt att den personliga erfarenheten inte tas tillvara i och 
med detta: 
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… med dataprogrammen kan man optimera på ett annat sätt.  Jag tror att man 
någonstans på vägen tappar kontrollen alltså man, man, litar så hårt på vad dator 
säger utan, utan att tänka är det här rimligt så jag tror jag vet inte, jag vet inte 
det är en spekulation från min sida jag har fått för mig att man vågade bygga 
hallar med mer och mer spännvidder. Jag säger inte att det är så men… 

Den tidigare redundansen som respondenten talar om är borta, respondenten säger att 
materialutnyttjandet är högre idag, men även att den egna erfarenhetsbaserade kunskapen är 
underordnad de program som beräknar konstruktioner, dess bärkraft och hållbarhet. Detta 
påpekar även andra av respondenterna som en trolig förklaring till varför takrasen skedde, 
den egna erfarenheten och tidigare säkerhetsmarginalerna vid byggande har försvunnit i och 
med att ett annat ekonomisk tänkande samt förbättrade uträkningsprogram i datorerna har 
tagit över mer av beräkningsarbetet. Detta tillsammans med egenkontrollen över utfört arbete 
ses som orsaksförklaringar av respondenterna till varför tak kunde rasa. 

5.2.2. Egenkontroll 
Egenkontrollen ser respondenterna som en press som de inte kan påverka helt och fullt ut: 

Ibland finns det ingen utomstående som utför kontroller förrän man kommer till 
slutbesiktning och då kan det redan var inbyggt. 

Eh … som byggherre behöver du inte ha detaljkunskap det ska byggarna ha … 
och man vet inte heller om de dubbelkollar med sina statiker, och om det finns 
någon som kontroller deras siffror, hur ser deras egenkontroll … ut? 

Respondenterna ifrågasätter om den egenkontroll som finns alltid är helt ärlig i sina 
kontroller, de menar vidare att pressen att bygga fort och utföra egna kontroller kanske kan 
leda till att vissa regler inte tillgodoses. En av respondenterna säger det kommer protokoll 
som är godkända från byggarna att den och den delen är kontrollerad, där respondenten får 
lita på att kontrollerna är utförda enligt lagen. I PBL (SFS 2010:900) är den rollen tydlig 
byggherren har ansvar att alltid följa lagen och se till att alla regler och förordningar följs. 

5.2.3 Resursfördelning 
På frågan om hur deras resursfördelning ser ut svarar alla att naturligtvis diskuteras det hur 
deras arbete ska organiseras, precis som det diskuteras om kommunen ska få tillbaka 
kontrollansvaret över byggnation, något alla respondenter tror skulle förebygga liknande 
katastrofer. 

De påpekar även att vid katastrofer som denna så finns resurser att tillgå. Uppgiften är att 
skydda och arbeta proaktivt för att öka skyddet inom kommunen och dess olika 
verksamheter: 

Förr i tiden hade vi exempelvis inget förebyggande arbete. Nu förebygger vi 
mycket mera, vi åker ut och informerar, och hjälper till vid konstruktioner och 
nybyggen, vi har ingenjörer som räknar på det.  

5.2.4 Organisation 
Av svaren framgår det att alla anser att samarbete med olika andra aktörer fungerar bra: 

Vi sitter under samma tak, … vana att jobba tillsammans det många som känner 
varandra och dels har vi tillgång till många professionella… 
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Samtidigt som det även finns en medvetenhet kring att de olika aktörerna har olika intressen 
och vill lösa problemet på sitt vis: 

… då är det bättre att sätta sig ned och diskutera de olika åsikterna än att alla 
springer åt olika håll och drar åt olika håll… 

Erfarenheten av att arbeta med olika professionella grupper i och under stress är något som en 
av respondenterna ser som en styrka hos dem. Respondenten menar att det finns stor vana 
som gör att de presterar på topp det är inte erfarenheter som glöms utan hålls vid liv i det 
dagliga arbetet: 

Vår verksamhet bygger på att samarbeta. … vi har ett bra förtroendekapital och 
alla förstår vad vi gör där… 

Just förtroendekapitalet tar flera av respondenterna upp som en bidragande faktor till att de 
kan utföra sina arbeten under stressade och katastrofliknande förhållanden, allmänheten och 
andra aktörer förstår vad de arbetar med och varför de är där de är. Här pekar tre av 
respondenterna på möjligheten att använda media som ett verktyg att få ut fakta, kunna varna 
om så behövs. På det lokala planet menar alla tre att de har goda förbindelser med media och 
att de alltid får ut den viktiga första informationen till allmänheten. Senare säger de kan det 
bli en annan typ av skriverier, men i initialskedet får de ut viktiga fakta och information till 
allmänheten. Respondenterna menar även att de lagutrymmen som de arbetar inom ger dem 
möjlighet att ta snabba beslut i prekära situationer. En del beslut kan menar en av 
respondenterna behöva justeras efter ett tag när ny information och fakta har kommit fram. 
Respondenterna från Räddningstjänstens sida visar alla en medvetenhet om sin roll i en kris 
situation. 

I en av kommunerna har man under femton år arbetat aktivt med att samla allt 
säkerhetsarbete under en hatt: 

… det är synergieffekten av att vi alla som jobbar med det här sitter på samma 
ställe… 

Alla aktörer är involverade i handlingsprogrammet och enligt respondenten känner alla igen 
sig - både chefer och anställda: 

 Vi har ju en modell där vi jobbar både från toppen och botten. 

… vi tittar på alla risker och hela organisationen är med och tar fram sin syn på 
vilka risker som de arbetar med … i sin verksamhet och sedan när man har 
samlat deras uppgifter tittar vi på dem tillsammans och tar upp alla frågor… 

5.3 Osäkerhetsmoment 
De tak som rasade i de undersökta kommunerna hade redan börjat skottas. SMHI:s 
information kring snömängd var inget som fick Räddningstjänstens personal i dessa 
kommuner att reagera på att några tak kunde rasa: 

Ja, det går att se på de bilder att som finns att så … att det inte var tillräckligt 
mycket snö för att rasa … lekmannabedömningen var att taken borde ha hållit 
för den snölast som var. 
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Ja, det hade med snön att göra… taken ska hålla för snö. De sa väl även att det 
berodde på att de börjat skotta av snön och att det var sned belastat men det ska 
ju taken hålla, taken ska vara byggda för det.  

Resonemanget fortsätter hos alla respondenter med att fundera kring vad som skulle göra att 
man inte litade på de byggnader som finns och på att byggnader är uppförda på ett säkert sätt. 
Tre av respondenter riktar viss kritik till den tilltro som tycks finnas i datoruträkningar kring 
last och bärighet. En av respondenterna pekar även på det osäkerhetsmoment som finns i att 
det i Sverige inte görs certifiering av de som utför beräkningar för konstruktioner så som det 
finns i andra Europeiska länder: 

Men även byggnadens livslängd, förändrad användning av en byggnad … det är 
inte säkert att man uppmärksammar hur mycket en byggnad tål och så vidare. 

Egenkontrollen som PBL föreskriver ses av dessa aktörer som ett osäkerhetsmoment, där en 
byggherre även utför kontroll av sitt eget projekt, med andra ord konflikt av intressen och en 
viss jävsituation kan förekomma. Men även att certifiering av konstruktörer inte är lika 
vanligt förekommande i Sverige som i andra europeiska länder. 

5.4 Naturen 
Snö eller väderlek är svår att göra säkra bedömningar av. Den vind som medförde att det 
skapades snödjup på delar av tak runt om i Sverige anses inte vara orsak till att taken rasade. 
Den snö som kom vintern 2009/2010 uppfattades inte av någon av de berörda respondenter 
som orsak till att tak rasade. I ett av fallen finns det dock protokoll på att en snöficka med stor 
snömängd på en takdel ned mot en annan vägg – som inte rasade - och rapporten ponerar 
kring möjligheten att liknande snölast kan ha funnits på den takdel vid den vägg som rasade 
(Arbetsmaterial 2010a Kommun A). Den normenliga snölasten borde inte ha bidragit till 
takraset. Däremot fanns en medvetenhet hos alla respondenter om att taken skulle skottas, de 
tak som rasade hade redan börjat avskottas.  

En av respondenterna påtalar att de bara använder firmor som har erfarenhet att skotta tak, 
och åberopar att som arbetsgivare har du alltid det yttersta ansvaret för säkerhet hos de som 
utför arbete åt dig (SFS 1993:1617; AFS 1999:3).  

Respondenterna visar tydligt att de anser att taken som rasade hade uppförts på ett 
byggnadstekniskt felaktigt sätt, där naturens krafter fick en avgörande roll - om än snön inte 
var den direkta orsaken bidrog den till att taken rasade just då.  

5.6 Utvärdering och uppföljning 
En utomstående bedömning gjordes på ett av de rasade taken, den rapporten konstaterar att 
det varit fel i konstruktion och i utförande, men även snöprov togs för att säkerställa snödjup 
och snölast på taken (Arbetsmaterial 2010a kommun A). Rapporten konstaterar att det funnits 
snöfickor där stora mängder snö kan ha förekommit (Arbetsmaterial 2010a kommun A): 

… insatsrapporterna är ju utformade så att man ska skriva vad som kan ha 
orsakat olyckan … men jag tror att den här insatsrapporten är skriven innan 
utredningen gjordes. … utredningen visade att det var konstruktionsfel … när 
man skriver insatsrapport är det ju den första bedömningen och det är ju inte 
sagt att den håller för en djupare bedömning… men den ska få personalen att 
reflektera kring vad hade man kunnat göra för att undvika den här olyckan. 
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Takras är ju extremt men de gäller ju i trafiken och i de vanligt förekommande 
bränderna… 

I de utvärderingsrapporter som finns från dessa kommuner ligger fokus på att få en 
fungerande logistik kring uppröjning, där säkerhet för personal och utomstående sätts främst 
(Arbetsmaterial 2010b kommun A; 2010a kommun C). Vidare kretsar en del av rapporterna 
kring hur olika lösningar kan se ut för att evenemang och idrottsutövning ska kunna fortsätta 
bedrivas (Arbetsmaterial 2010b kommun A). 

En annan rapport visar tydligt samarbete mellan olika aktörer inom kommunen, där andra 
aktörer även kallades in för att röjnings- och räddningsarbetet skulle flyta så smidigt som 
möjligt (Arbetsmaterial 2010a kommun C). Kommunens POSOM grupp involverades tidigt 
för att underlätta för de drabbade med att ta in händelsen och för att minska den stress 
olyckan orsakade för de drabbade (Arbetsmaterial 2010c kommun C; intervju B):  

Man hörde att taket rasat in, man förstod ju att det var stort.  Så vi åkte fyra 
stationer. … det har aldrig hänt förut, jag har aldrig dragit fler stationer direkt. 

… när vi kommer fram är det lite lugnare, tja det är inte 200 personer inne. 

I rapporterna kring detta framgår det att samarbetet mellan de olika aktörerna på plats i de 
olika kommunerna har fungerat bra (Arbetsmaterial 2010b kommun A; 2010a kommun C). 

5.7 Lärande spiral 
Respondenterna pratar både om att återkoppling av erfarenhet inte kan tvingas på någon, att 
händelser är något som man pratar om och att var och en tar med sig av det som hänt i mer 
eller mindre stor utsträckning: 

Det blir mer ett samtalsämne… 

… duktiga, ingen är duktig på att prata om sina svagheter… 

En annan av respondenterna menar att återkoppling och utnyttjande av erfarenheter bara 
kommer till användning där det finns individer som är intresserade av att ta del av något 
annat och av att utveckla sig i sitt yrke: 

 … erfarenheten tar man med sig.  

… vi gör ju vi ska enligt lag utreda alla olyckor … vi skickar in det till gamla 
räddningsverket. 

De rapporter som skriv skickas vidare till andra myndigheter. Vid takrasen hade Boverket 
och MSB kontakt med berörda inom kommunerna som drabbades. Egna utredningar 
genomfördes av respektive kommun, även snödjupsprov och rapporter skickades in till MSB, 
Boverket och en del var i kontakt med SP (Arbetsmaterial 2010a kommun A; 2010a; 2010b; 
2010c kommun C):  

… rapporterna skickas till gamla Räddningsverket, de kan föra vidare på ett 
annat vis. 

… de kan se mönster som vi inte kan se. 
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Av svaren från respondenterna skönjs en tilltro till att systemet ska fungera, att återkoppling 
sker och att deras erfarenheter tas tillvara hos MSB och andra involverade myndigheter. 
Samtidigt som en av respondenterna menar att det skulle behövas en liknande samordning 
även på det lokala planet och inom kommunen för att kunna dra effektivare lärdomar av olika 
typer av händelser, men påpekar denne, att resurserna inte finns till det. 
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6	  Analys	  
Syftet med detta arbete är att utifrån takrasen vintern 2009/2010, se hur den övergripande 
ansvarsfördelningen i Sverige styr och genomsyrar arbetet vid krisartade händelser. 
Frågeställningarna som ligger till grund för arbete är: Hur togs erfarenheter från takrasen 
tillvara in i samhället? Hur uppfattar individer som varit aktörer vid händelserna att 
erfarenheter har hanterats? 
 

Matrisen nedan visar de ledord som analysen av respondenternas svar ger inom varje ruta för 
PAR-modellens faktorer. Intressant är att se hur respondenterna samstämmigt ser 
egenkontrollen som en orsak till de tak som rasade – alltså inte naturen och de 
osäkerhetsfaktorer som ligger i naturens nycker utan snarare det mänskliga handlandet inom 
lagens utrymme. Respondenterna visar även upp en kritisk inställning till att återkopplingen 
från deras verklighet till högre nivåer inte ger genomslagskraft i föreskrifter och lagar. I 
matrisen syns inte medias roll och hur respondenterna uppvisar en klar systematisk 
användning av media som ett viktigt verktyg ut mot allmänheten. Lag (SFS 2003:788) 
föreskriver att allmänheten ska informeras kring olyckor och katastrofer, och detta 
lagutrymme används effektivt och aktivt av respondenterna. 
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Tabell	  1.	  Matris	  av	  ledord	  inom	  PAR	  modellen	  	  
 

Denna schematiska AcciMap (nedan) ger ett skissartat prov på vilka nivåer och 
intressegrupper som är involverade i förändringar och beslut vid olika händelser. Modellen 
ger inte svar på vilka barriärer som fallerat utan pekar på nivåerna och deras 
handlingsutrymme och åtgärder. Modellen är använd som ett sätt att tänka i nivåer under 
arbetet med rapporten. 
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Tabell	  2.	  AcciMap	  med	  ledord	  	  

6.1 Underliggande faktorer 
LSO (SFS 2003:778) visar att staten genom kommunerna och räddningstjänst har tagit över 
ansvaret att skydda individerna. Politiker och tjänstemän planerar samhället och dess 
säkerhet, och se till att risker kan motarbetas eller förhindras, vilket kan härledas till Haddons 
(1980) tankar kring pro-aktiva aktiviteter. Lagen inriktar sig främst inom skydd för brand och 
andra olyckor som kräver insatser från räddningstjänst och andra blåljusgrupper. Lagen har 
en bred bas för tolkningar, för hur arbetet med olika typer av räddningsaktioner kan och får 
genomföras. Räddningsledare har stora befogenheter, vilket tre av respondenterna klart 
visade att de utnyttjade i sin roll som skyddare av säkerhet i samhället. Kommunen är en 
stöttande part i räddningsarbete gentemot den enskilde, med information och tillsyn, vilket 
respondenterna helt klart vara medvetna om och kände ansvar för. Det är även kommunen 
som är huvudman för räddningstjänsten.  

6.1.1. Krishanteringsplaner 
Katastrofer är en kombination av naturliga händelser och mänskliga inverkan; före, under, 
och efter en naturkatastrof. Den kunskap och information som individer har; samt de 
resurstillgångar som förfogas över är viktiga beståndsdelar i hur en kris och katastrof kan 
mötas, undvikas eller dämpas menar Wisner et al. (2004). Detta är de underliggande 
faktorerna som är avgörande för hur dynamisk press och osäkra förhållanden upplevs och kan 
bemästras eller bemötas. Av svaren kan vi se att respondenterna inom Räddningstjänst har ett 
praktiskt tänkande i sitt dagliga arbete, de utnyttjar sina lagrum maximalt för att få en så stor 
arbetsro och utnyttjandegrad som möjligt vid kris. De använder sin erfarenhet och tar snabba 
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beslut utifrån de fakta de har, de arbetar även med flexibla lösningar för att skapa effektivitet 
och möta den akuta situationen. Kommunen har ansvar för handlingsplaner och åtgärdsplaner 
där tydliga mål och ansvarområden finns utpekade, alla respondenterna var mycket tydliga i 
förståelsen och agerandet efter lagstiftningen och de handlingsplaner som finns inom den 
kommunala verksamheten. Krishanteringsplaner (Krishanteringsplan 2012a; 
Krishanteringsplan 2012b) ger en bra grund för att kunna möta den extraordinära händelsen.  
Planen ger varje aktör ett handlingsutrymme och möjliggör identifiering av ansvarområden. 
Två respondenter arbetar i en kommunal organisation med stor synergieffekt där kommunens 
krishantering var samlad under en hatt, där respondenterna menar att de har en fördel i allt 
krisarbetet då alla är involverade och alla känner till handlingsplaner och åtgärdsplaner. Om 
detta påverkar hur de agerat på plats vid denna katastrof framkommer inte, men de ser 
fördelar med att ”känna” alla inom kommunens krishantering. 

6.1.2 Politiska beslut  
Kommunens eget handlingsutrymme för byggnationer är klart styrd av lagar och 
förordningar, det egna beslutsområdet är begränsat. En av respondenterna menar att lagen 
följs, och att lagen gör det även tydligt att om kommunen vill göra förbättringar står de dem 
fritt att göra så. Den nya lagstiftningen PBL (SFS 2010:900) har fortsatt tillit och tilltro till 
byggherrens samhälleliga ansvar vad gäller säkerhet. Erfarenhetsmässigt har takrasen varken 
från 70- och 80-talet eller dessa de senaste takrasen inte lett fram till några förändringar i nya 
Plan- och Bygglag (SFS 2010:900, efter Prop. 2009/10:170 En enklare Plan och Bygglag) till 
hur anmälningsplikten ska fungera samt hur kontroller ska ske. Något som samtliga 
respondenter efterfrågade. De vill samtliga se att det införs kontinuerlig utomstående kontroll 
av all byggnation.  

Boverket har infört en mängd nya ändringar i sina författningar och regler, dels för att 
harmonisera bättre med den nya PBL (SFS 2010:900) men även för att harmonisera med 
europakoder utfärdade av EU. Av de svar som respondenterna ger kan vi se att en viss kritik 
riktas mot den egenkontroll som fortsätter i och med den nya PBL. Miljöminister Carlgren 
efterfrågade en utredning i samband med takrasen 2009/2010 som skulle se om lagstiftningen 
(SFS 2010:900) uppfyllde de krav som ställts. De förändringar som skedde efter denna 
utredning var att kommunerna fick större utrymme att styra upp anmälningsplikt och bygglov 
för ekonomibyggnader inom lantbruket. 

6.1.3 Ekonomiska förutsättningar 
Kommunerna drabbades av ekonomiska förluster när egendom förstördes genom taktrasen. 
Det förtroendekapital som förstördes är svårare att sätta ekonomiska siffror på men är en 
viktig del av det fortsatta arbete som kommunerna genomför, samt något som framförallt 
Räddningstjänstens personal är väl medvetna om. De arbetar med kriser och med människor i 
stressande situationer, tre av respondenterna visar klart och tydligt en medvetenhet om att 
deras förtroendekapital är viktigt att bevara. För att kunna bevara detta utnyttjar de 
lagutrymmet maximalt – de vill se att den enskilde skyddas och behåller förtroendet för deras 
insatser. De påpekar även att de använder sig av media som ett verktyg att ge tidig 
information och fakta, vara öppen, att visa på plats om det är möjligt vad de gör och varför, 
samt att alltid ge fakta vid krissituationer. 

Resurstilldelning vid insatser av olika slag finns, menar alla fyra respondenter. Mer resurser 
efterfrågas av en av respondenterna för att kunna göra egna lokala analytiska slutsatser av de 
insatsrapporter som skrivs och som ligger till grund för de erfarenhetsbaserade 
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utvecklingsarbete som finns. Denna respondent är ifrågasättande till att erfarenhet kan 
återkopplas om det inte görs direkt på ett lokalt plan med de som varit involverade. 

Kommunerna är olika organiserade om detta spelar roll för hur respondenterna möter krisen 
eller om det handlar om vem som först larmas vid en likande kris är svårt att avgöra men det 
finns skillnader i hur de tre kommunerna möter krisen. Två drar s.k. stora larm och engagerar 
initialt sina POSOM grupper. En kommun väljer att lösa krisen utan krisgrupper då raset 
skedde på natten - tidig morgon när inga personer var i närheten av taket.  

6.2 Dynamisk press 
Respondenterna tar alla upp frågan kring hur det skulle varit om det funnits människor under 
rasmassorna. Den stress som ställs på individerna och deras agerande utifrån skador och 
dödade i olyckor är påtaglig i deras svar, trots att tre av dem har som yrke att arbetar med 
kriser av olika slag. Respondenternas svar tyder på en stor medvetenhet om de faror en 
katastrof av detta slag kan leda till. De visar i sina olycksrapporter att det drogs stora larm 
direkt, som även inbegrep psykologisk hjälp till de som drabbades vid takrasen. 

Ytterligare en dynamisk stressfaktor är den osäkerhet som finns i hur väl en byggnad är 
konstruerad. Flera av respondenterna tar upp övertron på dataprogrammens uträkningar av 
vad en konstruktion tål, utan att ta med den erfarenhet som individen besitter. Tidigare, 
menar två av respondenterna, fanns en inbyggd redundans i systemet, det var lite större 
marginaler som medförde att det byggdes stabilare. 

Respondenterna visar även upp en medvetenhet om hur media kan användas som ett viktigt 
verktyg för att få ut sina budskap men det kan även ses som ett sätt att stärka det förtroende 
kapital som är viktigt för deras verksamhet. Fakta kring olyckan är den metod som ger bäst 
resultat och förståelse hos allmänheten menar respondenterna. En av kommunernas 
krishanteringsplan tar även upp medias viktiga roll i en krissituation (Krishanteringsplan 
2012a). Respondenternas svar ger en bild av att media används som ett verktyg för att föra ut 
information till allmänheten, i LSO (SFS 2003:778) står det även att kommunen har ett 
sådant ansvar gentemot medborgarna inom sitt geografiska område. 

Vid katastrofer och olyckor påpekas vikten av tidiga varningar. SMHI varnade tidigt för att 
delar av Sverige skulle drabbas av de oväder som var inkommande. I den rapport som tagits 
fram av SP för MSB framkommer det tydligt att de varningar som utfärdades av SMHI inte 
var fullödiga. De var svårtydbara, och rapporten tar upp att det inte kom varningar fastän de 
hade behövts för att kunna vara pro-aktiv (SP 2011:32). I MSB:s rapport kring takras vintern 
2009/2010 konstaterar utredarna att SMHI:s information och vädervarningar uppfattades 
felaktigt, uteblev helt eller nådde inte fram till de olika aktörerna som hade behövt en 
förvarning kring vädret (MSB 2010a). Rapporten menar att det behövs en förbättring samt 
utveckling kring det system som finns idag för att minska de glapp som uppstod under 
2009/2010 (MSB 2010a). Respondenterna säger alla att de inte uppfattade snömängderna 
som orsakande takrasen och inte heller som katastrofalt stora snömängder. De tak som rasade 
hade dessutom börjat avskottas. De svarar även att ovädret inte uppfattades som ovanligt i 
vindstyrka. 

6.3 Osäkra förhållanden 
I MSBs rapport (MSB 2010a) kring vintern 2009/2010 beskrivs det som svårt att förutspå och 
förutsäga snöoväder - det är en oprecis vetenskap. Dessa väderfenomen uppträder med viss 
plötslighet, och är ofta geografiskt snäva. Nilsson och Friberg (2011) skriver i sin rapport för 
SLU att det är viktigt att ta reda på den reella omfattningen av skador orsakade av snö. Där de 
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resonerar kring frågan vad mer än snö som orsakade rasen, var det felaktiga konstruktioner, 
brist på underhåll eller oaktsamhet. Respondenterna pekar alla på att de inte uppfattat 
snömängden som en faktor i sammanhanget, däremot att snömängden visade hur klena 
konstruktionerna faktiskt var trots att den uppmätta snölasten aldrig överstegs på de, i 
rapporten, undersökta takrasen. En respondent säger dock att det resulterade i att fler gick 
hem och skottade av sina tak. Fler firmor dök upp på marknaden som specialiserar sig på 
skottning av tak. Här svarar även en av respondenterna att de aldrig skulle använda andra än 
certifierade firmor som vet vad det gör. Resonemanget lutar sig mot arbetsgivarens ansvar för 
eventuella skador utifrån Ordningslagen (SFS 1993:1617; Föreskrifter om byggnads- och 
anläggningsarbete (AFS 1999:3). 

Även om MSB menar att vintern 2009/2010 (MSB 2010a) inte kan klassas som en katastrof 
fick den för enskilda och vissa kommuner anses som ett läge med viss katastrof och 
krisberedskap. Respondenterna säger alla att de behandlade takrasen som en kris och drog 
stora larm, samt engagerade krisgrupper POSOM (Psykosocialt omhändertagande vid stora 
olyckor och katastrofer) där det fanns behov av det. Medvetenhet och erfarenhet av olika 
stora katastrofala händelser har gett dessa respondenter verktyg att använda vid ovanliga 
händelser. De pekar alla även på att allt samarbete mellan olika samhällsaktörer på plats 
fungerade utan problem. De påpekar alla att det var tur att inga människor omkom eller 
skadades och att agerandet kanske hade sett annorlunda ut om det varit människor under 
rasmassorna.  

6.4 Återkoppling om olycka 
Om vi utgår från LSO (SFS 2003:778) att ansvaret och hanteringen av förbättringar kring den 
akuta hanteringen av en katastrof ligger på det lokala planet för att kunna ge effektiv och 
direkta förbättringar. I detta resonemang utgår lagstiftningen att det finns en vilja och 
medvetenhet om möjlighet till att påverka och förbättra. De insatsrapporter som skrivs efter 
en händelse ses av respondenterna som en utvärdering av sin egen insats. En kritisk röst hörs 
respondenten efterfråga resurser att på lokalt plan kunna göra analyser av insatsrapporterna 
och snabbt återföra erfarenheter till verksamheten. Det finns inga hinder för något sådant, 
utan det är snarare en fråga om resurstilldelning. Vilket leder fram till frågan om 
organiserandet av krishantering och återkoppling kan ske på ett effektivare sätt lokalt. 
Respondenterna är över lag kritiska till att det inte finns en reell återkoppling i systemet. De 
frågor som diskuteras är om det själva kan se mönster, hur kritisk kan de vara inom sin egen 
organisation, samtidigt som de trycker på att erfarenheter oftast tas upp i interna samtal och 
kan användas när så behövs. Det sägs också att det är organisationer som ständigt utsätts för 
nya erfarenheter. I sina rapporteringssystem skickas material till centrala myndigheter, en 
klar och tydlig återrapportering uppåt i hierarkin med andra ord. Tilltro finns till att systemet 
tar hand om den erfarenhet som rapporterna innehåller, dels för att se mönster och dels för att 
kunna ge återkoppling till andra aktörer i samhället. Samtidigt som denna tilltro till systemet 
finns verkar det finnas ett visst kritiskt förhållningssätt till att deras egna erfarenheter inte 
tycks ge genomslagskraft fort nog, de trycker alla på egenkontrollen av byggnader som ett 
sådant område. Överförande av kunskap och erfarenhet bygger oftare på gemensam 
erfarenhet och en tydlig transparens i organisationer där hierarkier kan, motverka 
förutsättningarna för förbättringsarbete, samverkan bygger på att individerna uppfattar att de 
har något gemensamt att arbeta mot och för, där alla deltagare ska känna att de vinner på sin 
insats och på att gå utanför invanda roller och mönster. 
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6.5 Otydlighet eller andra hinder? 
Enligt Boverkets utredning kring takras vintern 2009/2010 framkommer det att det inte är 
säkert att det endast är snön som orsakat rasen, de menar att det snarare är tidigare svagheter 
och brister i konstruktionen som orsakade flera av takrasen under den snörika vintern 
2009/2010 (Boverket 2010). Detta borde leda fram till ett strängare regelverk enligt tanken 
om återkoppling och återförande av erfarenhet. Som det i dagsläget ser ut fortsätter (SFS 
2010:900) att förorda egenkontroll av byggnation, med byggherren som ansvarig för att allt 
regelverk följs samt efterlevs. Visserligen kan kommunerna själva göra olika handlingsplaner 
som innebär andra lokala regler för all byggnation. Hur kommer det sig att tak byggts med 
för klena konstruktioner? Hur kommer det sig att underhållsarbeten är eftersatta? Det är 
frågor som vi inte får några svar på. Trots att det redan under 70 och 80 talets rapportering 
kring takras för fram att klena konstruktioner låg bakom ras har den erfarenheten inte lycktas 
förändra lagstiftningen eller de förordningar som styr byggandet i Sverige. En del av 
problematiken kring detta kan vara att ansvaret lagts på den lokala byggherrens ansvar. 
Kommunens byggnadsinspektörer godkänner ritningar, planer och gör upp plan för 
åtgärdsbesök samt för slutbesiktningar på nybyggen, och andra byggnationer - medan allt 
annat ansvar ligger på byggherren och dennes egenkontroll. Här är alla respondenter 
samstämmigt kritiska, de ser egenkontrollen hos byggherren som den svaga punkten i 
sammanhanget. 

6.6 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis är det intressant att just återkopplingen syns vara den svagaste länken 
inom det hierarkiskt kopplade systemet. Förutsättningarna finns för god kunskapsuppbyggnad 
och återkoppling, dels genom egna insatsrapporter som fungerar internt som ett underlag för 
att förbättra sitt dagliga arbete, dels genom den nationella bas (IDA) på MSB som ska ge ett 
underlag för flera att ta del av för att förbättra och förändra sitt agerande. Eftersläpningen 
inom det nationella basen kan förstås då alla insatsrapporter återrapporteras till MSB, men 
ändock, återkopplingen under ett längre perspektiv med 70 och 80 talets takras verkar inte ha 
lyckats återföras till högre hierarkiska nivåer och påverkat lagstiftning eller förordningar. 

Utifrån de frågor som dessa respondenter gett svar på leds tankarna kring hur individer, 
grupper och samhälle kan möta en katastrof, finns flera olika faktorer som stämmer väl 
överens med Wisner et al.s (2004) fyra kriterier: förutse vad som kan hända; kunna handla 
efter ett system som räddar liv; motstå kraften i naturkatastrofen; kunna återhämta sig från 
naturkatastrofen. Förutse är alltid svårt när det gäller natur och hur denna påverkar våra liv, 
vilket även svaren från respondenterna antyder. Inga av respondenterna uppfattade allvaret 
eller information om de vindstyrkor som uppmättes, visserligen hade alla uppfattat 
snömängden som stor och avskottning hade påbörjats men taken trasade trots det. Haddons 
(1980) strategiska nivåer kring strategier av sårbarhet och säkerhet kan sägas finnas väl 
förankrad i de handlingsprogram och de åtgärder som respondenterna berättar om. 
Framförallt de proaktiva och de reaktiva strategierna, men respondenterna berör även det 
efterarbete som startar på plats genom POSOM (Psykosocialt omhändertagande vid stora 
olyckor och katastrofer) grupper. Från de svar som respondenterna ger är organisationerna i 
dessa kommuner väl förberedda att rädda liv. Motstånd till naturkatastrofer är även det en del 
av det säkerhetsarbete som respondenterna anser sig ha möjlighet att göra. Återhämtningen i 
dessa kommuners arbete stödjer den enskilde individen speciellt genom de POSOM grupper 
som etablerats, men även i de handlingsprogram som kommunerna etablerat i händelse av 
katastrofer eller händelser av extraordinär karaktär. Själva återkopplingen till högre 
hierarkiska nivåer är något som respondenterna kritiserar, de anser inte att deras erfarenheter 
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genomsyrar den nya lagstiftningen kring byggnation eller i de förordningar som finns kring 
detta. 
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7	  Metod-‐	  och	  resultatdiskussion	  
7.1 Metoddiskussion 
Teori och modeller ger grundförhållanden att förhålla sitt material till och jämföra emot, 
vilket är en styrka. En teori och modell blir däremot inte en sanning utan kan ge förklarande 
förhållanden som kan sättas in i ett dynamiskt samhälle. Av de svar som respondenterna gett 
framgår det med tydlighet hur komplext samhället är. Deras svar överlappar alla faktorer 
inom PAR-modellen och ger därmed en indikation om användbarheten av detta ramverk. 
AcciMap underlättar i analysarbetet att detektera de underliggande påverkansfaktorerna. 
Modellen ger en ökad förståelse för hur samhällsstrukturen ger förutsättningar, sätter upp 
hinder och barriärer för hur ett handlande, kommunikationsflöde och beslut tas och delges. 
Lärandespiraler används för att kunna ge en idé om hur utvecklingsarbete kan ske inom olika 
verksamheter. Om spiralerna fungerar är beroende av de enskilda, den kultur och de metoder 
som används inom olika områden och avdelningar. Av de svar som respondenterna gett 
indikeras de olika nivåerna och respondenternas missnöje med att hinder tycks finnas för 
återföring av deras erfarenheter, vilket kan ses styrka den förförståelse kring återföring av 
erfarenhet som inledde arbetet.   

Modellerna som använts i detta arbete bygger på ett sekvensindelat skeende, där en händelse 
leder till en fortsättning, i linjära drag. Tidsaxeln är inte helt igenom framträdande även om 
det är en förutsättning för att förlopp ska kunna följas. Det är möjligt att vi behöver modeller 
som ger ett linjärt förlopp för att skaffa oss en förståelse och förutsättningar att handskas med 
olika typer av händelser, samt skaffa information om hur vi kan bygga bort risker och förutse 
skaderisker, dvs. att använda modeller för att identifiera och öka förståelse kring ett problem. 
Det linjära tänkandet ger en fast modell i hur vi ska tänka före, under och efter en händelse 
som skapar trygghet och ger enkel vägledning att följa i en värld som är flerdimensionell. 
Resultatet visar att respondenterna har ett linjärt tänkande vid avrapportering men att deras 
svar uppvisar ett handlande som bygger på snabba beslut i trängda situationer. Haddons 
tankar kring olika strategier för barriäruppbyggande, kan ses ha gett avtryck i sättet att tänka 
när det handlar om regler, förordningar och lagar som ska ge ett bättre allmänt skydd för 
individer i ett samhälle. Dessa tankar genomsyrar hela den lagstiftning och regler som 
respondenterna arbetar efter, utrymme för stora egna improvisationer är därmed begränsat. 
Förordningarna och lagutrymmet strävar efter att ge lika behandling av alla i samhället samt 
inte minst att ge ett gott allmän skydd till alla medborgare, och något som respondenterna var 
medvetna om och ansågs sig arbeta efter. 

En invändning kan göras mot val av metod där respondenters erfarenhet och upplevelser ska 
generera mer kunskap och förståelse. I detta ligger att tiden och respondenternas fortsatta 
utvecklande av sina erfarenheter kommer att förändra deras syn på händelsen som ställt 
frågor kring. Kritik kan även vändas mot intervjun som alltför fokuserad på en enskild 
personsutsaga och åsikter och därmed lägga för liten vikt på sociala strukturer och andra 
viktiga villkor i samhället (Repstad 2007). Men även att forskaren ska tolka och förstå något 
som redan är tolkningar, det vill säga respondenters tolkningar och förståelse av sig själv och 
sin omgivning, oberoende av om respondentens tolkningar och förståelse av världen är 
korrekt eller inte (Corbin & Strauss 2008; Gilje & Grimen 2007). Inom det hermeneutiska 
vetenskapsidealet ses den enskildes upplevelser som en dimension och styrka som genom det 
abduktiva ansatsen kan styrka eller stjälpa de teoribaserade ansatserna eller de teoribyggande 
ansatserna. Valet av källor och dess trovärdighet, aktualitet samt förankring i sammanhanget 
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är även det en kritisk punkt inom det kvalitativa vetenskapsparadigmet. Källkritik är ytterst 
viktig, menar Bergström och Boréus (2005). Genom observationer, frågeställningar och 
tolkningar av det sagda genereras ett material som speglar en liten grupps verklighet i en 
avgränsad situation, något som även Ian Shaw tar upp i sin artikel kring kvalitativ 
undersökningsmetod (2008). Hela denna procedur är viktig att dokumentera för att ge en 
transparens till materialet som slutprodukt. Tillförlitligheten kan ses i att de deltagande 
respondenterna gav sitt medgivande efter att ha tagit del av materialet. Trovärdigheten i 
materialet i rapporten vilar i att använda erkända begrepp som finns förankrade i vedertagna 
teorier. 

De fyra skyddskrav som ställs upp inom forskningsetiska överväganden är ofta svårt att 
uppnå hundra procentigt efter att ett arbete är avslutat. Vid få intervjutillfällen som detta finns 
alltid risken att den enskilde kan identifieras. I detta arbete har alla respondenter gett sitt 
medgivande till fortsatt användning av de transkriberade intervjuerna. Respondenterna var 
även informerade om att de hade möjlighet att dra sig ur om de så önskade. Skydd av källa 
har även gjorts genom att avidentifiera de arbetsmaterial som legat till grund för en del av 
analysarbetet, dessa går inte heller att finna via det öppna nätet, utan är personligt 
överlämnade till författaren av rapporten något som ger ett skydd av källa. Nyttjandet av de 
svar som getts i denna rapport kan tänkas användas i andra sammanhang. Att kunna skydda 
mot kränkande nyttjande är svårt, men genom att försöka uppnå ett skydd av den enskilde och 
i viss mån källa kan åtminstone delar av skydden finnas kvar. 

7.2 Resultat diskussion 
Samhället är komplext, den systemteoretiska modellen föreslår att människan i högsta grad 
en del av problematiken, vi skapar risker och faror genom vårt agerande. Inom 
systemteoretiska modeller ses samspelet mellan olika nivåer och aktörer som inbördes 
relaterade. Hela det komplexa samspelt blir mer framträdande i en modell som visar flera 
nivåer, och med en tidsaxel för olika skeenden.   

Olyckor är sällan orsakade av en enda faktor utan är snarare ett resultat av komplexa samspel 
på flera nivåer och i parallella skeenden. Vilket kan ses i en del av de svar respondenterna ger 
men är ändå på något vis höljt i viss avgränsning mellan olika ansvarsområden och 
påverkansmöjlighet. I dessa modeller ställs frågan ”varför”, där man söker svar för att förstå 
hur samspelet mellan människa, teknik och organisation (MTO) lett fram till ett visst 
skeende. Metodens styrka är att leta efter bakomliggande faktorer på systemnivå som regler, 
lagar, föreskrifter, bemanning, kunskap, tidspress, ledarskap etc. som kan vara en orsak till att 
en händelseutveckling. Respondenterna var väl medvetna om dessa andra faktorer som 
påverkar hur de kan genomföra sina arbeten samtidigt som de är måna om att återföra 
kunskap in i sin organisation men de skulle även vilja se en vidare återkoppling. En av 
respondenterna menar att om resurser fanns skulle säkert den återkoppling som sker idag 
fungera än bättre på det lokala planet men även i ett större sammanhang. 

Arbetet har väckt en del funderingar: Kan otydlighet skönja vad gäller byggherrens roll kring 
byggnation? Är det så enkelt att genom information och utbildningsåtgärder kunnat stävja de 
takras som skedda under vintern 2009/2010? Hur fungerar de rapporteringssystem som ska 
finnas, genererar dessa system kunskapsåterföring och erfarenhetsuppbyggnad? Har 
kommunerna genom olika insatsrapporter eller annan dokumentation dragit några slutsatser 
som lett till ett förändrat arbetssätt och metoder? Vad har gjorts och på vilket vis upplever 
dessa ansvariga personer att deras egen roll såg ut och ser ut idag? Detta är några av de 
funderingar som datainsamlandet väckt. En del av dessa ska besvaras i denna diskussion 
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andra lämnas för vidare diskussioner … 

Kan otydlighet skönja vad gäller byggherrens roll kring byggnation? Är det så enkelt att 
genom information och utbildningsåtgärder kunnat stävja de takras som skedda under vintern 
2009/2010? Har kommunerna dragit några slutsatser som lett till ett förändrat arbetssätt och 
metoder? Vad har gjorts och på vilket vis upplever dessa ansvariga personer att deras egen 
roll såg ut och ser ut idag? 
Respondenterna är alla mer eller mindre kritiska till den egenkontroll som finns inom 
byggsektorn och efterfrågar utomstående kontroll. Detta trots fortsatta politiska intentioner 
om egenkontroll och tillit inom systemet utmärker lagstiftning och regelverk. Respondenterna 
diskuterar även frågan om hur länge en erfarenhet är aktuell och hålls i minnet. Den operativa 
sfären, där respondenterna befinner sig, arbetar med årliga kriser där det ständigt späds på 
med nya erfarenheter. Är det möjligt att ta tillvara på den erfarenheten och hålla viktiga 
aspekter kvar i en organisations och dess sätt att angripa problem på. En del protokoll och 
insatsrapporter finnas att hitta från kommunerna. Något som saknas i det offentliga materialet 
är en fortsatt diskussion inom kommunerna kring egenkontrollen för byggnation. Det är 
möjligt att kommunernas ledning anser att det initiativ som tagits av miljöminister Carlgren 
täcker in det området inför framtiden. Detta är ett område som skulle vara intressant att 
penetrera, men det får bli i en annan rapport.  
 
Hur fungerar de rapporteringssystem som ska finnas, genererar dessa system 
kunskapsåterföring och erfarenhetsuppbyggnad? Detta arbete inleddes med en bakgrund som 
visar på en ytterst kritisk inställning till hur återförande av de enskildas erfarenheter kan 
generera ny och bättre förståelse och kunskap kring ett handlande. De svar som 
respondenterna ger stärker detta förhållande ytterligare. Den återkoppling som sker genererar 
ett förbättrat handlande hos den enskilde och i liten utsträckning på det lokala planet genom 
delad erfarenhet. Inte heller kan några bevis skönjas som visar att kommunerna tar hand om 
den erfarenhet som finns hos de enskilda och i de olika yrkesgrupperna. Inte heller syns något 
som kan, precis som respondenterna påpekar, utläsas att deras återrapportering påverkar de 
högre hierarkiska nivåerna inom det sociotekniska systemet. Vilket styrker den kritiska 
förförståelsen som presenteras i förordet. 

Hade rapportens avgränsning omfattat även vintern 2010/2011 hade fler olycksutredningar 
som återrapporterats funnits, och är tillgängliga i MSB:s kunskapsbank. Under vintern 
2010/2011 fortsatte nämligen tak att rasa, bland annat i Höör, Eslöv och Lund, denna gång 
var stora snölasterna i flera fall den utlösande faktorn.  
 
Under arbete har kommuners olika sätt att organisera verksamhet getts som en delförklaring 
av två respondenter som grunden till goda samarbeten och förståelse för deras arbetssituation. 
Kan sättet som organisationen bygger upp sina ansvarsområden och transparens påverka hur 
samarbete och återkoppling sker inom den egna organisationen. Att kunna fokusera på 
jämförelser mellan kommuners organisation - om eller hur det kan påverka hanteringen av 
krissituationer, skulle vara ett intressant område att beforska. Frågor som väcktes under detta 
arbete var om en organisation med täta skott mellan avdelningar handlar på ett sätt jämfört 
med en transparent organisation. Och inte minst vad får det för konsekvenser vad gäller 
skyddet i samhället. 
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Det kan även vara av intresse att försöka göra en analys utifrån Wisner et al (2004) 
Accessmodell för att se hur väl modellens beskrivna motståndskrafter finns hos varje enskild 
individ, de grupper individerna tillhör, och om detta påverkar utgången av en plötslig och 
oförutsedd händelse – som takras- i Sverige. Frågor som dykt upp är: Hur väl förberedd är 
medelsvensson? Hur mycken information och kunskap har den enskilde? Hur kan den 
enskilde motstå de energier som släpps lös vid en kris? Hur långt är minnet hos gemene man 
efter en liknande händelse som takras eller andra oförutsedda kriser? Hur väl förberedd är 
allmänheten och yrkesmän när det gäller faror som vi känner till och vet kommer att orsaka 
kris - som exempelvis översvämningar? Här passar det att ställa en av de frågor som 
datainsamlandet väckte: Är det så enkelt att genom information och utbildningsåtgärder 
kunnat stävja de takras som skedda under vintern 2009/2010. 
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Bilaga 1 

Semistrukturerat frågeformulär 

En kvalitativ studie inom Klimatrelaterade risker (När taket rasade in) 

Bakgrund 

Man/kvinna, Ålder, Arbetsuppgifter, Ansvarsområde, Antal anställningsår, typ av utbildning, 
andra i organisationen utbildningsnivå 
Underliggande orsaker Politiska beslut, Ekonomisk press,  
Egen påverkan, Egna erfarenheter (återkoppling) medias roll 
Påverkan av beslut, Handlingsplaner, Hur följs de, Hur fördelas ansvaret i en katastrof, 
Hur ser era resurser ut, Hur samordnas dessa, Är de tillräckliga, Vad behövs, Vad kan 
uteslutas 
Underliggande press Ansvar  
hur styrs ditt arbete, vilka regler föreskrifter styr, hur påverkar du ditt ansvarsområde, vilken 
återkoppling ger du/får du inom ditt arbete, vilken roll hade du under vintern 2009/2010, 
vilka ansvarsområden, hade du fler att rapportera till, hur fungerade samarbetet med andra 
organisationer, politiker, medborgarna, media 
Osäkerhetsfaktor  
Påverkar osäkerhet beslut, på vilket vis, väder snö, egen tidigare erfarenhet, något som du 
kopplade tillbaka till, något som diskuterades inom arbetslag, organisationen, hur uppfattade 
du den information som gavs om vädret, reflektioner kring detta (positivt/ negativt) 
Hot 
Hur ofta har du varit med om något liknande Hur arbetar ni preventivt, är ni re aktiva, är ni 
pro aktiva, hur skulle du beskriva er beslutsunderlag, skulle du ändra något idag (efteråt) 
Återkoppling 
Hur informeras allmänheten, media, hur använder ni er av media, andra forum för 
information, är det medveten satsning eller ad hoc. Säkerhetsarbetet bygger på återkoppling 
och en lärande organisation, hur fungerar det, kan man lära av tidigare erfarenheter, hur gör 
ni, hur skulle du göra annorlunda, bättre, finns det best practice 
AcciMap 
Nivåer som påverkar arbetet genom beslut lagar förordningar 
Egen möjlighet till påverkan genom handlingsplaner åtgärdsplan/program återkoppling 
Vilka är medaktörer/motaktörer -svårigheter -styrkor -svagheter 
Lärande spiral 
Används denna metodik hos er av dig styrkor svagheter 
Hur gör ni (avvikelser etc.) Hur ser uppföljning ut hur genomförs dessa 
Hur sker utvärdering hur görs dessa 
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Bilaga 2 

     Örebro 2012xxxx 

 

Hej! 

Jag heter Monika Rydstedt Nyman och läser Mastersprogrammet Säkerhet och Riskhantering 
(SARIS) vid Karlstad Universitet. 

 

Just nu genomför jag en undersökning som ska ligga till grund för min magisteruppsats. 
Studien rör klimatrelaterade risker. Undersökningen som jag genomför är baserad på 
forskningsresultat, rapporter och på intervjuer kring klimatrelaterade händelser under vintern 
2009/2010. Intervjuerna som jag ska genomföra ska ge mer detaljerad förståelse för hur 
vintern 2009/2010 påverkade dig, ditt arbete, ditt ansvarsområde, samt beslutsmöjligheter och 
befogenheter som rörde takras. 

Jag skulle vilja att vi kunde träffas så snart som möjligt för en intervju. Du väljer plats och tid 
som passar dig. Jag kommer att spela in hela intervjun. Banden raderas efter att uppsatsen 
blivit godkänd. Om du väljer att delta garanterar jag total anonymitet och skydd av källa. 
Under arbetets gång får du även möjlighet att läsa igenom det transkriberade materialet. Du 
kommer att ha möjlighet att dra dig ur under arbetets gång om du så vill.  

Uppsatsen kommer att läggas upp för en ventilering vid Universitetet. När uppsatsen är 
godkänd kommer den även att läggas in i ett datasystem för Universitets bibliotek. 

 

Vänligen, 

Monika Rydstedt Nyman 

(Här har funnits information om telefonnummer och kontaktadress) 

 

	  


