
SAMVERKAN OCH LEDNING: 

DE ORGANISERADE FRIVILLIGA 



SAMVERKAN 
• Ständigt aktuellt ämne 

– Politik och förvaltning 

– Krisberedskap 

– Forskning 



PROJEKT SAMVERKAN OCH LEDNING 

Jätteprojekt 

• Ledning: MSB 

• Cirka 70 inblandade aktörer 

• Arbetade i två år 

Resultat:  

• Rekommendationer 

• Standardisering 

• Gemensamt 

– förhållningssätt 

– språk 

– arbetssätt  

 

 



GEMENSAMMA FORMER FÖR SAMVERKAN 

Plattform för dialog bestående av 

• (1) kontaktpunkt (inriktnings- och samordningskontakt) 

• (2) funktion (inriktnings- och samordningsfunktion) 

• (3) stöd (stöd till inriktnings- och samordningsfunktion) 

 

För alla typer av samhällsstörningar 

 

För alla typer av aktörer: offentliga, privata och frivilliga 

 

Samverkan måste vara etablerad  

i förväg 

i det dagliga arbetet 



  Frivilliga försvarsorganisationer 

 18 förbund och föreningar med specifika kompetenser  

 Frivilliga resursgruppen (FRG) 

 FRG har till uppgift att vara behjälpliga i kommunens krishantering 

 Andra ideella organisationer 

 Övriga icke-statliga organisationer som har ideella mål med sin verksamhet 

 Privata näringslivet 

 Består av organisationer som drivs i vinstsyfte (företrädesvis företag) 

 ”Spontanfrivilliga” 

 Icke organiserade frivilliga som erbjuder sin hjälp vid kriser 

 

 

 
  

 

 

 

 

FRIVILLIGA – EN HETEROGEN SKARA 



FRIVILLIGAS BIDRAG UNDER KRISER 

• Generella uppgifter: 

Information, administration och andra praktiska uppgifter 

– Information till allmänheten 

– Organisering av spontanfrivilliga 

– ”Allt i allo tjänster” 

 

• Specifika uppgifter: 

Organisationsspecifika specialistkompetenser  

 

• Utrustning och kompetens att handha den 

 

• Kontakter med lokala aktörer och resurser 

 

 

 



VARFÖR ANVÄNDS INTE FRIVILLIGA? 

• För specialiserade organisationer 

– Efterfrågade förmågor: ”Vi vill ha förmågor där det behövs och då ska vi 

inte behöva leta bland de som ägnar sig åt radio eller som kör en bil”. 

– Möter ej behoven: ”Vi har haft en diskussion med en frivillig 

försvarsorganisation men konstaterade att vi inte hade något behov av de 

tjänster de erbjöd oss”.  

 

• Ekonomi 

– ”Vi betalade för möteslokaler men den nyttjades inte så ofta. Då bedömde 

vi att den kostanden var för hög i förhållande till förväntad nytta”.  

 

•  Utanför den ordinarie verksamheten 

– Kontinuitet: ”Kriser händer väldigt sällan så det är svårt att hålla den här 

gruppen uppdaterad, utbilda den och skapa kontinuitet” 



ETT LOKALT INTEGRATIONSPROJEKT 

• Region Jämtland Härjedalen 

– En av åtta kommuner har FRG 

 

• Trygghetens Hus: Integrationsprojekt 

– Vill hitta vägar att integrera frivilliga i krisberedskap 

– Treårigt MSB-projekt: 

1. Etablera specialistgrupp 

2. Etablera ideell grupp 

3. Bidra till bildandet av FRG 

 



SLUTSATSER 

• Om man vill integrera frivilliga i krisberedskapen 

 

– återstår mycket att göra 

 

– måste resurser avsättas 


