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Ledning och samverkan 

Erfarenheter 
- Tsunamin 
- Stormen Gudrun 
- Översvämningar i Sverige 

 
- Övningar 
- Påtalade brister från bl a Haverikommisionen 
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Ledning och samverkan 

 Modell för ledning och samverkan på lokal, 
regional och central nivå 
 
 
 

 

Central nivå 

Regional nivå 

Lokal nivå 



Projekt Ledning och Samverkan 

 
• Projektstart i augusti 2012 
• Klart 2014 (2 år) 
• Fem delprojekt 
• Struktur och metodik, ledningsstöd, utbildning, 

övning 
• Omfattande extern medverkan 

 
Till detta pågår en alarmeringsutredning som är en 
viktig pusselbit i framtidens ledning och samverkan 
 
 



Projektet skall bidra till att utveckla förutsättningarna genom att  skapa 
en gemensam nationell övergripande modell/ramverk, för ledning och 
samverkan vid olyckor och kriser.  
 
Delprojekten omfattar   
• 1 Riktlinjer för ledning och samverkan vid olyckor och kriser,  
• 2 Gemensamma grunder för arbete i stab/ledningsstöd 
• 3 Lägesbild och  informationsdelning 
• 4 Ramverk för teknik och System 
• 5 Kompetenshöjande åtgärder, utbildning och övning 
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1 Riktlinjer för Samverkan och Ledning vid 
olyckor och kriser 
 

– Vad innebär ledning och samverkan under olyckor 
och kriser 

– En helhet av rådande juridiska ramar, 
administrativa strukturer, terminologi och teorier 

– Praktikens problematik- erfarenheter som 
ingångsvärden för ledning och samverkan 

– Former för ledning och samverkan 
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2 Gemensamma grunder för arbete i 
stab/ledningsstödsfunktion” 
 

– Sammanställning av kunskap och erfarenheter 
utifrån nu kända grunder för arbete i 
stab/ledningsstödsfunktion 

– Analys och framtagning av läget idag 
– Leder fram till Riktlinjer och rekommendationer för 

stab/ledningsstödsfunktioner och metodik.  
– Förslag på framtida utveckling 
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3 Lägesbild och informationsdelning” 
 

– Sammanställning av nuvarande kunskap och metoder 
inom området 

– Definiera metoder och strukturer som skapar goda 
förutsättningar för att dela lägesbild och dela information 
utifrån de specifika behov som dagens samhälle kräver.  

– Strukturer för effektiv informationsdelning mellan 
aktörer på lokal, regional och nationell nivå. 

– Resultat blir kunskapsmaterial som beskriver 
lägesbildkonceptet 
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4 Ramverk för teknik och system 
 

– Analys av nuläget, vad finns och vad används 
– göra en behovsanalys som leder fram till förslag på 

funktionskrav för teknik och system för krishanteringssystemets 
aktörer.  

– Med utgångspunkt i principer och strukturer/modeller för 
informationsutbyte framtagna i DP 3 kartlägga, analysera och 
ta fram förslag till beslut för arkitektur, infrastruktur, 
standarder och protokoll. 

– Ta fram beslutsunderlag avseende former för utveckling, drift 
och ägande av en gemensam informationsinfrastruktur för 
samhällsskydd och beredskap.   
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5 Kompetens – utbildning, övning, erfarenhet - åtgärder riktade 
mot lokal, regional och central nivå Utveckling av utbildnings- och 
övningskoncept riktade till aktörer.  

 
– Se över befintliga utbildningar och ta fram förslag till eventuellt nya 

utbildningar för området ledning och samverkan som är tydligt 
sammanhängande och anpassade efter målgruppernas behov. 

– Nya metoder och former för kompetensutveckling. Individers 
respektive aktörers behov ska särskilt beaktas.   

– Utveckla former för hur lednings- och samverkansfrågorna vid 
övningar blir en tydlig del kopplat till aktuell kunskapsutveckling.  

– Beskriv processer för hur förmågan till ledning och samverkan vid 
inträffade händelser kan analyseras och återföras i fortsatt arbete 
med ledning och samverkan.  
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