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Abstract 

The intention of this study is to examine whether leadership and collaboration can explain success 

in crisis management, and if so to what extent and how. A hypothesis presented in previous 

research, suggesting that leadership and collaboration are key to successful crisis management, is 

applied and tested. The management of the terror attack in Stockholm in April 2017 was deemed 

successful and serves as a case of successful crisis management for the hypothesis to be tested on. 

The findings in this study suggest that although several organisations and actors were part of the 

crisis response the police were viewed as the main leader to whom other actors and the public 

turned for confirmation. Additionally, the thesis finds that the collaboration between similar actors, 

or actors with similar tasks, is of particular importance rather than all actors being involved in the 

collaboration. Conclusively, the result of this study suggests that fortunate circumstances were also 

a key to success in this case. 

Keywords: crisis management; leadership; collaboration 
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1. Introduction 

“It was suddenly happening full-scale, the thing we had been preparing for all these years. We had 

even had a joint practice with the police just days earlier”*

This quote is from the former Director General of the Swedish Security Service’s Anders 

Thornberg in a radio broadcast from July 2018. He describes the Friday afternoon in April 2017 

when an employee interrupted a meeting with the words: “Someone has hit several people with a 

truck on Drottninggatan; it is probably a terror attack”* (Radio, 2018a). This was the starting point 

of a combined action from Swedish Security Service, the police and the City of Stockholm among 

other actors: an action that would later be deemed very successful.  

Examples of this are the awards different actors in the crisis management received after the attack. 

In February 2018, the state-owned emergency service company, SOS Alarm, awarded all 

participating emergency responders their yearly 112-prize, with the following motivation: 

“The 112-prize 2018 goes to all professional actors who participated in the action following the terror attack at 

Drottninggatan in Stockholm on 7 April. The action was characterized by fantastic collaboration, but also by 

compassion and a genuine will to help beyond what is demanded by their duties”* (SOS Alarm, 2018). 

A month later, in March 2018, the police’s task force commander was awarded Leadership effort 

of the year by the Swedish Armed Forces at the yearly gala “Chefgalan”. The motivation for the 

award was: 

“This leader has shown exemplary leadership characterized by security and clearness in complex and unpredictable 

situations. During the terror attack in Stockholm 2017 he dared to make quick decisions, despite lacking sufficient 

grounds, with difficult ethical considerations, to minimize the risk of loss of human lives”* (Swedish Armed 

Forces, 2018). 

Given that aspects of the crisis response were praised, it could be argued that the crisis management 

was perceived as a success. In a world where crises, of all sorts, likely will be recurring events it is 

worth studying a case of successful crisis management in order to find the key factors for success.  

                                                 

* All quotes marked with an asterisk have been translated from Swedish to English by the author. 
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Boin and Bynander (2015) identify coordination as key in the crisis management process and define 

the concept further by dividing it into a top-down and a bottom-up perspective, where leadership 

represents the first and collaboration the second. They ask whether these two perspectives have 

anything to do with each other and conclude with what they call the provisional answer to that 

question:  

“Only in the best of circumstances do top-down and bottom dynamics reinforce each other. More 

empirical research is needed to test this hypothesis” (Boin and Bynander, 2015, 132-133). 

The intention in writing this thesis is to apply and test this hypothesis on the Stockholm case by 

investigating to what extent and how the mechanisms leadership and collaboration can explain the 

success of the crisis management. The research consists of a case study of the crisis management 

process that took place in the immediate aftermath of the terror attack in Stockholm 7 April 2017 

with the research question being: 

Can leadership and collaboration explain the success of the crisis management following the terror attack in 

Stockholm 2017? If so, to what extent and how? 

The thesis begins with a case presentation on the Swedish experience of terrorism and the national 

terror threat level assessment as well as a timeline of the April 2017 terror attack in section 2. This 

is followed by a review of previous research in the field of crisis management with emphasis on 

leadership and collaboration. These factors constitute the foundation of the theoretical framework 

presented in section 3.4.  

In the study, the method of qualitative content analysis is used to analyse the material, which 

consists of evaluations of the crisis management as well as press conferences and one interview, 

see section 4. The analysis is conducted with the operationalizations of leadership and collaboration 

as analytical tools, presented in section 4.2. The thesis then presents the results of the study and 

analyses the significance of leadership and collaboration to the success of the crisis management, 

see section 5.  
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2. Case presentation 

2.1 Terrorism and Sweden in the 21st century 

In October 2010, the then-Director General of the Swedish Security Service raised the terror threat 

level from low (2) to elevated (3) on the 5-level scale see Table 4. He explained that this was not 

because of an imminent threat, but based on intelligence about “increased activity in certain 

environments in Sweden - activity that is considered to be aimed at Sweden”* (Swedish Security 

Service, 2010). A little more than two months later on the afternoon of Saturday 11 December 

2010, a lone-actor terrorist detonated a bomb on a side street to the busy pedestrian shopping 

street Drottninggatan in central Stockholm. The terrorist died from his injuries but failed to injure 

anyone else (Swedish Security Service, 2011). 

The terror threat level remained elevated (3) until 18 November 2015, five days after the large-scale 

terror attack in Paris, when the Director General made the decision to increase the threat level to 

high (4) in response to the imponderable security situation. The threat level remained high (4) until 

the beginning of March 2016 when it was lowered to elevated (3). By this time, intelligence agencies 

and security services around Europe had managed to analyse the situation and the overall picture 

was clearer. The Director General pointed out that this did not mean the threat was gone, it was 

still on an elevated level (Swedish Security Service, 2016). 

Table 1. Terror threat level in Sweden since 2010  

Source: Author based on Swedish Security Service (2011; 2016). 

The Director General’s decisions regarding terror threat level are based on assessments from the 

National Centre for Terrorist Threat Assessment (NCT), a working group with personnel from the 

National Defence Radio Establishment, the Military Intelligence and Security Directorate and the 

Swedish Security Service (Swedish Security Service, 2018).  

Terror threat level in Sweden since 2010 

  
1. No  
threat 

2. Low 
threat 

3. Elevated 
threat 

4. High 
threat  

5. Very 
high threat 

-  Oct 2010  X     

Oct 2010 - Nov 2015   X    

Nov 2015 - Mar 2016    X   

Mar 2016 -    X     
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The assessment of the terror threat in 2017 was divided into sub-categories among which the threat 

from Islamist-inspired groups was deemed the highest. Within these groups the NCT assessed 

there to exist a few people with both the capacity and intent to commit violent acts that could be 

considered terror attacks. The violence-promoting Islamists in Sweden are mainly inspired by the 

ideology delivered by Daesh and al-Qaeda, according to which terror attacks against targets in the 

West are considered legitimate. The amount of terror attacks by lone-actors in the western world 

has risen since Daesh, in September 2014, encouraged their sympathisers to act against the West; 

such examples were the attacks in Nice 14 July 2016 and Berlin 19 December 2016 with trucks as 

means of destruction. These attacks showed that terrorists with seemingly simple means can cause 

major damage (NCT, 2017). 

In the threat level assessment for 2017 the NCT states that the combined terror threat in Sweden 

is on an elevated level (3) and within the frames of this threat level there is room for terror attacks. 

2.2 The terror attack in Stockholm 7 April 2017 

On Friday 7 April 2017, the pedestrian shopping street Drottninggatan was targeted by a lone-actor 

terrorist for the second time. Sometime between 14:30 and 14:50 the terrorist stole a truck during 

a delivery on a side street to Drottninggatan. After struggling to get through speed breakers and 

being forced to take a detour the terrorist started driving down Drottninggatan at a high speed. At 

14:52 a bus trying to cross Drottninggatan on its usual route had to brake suddenly to avoid being 

hit by the truck. The truck drove about 500 metres, hitting several people on the way, before it 

crashed in to the corner of the department store Åhléns City. The first call to the emergency service 

centre with information about injured people was made at 14:53. The driver managed to escape 

into the adjacent subway station during the chaos caused by the crash (Radio Sweden, 2018b). 

At 14:55 the police’s regional management centre decided to manage the event as a terror attack. 

Simultaneously, the Police Authority’s National Operations Department as well as the Swedish 

Security Service were informed of the situation. Twenty minutes later 20 fire engines were in place 

to extinguish the crashed truck which was a blaze. Emergency personnel were also working along 

the street with police helicopters supporting above the city. At 15.28 the police’s task force arrived 

at the scene and about ten minutes later two deaths were confirmed. By 15:44, the subway was 

closed down to the entire city and several department stores and malls in and around Stockholm 

were evacuated around this time (Radio Sweden, 2018b). 
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An hour after the incident the Swedish Prime Minister Stefan Löfven made his first statement 

saying: “Sweden has been attacked, all evidence suggest that this was a terror attack”*. At 16:27 the 

police ordered an evacuation of Stockholm Central Station and a lockdown of the Swedish 

Parliament building. The crash was in close proximity to both these buildings. Around this time all 

hospitals in Stockholm went into a state of disaster (Radio Sweden, 2018b). 

The police published surveillance footage of the suspected terrorist at their first press conference 

17:30, the footage was from the subway station next to the crash site around the time of the attack. 

They urged the man to contact the police and the people to report any sighting of him. At 19:55, 

thanks to reported sightings from the public, a police patrol arrested the man in Märsta, north of 

Stockholm. He had since the attack taken the express train to Arlanda Airport and from there a 

bus to Märsta. Shortly thereafter, the death toll was reported to be at four2 (Radio Sweden, 2018b). 

3. Theoretical framework 

This chapter begins with definitions of the fundamental concepts in this study – crisis and crisis 

management. This is followed by findings from previous research defining critical success and 

failure factors for leadership and collaboration, respectively. The chapter is concluded with a 

presentation of the theoretical argument about the roles of leadership and collaboration in crisis 

management. 

3.1 Crisis and crisis management  

The commonly used definition of crisis that will be used in this study is signified by three key traits: 

threat, urgency and uncertainty. A crisis is a threat to core values and life-sustaining features in a 

society. Core values are defined as safety and security, welfare and health, rule of law, integrity and 

civil liberties while life-sustaining features and infrastructures are electricity, water and 

communication systems. Without urgency, there would be no crisis. In order for a situation to be 

deemed a crisis the threat must be clear and present. Time is of the essence as the threat is a 

problem that needs to be dealt with as soon as possible. The third trait of a crisis, uncertainty, is 

present both in the nature of the crisis and in the possible consequences of the crisis. What has 

                                                 

2 The final death toll was five, one victim passed away in the hospital on 28 April (Radio Sweden, 2018b). 
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happened? How did it happen? What will happen next? (Boin et al., 2017; Rosenthal, Charles & ‘t 

Hart, 1989). 

Crises, and the management thereof, are mandatory challenges for societies which is why decision 

makers and researchers have a great interest in explaining what leads to successful crisis 

management. Boin et al. (2017) define crisis management as a set of interrelated and extraordinary 

governance challenges. Nohrstedt et al., (2018) further clarify the concept by dividing crisis 

management into three phases: pre-crisis, crisis response and post-crisis. This paper will focus on 

pre-crisis and crisis response.  

Boin and Bynander (2015) identify coordination as a critical failure factor in crisis management and 

distinguish two separate types. First coordination as collaboration, where people come together to 

accomplish certain goals. Second coordination as a form of directive action, or leadership, meant 

to enable collaboration. These two types of coordination will be the foundation of the theoretical 

framework and will be presented in sections 2.2 and 2.3.  

3.2 Leadership 

Danielsson et al. (2011) emphasize leadership as central in all stages of crisis management. Whether 

the incident has severe impact on society or not, the management of the crisis can include complex 

psychological and social leadership dilemmas for the people. 

Furthermore Boin et al. (2017) suggest that people tend to turn to leaders for answers and solutions 

in the event of crisis. A crisis is a test that can both strengthen and weaken incumbent leaders’ 

positions severely. They present five critical tasks of strategic crisis leadership that need to be 

executed in order to make the crisis a strengthening event. These are: 1) Sense making. 2) Decision 

making & coordinating. 3) Meaning making. 4) Accounting. 5) Learning. These tasks will be 

presented in this chapter and will serve as the foundation for the analytical tool for leadership. 

However, the components of leadership are not all equally applicable in this study. The fifth task 

will be excluded from this study since the aspects of learning can only be examined when a similar 

event with the same crisis response actors has occurred again, which at the time of writing is not 

the case.  

Sense making: In the initial state of a crisis it is critical for leaders to understand what is happening 

in order to respond in an appropriate and effective way. The two main tasks in sense making are 
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detecting and understanding an impending crisis. Many types of crises are difficult to recognise in 

advance, but as they unfold it is possible to grasp the dynamics, although even then it is easy to get 

it wrong (Boin et al., 2017).  Durso and Sethumadhavan (2008) use the terms situational awareness 

and sense making synonymously. Studies have shown that failure to obtain situational awareness 

has caused performance failure even with highly skilled and experienced professionals navigating 

the crisis (Durso and Sethumadhavan, 2008). 

Comfort (2007) claims that the first thing that needs to occur in the management of a crisis is for 

leaders to realize the severity of the threat. She takes the numerous early warnings for Hurricane 

Katrina as an example. Despite timely warnings from experts policy makers failed to alert their 

agencies in time, which delayed the start of the multi-levelled coordination of government which 

in turn caused crisis response operations in New Orleans to spiral out of control. The way in which 

the mayor of New Orleans took the warnings seriously and issued a voluntary evacuation order is 

used as an example of the contrary. The evacuation order resulted in 80 percent of the population 

evacuating the city before the storm hit (Comfort, 2007).  

Leaders realizing the severity of threat is one side to the coin with the other side being the need for 

consensus among actors on the perception of the situation as a crisis. In a state of normality actors 

with opposing interests may work to make decision makers focus on other issues, thus neglecting 

threats of crisis. In order for consensus to occur there needs to be immediate threat to the modern 

way of living and a threat to core values such as a terror attack or a natural disaster.  

In the sense making process there are a number of obstacles that decision makers need to deal 

with. In a fast paced crisis such as a terror attack the means of communication can be compromised. 

When that occurs crisis managers are left in a state of uncertainty. Cell phone networks can be 

overwhelmed and leaders, in their desperation to make sense of the unfolding situation, can resort 

to media and/or social media reports instead of internal means of communication. In this state of 

uncertainty rumours may spread, and with no one being able to deny them leaders may feel 

obligated to act on this information and people might consider them facts (Boin et al., 2017). 

Another potential obstacle in the process of sense making could be the reliance on historical 

analogies. In relying on historical analogies leaders will be prepared for known unknowns, i.e. 

familiar crises and events that have occurred before. The past that leaders resort to for explanations 

can be the personal or the shared, the recent or the distant, the community’s own or some other 

people’s past (Brändström, Bynander & ‘t Hart, 2004). This is a natural reaction in a state of 
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uncertainty but it can be deceiving as it does not prepare leaders for nor does it explain unknown 

unknowns i.e. a crises that have never occurred before.   

Decision making & coordinating: A common perception of crisis management is top-level leaders 

making critical decisions on strategic dilemmas and coordinating a coherent response to implement 

those decisions (Boin et al., 2017). Making critical decisions requires access to information and a 

common operating picture. These are things that usually travel from the bottom in a hierarchical 

crisis response system.  

Waugh Jr and Streib (2006) use the hierarchical system in the crisis response to Hurricane Katrina 

as an example of where a system interfered with the response rather than enabling it. They conclude 

that the lack of flexibility and lack of decentralization caused the failure in that case. Flexibility is a 

key trait that leaders need to possess in order to navigate a crisis response effectively. Hierarchical 

structures do not match well with rapid changes and flexibility (Waugh Jr & Streib, 2006). In other 

words, crisis response systems might benefit from being decentralized, open and democratic. 

Boin et al. (2017) further this argument by stating that the key behind successful crisis coordination 

lies in improvisation on several levels. When the big decisions are made they need to be 

implemented. In times of crises this implementation needs to be done by diffuse networks of 

actors, which requires both horizontal and vertical coordination. Two critical factors in horizontal 

and vertical coordination are trust and communication in the form of information sharing.  

The trust between the management and their underlying agencies is key. If the management lack 

trust in their agencies, any initiative from a lower level will be constrained and result in 

dysfunctional micromanagement. When trust exists there is an opportunity for the opposite 

(Helshoot, 2005; Danielsson et al., 2011).  

In order to coordinate a network of different actors, leaders must create a common operating 

picture, which requires a sufficient level of shared information among the different organizations 

participating in crisis response operations at different locations. This is usually achieved through 

common training, years of shared experience, and professional interaction among individual 

emergency response personnel (Comfort, 2007). 

Meaning making: To accomplish the task of meaning making leaders have to offer a situational 

definition and narrative that explains to citizens and responders what is happening, why it is 

happening and how it is to be dealt with. In the modern information society, where the means and 
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channels of communication are countless, leaders face the challenge of making their narrative the 

main one among other influential actors who might want to frame the crisis in a different way. It 

is crucial that the story presented by leaders shows empathy, is factually correct and offer actionable 

advice (Boin et al., 2017). If leaders do not succeed in getting acceptance for their situational 

definition and instill confidence in the crisis response, their decisions will not be understood or 

respected (McConnell, 2011). Managing meaning making is key for leaders to maintain the 

consensus on their right and duty as a leader to make decisions and manage the crisis. 

Boin et al. (2017) further highlight the importance for leaders to be dedicated to the crisis 

management since lack of participation can easily be used by opposition and media to paint a 

picture of a disconnected leader. An example of lacking dedication can be found in the Swedish 

Minister for Foreign Affairs. In the evening of 26 December 2004 when a Tsunami hit Southeast 

Asia killing thousands, among which a few hundred were Swedish citizens, the minister went to 

the theatre; a decision that was highly criticised by the opposition and the media. An important 

part of showing dedication is participating in rituals and ceremonies as well as visiting victims and 

disaster sites (Boin et al., 2017). 

Accounting: A crisis is by definition a temporary situation – an exception to the ordinary. After the 

“hot” phase of a crisis the task of bringing society back to a state of normality falls on crisis 

managers. They need to explain in a public forum what was done to prevent and manage the crisis. 

When and how a crisis ends largely depends on how the accountability processes are managed; 

transparency is key in this process. Despite its importance it is not always possible to achieve 

transparency in the accountability process simply because it is illegal or dangerous (Boin et al., 

2017).  

A common way for leaders to manage accountability in the wake of a crisis is to blame someone 

else. On the top-level, leaders can claim that the responsibility for certain tasks was delegated to 

other agencies while the agencies can claim that they lacked the necessary means to execute their 

tasks. Another way for leaders to navigate the accountability process is to accept responsibility. An 

example of this is how the Norwegian government took responsibility for the ineffective efforts to 

assist Norwegian citizens after the 2004 Tsunami. This claim to responsibility strengthened the 

government’s legitimacy. The leaders must adopt an open, reflective and responsibility-accepting 

stance in the accountability process, even with the risk of making themselves vulnerable (Boin et 

al., 2017). A way to minimise a blame culture is to assign the leading roles and responsibilities prior 
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to the crisis, making it more difficult for involved actors to claim unawareness of their 

responsibilities. 

3.3 Collaboration 

When a crisis out of the ordinary strikes the usual means of crisis management are not sufficient. 

The response will need to be carried out by several organizations on multiple levels, making 

collaboration a fundamental factor in the management of the crisis. With a starting point in the 

statement by Nohrstedt et al. (2018): “research efforts ought to be directed at the range of cases 

from alleged “success-stories” where multi-organizational networks form relatively quickly and 

without any major glitches” (Nohrstedt et al., 2018, 11), a framework for successful collaboration 

can be built. The theoretical findings on collaboration in crisis management will be divided into 

four categories: 1) Pre-crisis 2) Early crisis 3) The development of crisis 4) Challenges in 

collaboration. These categories are presented below and will serve as the foundation for the 

analytical tool for collaboration.  

Pre-crisis: Collaboration requires trust between the actors which in turn requires proactive work in 

terms of building relations between organisations in advance. Danielsson et al. (2011) describe two 

steps that need to be taken prior to a crisis in order to enable collaboration as a crisis unfolds. First, 

joint practices and preparatory meetings need to be held and second, the involved actors need to 

get to know each other’s organisational structure and tasks.  

Another aspect in crisis preparations is that not just institutional contact needs to be established, 

but personal familiarity too. An emergent network will benefit if the people that need to collaborate 

are already familiar with each other when the crisis occurs (Waugh Jr and Streib, 2006). 

Early crisis: In the early stage of crisis collaboration, unity and shared vision are important. When 

several leaders need to manage a crisis on multiple levels, the need for a common operating picture 

is urgent (Leidner, Pan and Pan, 2009; Zohar, 2010). Zohar (2010) presents the concept of symbolic 

social interaction as a way of creating a common operating picture. This occurs in the interaction 

between people where bits of information are exchanged and validated by others thus forming a 

comprehensive picture of what is occurring. 

Communication is essential when actors from different organisations need to collaborate. 

However, there are potential obstacles connected to communication and information sharing. 

Different understanding of concepts is a potential failure factor in communication. Actors that do 
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not work together in a state of normality may have different understandings of the same concepts 

thus creating confusion and potentially lack of trust between actors (Kapucu, Arslan and Demiroz, 

2010; Danielsson et al., 2011). Another potential issue when different organisations need to share 

information in a state of urgency, threat and uncertainty is that some organisations may be 

forgotten and that information will not reach all the concerned actors. 

Previous research shows that people act to save lives in the event of a crisis. In times of uncertainty 

people tend to improvise and learn by doing, continuing things that seem to work and abandoning 

things that do not. In order to save lives people need information about locations, threats and 

means. Collaboration often develops as a by-product of the search for information when people 

begin to coordinate their actions by sharing resources and dividing tasks (Boin and Bynander, 

2015). This often occurs immediately in the event of a crisis and when this immediate collaboration 

seems to work it builds trust among the involved actors. 

Crisis development: As a crisis unfolds many people will seek out the epicentre of the crisis in order 

to offer their services and help as best they can. In this scenario, where emergent networks might 

already be at work the incoming people can either be absorbed by the ongoing operation or cause 

a breakdown of the operation. The case of the crashed space shuttle Columbia is used as an example 

of a successful emergent network. Several factors helped create and sustain the network such as: a 

mutual willingness to contribute and quick progress (Boin and Bynander, 2015).   

Trust is important in collaboration. However, even when trust is lacking successful collaboration 

is possible. Interdependency among organisations increases the likelihood of successful 

collaboration. Interdependence is also a factor which positively influences building trust (Kapucu, 

Arslan and Demiroz, 2010). Leidner, Pan and Pan (2009) address the importance of people 

knowing their own as well as other people’s role in the crisis response network. A team manager 

in the 2004 Tsunami response said: “Even though there was more than one group performing the 

task, there was always one owner for each task” (Leidner, Pan and Pan, 2009, 87). 

Challenges for collaboration: Collaboration among organisations will in a best case scenario result 

in an effective crisis response network. Though, collaboration comes at a cost and crisis managers 

need to determine whether it is worth the time, money and energy to engage with other 

organisations. Some collaborative activities are not optional, and may even be a part of the everyday 

work, but the collaborative activities that are not mandatory need to have clear benefits in order 

for a manager to consider them worthwhile (Nohrstedt et al., 2018). 
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Emergent networks will likely consist of different types of organisations with different routines 

and structures. In order for the emergent network to be efficient and achieve progress the actors 

will need to collaborate in spite of their differences, this can result in a range of outcomes from 

collaborative action to paralysis (Boin and Bynander, 2015).  

3.4 Theoretical argument 

As stated above, previous research has singled out leadership and collaboration as key factors in 

the chain of crisis management. If both the leadership and the collaboration are well-functioning 

the crisis coordination will also function well and when the crisis coordination functions well the 

crisis management will likely be successful. The chain would consist of the same stages and factors 

in a case of failed crisis management. If the leadership and/or the collaboration were 

malfunctioning it would spill over to the crisis coordination and lead to the failure of crisis 

management. 

Figure 1. The chain of crisis management 

 

Source: Author based on Boin and Bynander (2015). 

In this study the expectation is that both the leadership and collaboration were well-functioning, 

thus leading to good crisis coordination which in turn lead to the perceived success of the crisis 

management in the Stockholm case. 

4. Research design 

The research will be conducted through a single case-study of the management of the terror attack 

in Stockholm. The study will be theory testing as the hypothesis from Boin and Bynander (2015) 

will be applied and tested on this case.  

 
Leadership 

Crisis 

coordination 

Crisis 

management 

Collaboration 
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4.1 Choice of method 

Meaning cannot be found in a text through quantitative analysis alone, but requires perusal with a 

set of specified analytical tools (Esaiasson et al., 2017). Qualitative content analysis is used in this 

study in order to find underlying meaning in the material. Publications describing the crisis 

management are studied with the intention to analyse the significance of the mechanisms leadership 

and collaboration.  The essence of the qualitative content analysis is to actively read and ask 

questions of the text. The questions might be about how a phenomenon is represented by a certain 

actor or what meaning it is given in a certain context. Comparisons between actors and contexts 

might be particularly fruitful (Esaiasson et al., 2017). A strength of the qualitative content analysis 

is that it is not a standardized tool – it is adapted to fit each study and takes into account the origin 

of the text and analyses the material in its context (Mayring, 2014). 

Esaiasson et al. (2017) identify two paths within qualitative content analysis: systematic research 

and critical observation. The task in systematic research is to bring the idea structure to light by 

presenting and explaining the important aspects of the content, often through a logical organisation 

of the content into simpler categories. In the systematic research method it is possible to reveal 

meaning in texts that would not be obvious through one simple reading.  

It is important to bear in mind regarding the use of qualitative content analysis that the researcher’s 

cognition and prejudice can affect the analysis (Esaiasson et al., 2017).  However, there are means 

of achieving validity and reliability for the results of the analysis. The study strives to be reliable 

through transparency, both in the presentation of the analytical tools and in the interpretation of 

the material. The process should be described such that another interpreter could carry out the 

analysis in a similar way (Mayring, 2014). Validity is strived for through careful consideration of 

what the essences of the theoretical frameworks for leadership and collaboration are, and use these 

frameworks to phrase the appropriate questions for operationalization. To further add to the results 

of the analysis, a triangulation through additional material will be used see section 4.3. 

4.2 Analytical tools 

To analyse the significance of leadership and collaboration in the crisis management the concepts 

will be operationalized with sets of questions based on the theoretical framework. The 

operationalizations are presented in Table 2 and Table 3 below. The aim is to find answers to all 
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questions in the material, but also to see whether all questions can be answered. In case some 

questions are not answered it is relevant to reflect on why that is the case.  

Table 2. Operationalization of leadership 

Leadership 

Sense making 
Was there consensus on the perception of the situation as a crisis 
and the severity of the threat? 

How did the leaders obtain situational awareness? 

Decision making and 

coordinating 

Had the leaders gone through training for an event like this? 

Were any decision making responsibilities delegated to lower 
levels than the top? 

Were initiatives from the bottom level welcomed?  

Meaning making 

Who had the responsibility to provide a common operating 
picture to other actors or the public and did they manage to 
provide a narrative?  

Did the leaders show dedication through presence? 

Accounting 

Were the leading roles assigned prior to the crisis? 

Did the leaders provide an explanation on the preventive work? 

Did the leaders provide an explanation on how the crisis was 
managed? 

Table 3. Operationalization of collaboration 

Collaboration 

Pre-crisis 

Was there any previous collaboration experience among the 
actors?  

Were there joint practices and/or meetings in advance? 

Early crisis 

What were the means of communication among the involved 
actors and were all concerned actors informed/involved? 

Was there immediate collaboration? 

The development of 
crisis 

Did the emergent network achieve progress quickly? 

Were the roles clearly distributed? 

Challenges in 
collaboration 

Were there any hindrances in the collaboration? 
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4.3 Material selection 

To examine the process of crisis management, as it developed among and within the different 

organisations, evaluations from a selection of actors will be used. The City of Stockholm, the Police 

Authority and the Swedish Security Service have evaluated their own crisis management while the 

Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) has evaluated the collective crisis response. The 

evaluations are presented in the table below.  

Table 4. Selection of publications regarding the terror attack in April 2017 

Organisation Name of publication 
Number of 

pages 

City of Stockholm 
Evaluation of the management of the terror 

attack in central Stockholm 7 April 2017 
34 

National Operations 

Department (Swedish 

Police Authority) 

Evaluation of the national special event Nimo 
The Swedish Police Authority’s management of the 

attack in Stockholm 7 April 2017 
47 

Swedish Security 

Service 
Yearbook 2017 733 

Swedish Civil 

Contingencies Agency 

Evaluation of the management of the terror 

attack in Stockholm 7 April 2017 

Presentation of government task Ju2017/05643/SSK 

123 

The City of Stockholm’s management of the attack was evaluated by an external consulting firm 

and staff at the City Executive Board that did not participate in the crisis response. Their evaluation 

is based on interviews with around 40 people who were part of the crisis management. It focuses 

on the central crisis management team but takes external actors in to account concerning 

collaboration (City of Stockholm, 2017). 

The head of the National Operations Department (NOA) at the Swedish Police Authority initiated 

the evaluation of the Police Authority’s management of the attack. The evaluation is based on 

approximately 100 interviews with people who worked during the event and approximately 750 

                                                 

3 All pages in the Swedish Security Service’s 2017 Yearbook are not about the terror attack. 
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questionnaires. Its starting point is the Swedish strategy against terrorism and the responsibility 

given to the Police Authority by it (NOA, 2017). 

The Swedish Security Service describe their experience and management of the attack in their 

yearbook. They are responsible for the protection of national security and democracy, which 

includes the counter terrorism task in Sweden (Swedish Security Service, 2017). 

The Swedish government assigned MSB the task of evaluating the collective management of the 

attack. The task included actors on local, regional and national level. The evaluated actors include, 

but are not limited to, the police, the fire and rescue services and the medical services. MSB were 

to examine whether any of the actors were on the verge of their capacity (MSB, 2018). 

To test the result of the analysis further a triangulation through additional material is used. The 

material consists of three press conferences held by the police and the Security Service in the first 

two days of the crisis response. The first one was held on 7 April 17:30 (The Police Authority, 

2017a), the second on 7 April 21:15 (The Police Authority, 2017b) and the third was held on 8 

April 13:30 (The Police Authority, 2017c). In addition to this an interview with the Director 

General of the Swedish Security Service from the morning of 8 April (TV4, 2017) is included. 

4.4 Reflection on material selection 

A risk with evaluations done by the organisations themselves is that it is in their interest to highlight 

particularly successful aspects and not to be too critical of their own work. Therefore it is interesting 

to analyse not only what is said explicitly but also what is not mentioned in the evaluations.  

The City of Stockholm and the Police Authority are central actors in this case, the first being 

responsible for the everyday maintenance of the area in which the attack occurred and the latter 

being the first responders in any kind of crisis. As they are central actors it is interesting to analyse 

their evaluations, in order to see what they highlight and what they might leave unmentioned.  

The evaluation from the Swedish Security Service, which is included in their yearbook, is only a 

few pages long and therefore not comparable to the other evaluations. Despite this and due to the 

fact that they are a significant actor in the crisis management the evaluation will be included in this 

study. The short evaluation will be compensated for with their participation in the press 

conferences and the interview with their Deputy General. 
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The Civil Contingencies Agency mainly evaluate other actors, which increases the chance of the 

evaluation not being embellished. Using this evaluation enables the inclusion of more actors in the 

analysis. The medical services and the fire brigade are evaluated in one chapter each and their 

experiences from the disaster site are valuable for the analysis. 

5. Results and analysis 

In this chapter the findings from the material will be presented and analysed in relation to the 

theoretical framework. Chapters 5.1 and 5.2 analyse the roles of leadership and collaboration based 

on the findings from the material, which will be exemplified with a range of quotes. The answers 

presented in tables 5 and 6 summarize the results from the evaluations, press conferences and the 

interview, for the complete versions of the analyses of the evaluations see Appendix 1 and 2. 

5.1 Leadership 

As Boin et al. (2017) state: people tend to turn to leaders in the event of a crisis. The way in which 

the other actors present themselves and their actions in relation to the police suggests that they 

considered the police to be the main leader in this event. The fact that it was the police’s website 

that crashed due to overload reveals that the public considered them the leader in this scenario as 

well. It is evident that the police share this view as they mainly focus on their own actions in their 

evaluation, only mentioning other actors in passing or as assistants to the police action. In 

conclusion, leadership is found and analysed in all participating actors but it is of special interest to 

observe how the police performed in the leadership tasks. 

In Table 5 answers to the questions posed in the operationalization of leadership are presented.  

Table 5. Results from analysis of leadership 

Leadership 
City of  

Stockholm 
The Police 
Authority 

Swedish 
Security 
Service 

Swedish Civil 
Contingencies 

Agency  

Sense 
making 

Was there consensus on the 
perception of the situation 
as a crisis and the severity 

of the threat? 

Yes Yes Yes 

Yes and no, some 
initially 

considered it a 
car accident 

How did the leaders obtain 
situational awareness? 

Contact with 
their local 
workers in 

concerned areas  

Recollection 
from previous 
attacks and 

media reports 

Recollection 
from previous 

attacks, 
intelligence and 

sources 

Recollection from 
previous attacks 

and media 
reports 

Decision 
making and 
coordinating 

Had the leaders gone 
through training for an 

event like this?  

Training is 
mentioned, but 

Yes 
Training is 

mentioned, but 
Yes, but to 

different degrees 
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not specified for 
leaders 

not specified for 
leaders 

Were any decision making 
responsibilities delegated 
to lower levels than the 

top? 

Yes Yes Not mentioned 
Within police and 
fire brigade, yes 

Were initiatives from the 
bottom level welcomed? 

Yes Yes Not mentioned 

Yes and no, 
caused problems 
in coordination of 

health care 

Meaning 
making 

a) Who had the 
responsibility to provide a 
common operating picture 

to other actors or the 
public? 

b) Did they manage to 
provide a narrative?  

a) The city’s 
central 

emergency 
management 

b) To the public 
and other actors 

yes, lacking 
internally 

a) Leaders on 
several levels 

b) To other 
leaders 

(government, 
internally), yes. 
To employees, 

public and other 
actors, 

eventually 

a) Not 
mentioned 

b) Not 
mentioned 

a) Different 
actors at 

different levels 
but overall the 

police 

b) Initially, no. 
Lack in sharing 
between actors 

Did the leaders show 
dedication through 

presence? 

Yes, in an 
official 

memorial 
ceremony 

Yes, in press 
conferences and 
with site officers 

Yes, in press 
conferences 

Yes, with site 
officers 

Accounting 

Were the leading roles 
assigned prior to the crisis? 

Yes, but missing 
some leading 

roles 

Yes, or very 
early on  

Yes, or very 
early on 

Yes, or very early 
on. Some 

exceptions in 
health care 

Did the leaders provide an 
explanation on the 
preventive work? 

Not mentioned 
Yes, in the press 

conferences 

Yes, in the press 
conferences and 

the interview 
Not mentioned 

Did the leaders provide an 
explanation on how the 

crisis was managed? 

Yes, on their 
website. 

Yes, in the press 
conferences 

Yes, in the press 
conferences and 

the interview 

Police, yes. 
Others, not 
mentioned 

5.1.1 Sense making 

“The city’s management was informed about the event around 15:00 and the central crisis management team (CKL) 

gathered immediately”* (City of Stockholm, 2017, 6). 

“All [police officers] interpret the event as a terror attack, which is also communicated by sergeants and the regional 

task force leader; now appointed task force commander”* (NOA, 2017, 6). 

“The dispatcher at SOS Alarm who took the first call labelled the event a car accident. […] The first police officers 

to arrive at the site acted to evacuate the public from the area. Initially, this was difficult since several people at the 

site perceived the event as a car accident”* (MSB, 2018, 73). 

Comfort (2007) states that the first thing that needs to happen in a crisis is realising the severity of 

the threat and Boin et al. (2017) highlight the need for consensus on the definition of the situation 
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as a crisis. Examples of how and when this occurred for different actors are seen in the quotes 

above.  Apart from the dispatcher at SOS Alarm who labelled the event a car accident, and the part 

of the public at the site that thought the same, there was in general immediate consensus on the 

severity of the threat and the situation being a crisis. Thanks to this there was no questioning the 

leaders’ authority and duty to manage the situation. The people that were difficult to evacuate serve 

as an example of what could happen without consensus. When people are not convinced of the 

potential danger they are in they are less willing to give up authority on behalf of the police and/or 

other actors infringing on their freedom. In this case it did not cause any further hindrance as the 

nature of the situation became clear to the public fairly quickly.  

“[…] we have seen what happened in London4, we have seen what happened in Berlin […] I was Head of 

Operations for the Security Service at Drottninggatan 2010 and recollections came to me, naturally”* (Anders 

Thornberg, Deputy General of the Swedish Security Service in TV4, 2017). 

“The large number of emergency calls and previous experiences from similar terror attacks in Europe, where the 

perpetrators used trucks, contributed to the early suspicion, within the different organisations, that this was a terror 

attack”* (MSB, 2018, 15). 

As seen in the quotes above, leaders resorted to historical analogies in the sense making process. 

They mention how recent attacks in Europe helped them understand the situation. As Brändström, 

Bynander & ‘t Hart (2004) mention this behaviour is a potential failure factor in managing a crisis. 

Since this event was similar enough to the previous ones it did not cause any problems for the 

decision makers but rather it helped them obtain situational awareness quicker. Durso and 

Sethumadhavan (2008) mean that failure to obtain situational awareness can lead to the failure of 

crisis management. Although the element of uncertainty was continuously present among the crisis 

responders they quickly defined the situation as a terror attack and acted accordingly, which 

ensured the progression of the operation. 

5.1.2 Decision making and coordinating 

“One reason the management of the crisis worked was that the crisis organisation had been practiced […]”* (City 

of Stockholm, 2017, 21). 

                                                 

4 On March 22 2017, 6 people were killed and at least 50 were injured in a terror attack in London. The terrorist 

targeted pedestrians as he drove a car on the pavement on Westminster Bridge (BBC, 2017). 
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 “Leadership wise we practice these scenarios time and time again, on our own and with other authorities”* (Stefan 

Hector, Head of the Operative Division at NOA in The Police Authority, 2017b). 

“It is complex, but we have been practicing for it”* (Thornberg, Swedish Security Service, in TV4, 2017).  

Comfort (2007) mentions training as key in coordinating an emergent network. All organisations 

mention training but do not always specify whether leaders had gone through specific training for 

events like this one; such is the case with The City of Stockholm and the Security Service. The 

police, however, specify in a press conference and in their evaluation that the leaders had gone 

through training for an events like this. Something that is not mentioned by the actors themselves 

but by MSB (2018, 45) is the need to practice the management of cascading events. Although 

leaders, or organisations in general, had gone through training it is unclear whether they could have 

handled a longer crisis response period with additional attacks. 

“Staff members acted without delay and on own-initiative. The collective effect of these actions was that the response 

headed in the right direction, both at the crime scene and in other parts of the authority. Throughout the event there 

was an attitude and power of initiative in staff members that was crucial to the successful result”* (NOA, 2017, 

23).  

Waugh Jr and Streib (2006) highlight the importance of crisis response systems not being 

hierarchical. A characteristic of a non-hierarchical system is the delegation of decision making 

responsibilities and welcoming initiatives from a lower level. The police, the fire brigade and the 

medical services delegated decision making responsibilities to site officers (NOA, 2017, 12; MSB, 

2018, 36 & 47-48).  Within the Police Authority initiatives from staff were also welcomed, as seen 

in the quote above, which was the case in most other organisations as well.  

The medical services are an exception in this case as initiatives from staff resulted in the leaders 

losing the overview of the injured as seen in the quote below. It seems as if this was a case where 

the need for leaders to have an overview was weighed against the need to make quick decisions in 

order to save lives. It seems as if the problem might not have been the initiatives per se but rather 

the lack of vertical communication. It is not clear why the decisions were not communicated but it 

could be an effect of a hierarchical system where decisions are preferred to come from a higher 

level of management. 

“Personnel from the fire brigade along with an off-duty doctor transported an injured person to the Karolinska 

University Hospital in Solna in one of the fire brigade’s vehicles. […] The medical service’s site officer and the 

prehospital chief of staff were not informed of the external decisions regarding transportations of injured. This lead to 
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an unclear operating picture regarding the number of injured and where they had been transported”* (MSB, 2018, 

37). 

5.1.3 Meaning making  

“The task force commander and the management at the palace had the overarching operating picture”* (MSB, 2018, 

57). 

“The fire and rescue services and the medical services are at the command post at Drottninggatan/Olof Palmes gata 

and not at the police’s task force commander’s command post. This leads to information and common operating 

picture not being synced at the management level. In Greater Stockholm Fire Brigade’s evaluation it is revealed that 

the fire and rescue services feels that it is difficult to get confirmed information from the police and to know if the site 

is secure”* (NOA, 2017, 12). 

The importance of creating a narrative is highlighted by Boin et al. (2017) and McConnell (2011). 

Actors and the public need to be informed of the situation as it develops. As seen in the quotes 

above, the police had the common operating picture but failed to share it with other crisis 

responders in the initial phase of the crisis response. This was partly due to the uncertainty of the 

situation but also due to lacking communication among the actors. Although this caused 

inconvenience it was not crucial enough to cause the failure of the crisis response and the police 

eventually obtained a more comprehensive operating picture and managed to control the narrative. 

“We also decided to have a joint press conference [with the police] the same day to show and tell the Swedish people 

and the world that we were working hard, side by side, says Anders Thornberg”* (Swedish Security Service, 

2017, 16).  

“From the police’s point of view there is nothing suggesting that we have arrested the wrong person, on the contrary, 

the suspicion gets stronger as the investigation progresses”* (Dan Eliasson, National Police Commissioner, 

in The Police Authority, 2017a). 

“I especially want to say a few words about the rumours flourishing in the media about a bomb. We have found an 

object in the truck that does not belong there, whether it is a bomb or an inflammable object or something else is 

under investigation. So we cannot say what it is”* (Eliasson in the Police Authority, 2017c). 

The Police Authority and the Security Service executed the task of creating a narrative particularly 

well in their press conferences. They managed to address rumours, present confirmed facts to the 

extent it was possible and show a united front. That the National Police Commissioner said that 

the arrested person was likely the guilty one is an example of how the police managed to instill in 
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the public that they had the situation under control. By doing so they consolidated the general 

consensus on their right and duty to manage the crisis. 

5.1.4 Accounting  

“The event is not unexpected, there are several similar examples from Europe”* (Mats Löfving, Head of NOA, 

in the Police Authority, 2017a). 

“In an open and democratic society it is, in principle, impossible to avert an attack like this one”* (Thornberg in 

TV4, 2017). 

“We work with the hypothesis that this was a terror attack, I am not saying that it was but that is the hypothesis 

we are working with in order to manage the event in the right way […] we have increased the police presence in all 

regions, at times when and places where a lot of people are – typical targets for attacks of this sort”* (Hector in 

the Police Authority, 2017b). 

Boin et al. (2017) explain that when and how a crisis ends largely depends on how the accountability 

process is managed, it needs to be explained in a public forum what was done to prevent and 

manage the crisis. The police and the Security Service managed this task in their press conferences 

as seen in the quotes above. They explained with several examples what was done to manage the 

crisis but they did not explain in the same extent what had been done to prevent the crisis. They 

stated that it was an expected event that is almost impossible to protect society from. In the press 

conference on 8 April (the Police Authority, 2017c) the Deputy General of the Security Service 

mentions that the suspect was under investigation the previous year but at the time nothing 

substantial was found. This did not ruin the overall picture that the authorities had the situation 

under control. Possibly thanks to other aspects being successful such as the quick arrest and 

possibly thanks to the public understanding the complexity in protecting society from attacks like 

this. 

5.2 Collaboration 

The experience of collaboration varies among the actors and appears to be stronger between certain 

actors, and especially between similar ones or actors with similar tasks. The police and the Security 

Service manifested well-functioning collaboration, both in the evaluations and during press 

conferences. These two actors also achieved quick progress with the arrest of the suspect a few 

hours after the event. Fire brigades in adjacent regions also highlight each other as close 

collaboration partners. 
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In Table 6 answers to the questions posed in the operationalization of collaboration are 

presented.  

Table 6. Results from analysis of collaboration 

Collaboration 
City of 

Stockholm 
The Police 
Authority 

Swedish 
Security 
Service 

Swedish Civil 
Contingencies 

Agency 

Pre-crisis 

Was there any 
previous 

collaboration 
experience among 

the actors? 

Implied that 
there was 

Yes, with the 
Security Service, 
the Prosecution 

Authority 

Yes, with the 
police and others 

Yes, among 
similar actors 

Were there joint 
practices and/or 

meetings in 
advance? 

Meetings, yes. 
Practices are 

mentioned, but 
their layout it is 

not specified  

Yes, with the 
Security Service and 
the Armed Forces 

Yes, with the 
police 

To a degree, yes. 
But in general not 

enough. 

Early crisis 

a) What were the 
means of 

communication 
among the involved 

actors? 

b) Were all 
concerned actors 

informed/involved? 

a) Phones, e-mail 
and staff  

b) Indicated that 
they were not 

a) The shared radio 
communication 
system (RAKEL), 

apps, video 
conferences, paper 
copies and phones 

b) Some internal 
staff members and 
departments were 

not reached 

a) Staff 

b) Not 
mentioned 

a) The shared 
radio 

communication 
system (RAKEL), 
the web-based 

information 
system (WIS), 

mobile phones and 
staff 

b) No 

Was there 
immediate 

collaboration? 
Yes Yes Yes Yes 

The 
development 

of crisis 

Did the emergent 
network achieve 
progress quickly? 

Yes Yes Yes Yes 

Were the roles 
clearly distributed? 

Yes and no 

Internally and with 
Security Service, 

yes. Between police 
and other actors, 
some confusion 

Yes 
Internally, mostly. 

Among actors, 
confusion 

Challenges 
in 

collaboration 

Were there any 
hindrances in the 

collaboration? 
Yes Yes Not mentioned Yes 

5.2.1 Pre-crisis 

Danielsson et al. (2011) and Waugh Jr and Streib (2006) address the importance of joint practices 

and preparatory meetings and how actors need to gain knowledge of each other’s organisations 

and tasks as well as establishing personal familiarity before a crisis occurs. 
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“Through close collaboration, agreements and regular practices with the Police Authority and other collaborating 

authorities, the Security Service is well prepared to deal with events such as this one”* (Swedish Security Service, 

2017, 17). 

“The attack occurred at a point in time when Greater Stockholm Fire Brigade had good access to staff resources and 

had capacity to scale up further. Through already established collaboration with other rescue services within SSRC 

[Greater Stockholm Command Centre] and the collaboration with Södertörn Fire and Rescue Service there was good 

access to resources and endurance”* (MSB, 2018, 52).   

All actors mention preparations of some sort. As seen in the quotes above the actors that are similar 

or work with similar tasks mention joint preparations. The police and the Security Service show a 

particularly close bond, in the evaluations, press conferences and interview. The fire brigades in 

adjacent regions also mention joint preparatory work. However, there is a need for further practices 

including a wider range of crisis response actors and for all concerned actors to be involved, see 

quote below. 

“The experience from this and other terror events show that there is a need for the actors to in a greater extent take 

joint preparations, to ensure that roles, responsibilities and expectations among the involved actors is clear”* (MSB, 

2018, 21).  

Although the joint practices with all involved actors were lacking prior to the crisis the joint 

practices between similar actors and actors with similar tasks did occur and might be of greater 

importance. As they are going to be working side by side in a crisis more so than with other actors 

it is likely more important that they establish collaboration prior to a crisis. 

5.2.2 Early crisis 

The need for a common operating picture to be shared among actors is urgent in the early stages 

of crisis collaboration (Leidner, Pan and Pan, 2009; Zohar, 2010). The fact that the communication 

between the joint command post at the disaster site and the task force management was lacking 

hindered the common operating picture from spreading to all concerned actors as mentioned in 

section 5.1.3. This could be explained by a lack of communication means within organisations, 

mainly the Police Authority. The quote below shows how this caused a delay in information 

sharing.  

“At 15:46 the first pictures were sent to the staff and RLC in Police Region Stockholm. […] At this point in time 

there are no adequate technical means to spread the picture within the organisation. Instead, paper copies of the 
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picture are handed out or are sent through different kinds of message services that are installed on mobile phones. The 

task force commander gets access to the picture around 16:30”* (NOA, 2017, 13).  

Boin and Bynander (2015) discuss how immediate collaboration occurs as a side effect to the search 

for information among people acting to save lives in crises. All evaluations confirm that 

collaboration occurred immediately. The fact that collaboration was established immediately 

despite the unclear common operating picture, was likely due to the emergency responders 

knowing their tasks in any given emergency. This, in turn, likely contributed largely to the perceived 

success of the crisis management. 

5.2.3 The development of crisis 

Quick progress is mentioned by Boin and Bynander (2015) as a factor that can help create and 

sustain collaboration in an emergent network. This was achieved in several parts of the emergent 

network. 

“The collaboration at Drottninggatan contributed to effective management at the disaster site since every actor, 

respectively, supported each other’s operations. That enabled the medical services ability to tend to and transport the 

injured to the hospital, the fire brigade could handle the truck and the police could implement risk minimisation 

measures”* (MSB, 2018, 68). 

The collaboration was particularly efficient at the disaster site. The joint command post with site 

officers from the medical services, the police and the fire brigade functioned well although it was 

not synced with the task force commander at the palace. It seems as if that mattered less than the 

quick progress that occurred among the actors at the site. This in combination with the arrest of 

the suspect only hours after the attack contributed to the picture of an effective emergent network.  

Leidner, Pan and Pan (2009) highlight the importance of knowing one’s own as well as 

collaborators roles in an emergent network. Roles were unclear in some cases, especially in the 

collaboration forums where actors did not know what was expected of them. Collaboration worked 

better at the disaster site than at the administrative level, an example is described in the quote 

below. This could simply be due to the fact that emergency responders are used to working together 

at a disaster site. Although the event itself was unusual the measures that needed to be taken were 

the regular ones. On the administrative level the lack of previous experience of events like this 

likely contributed to the confusion on roles and responsibilities. 
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“The actors’ experience is that it needs to be clarified how collaboration within SSR [Collaboration Stockholm 

Region] should work […] For example, the City of Stockholm, that was directly affected by the attack, felt that the 

purpose and roles of different collaboration forums within SSR and how they should have been staffed by the city was 

unclear”* (MSB, 2018, 66).  

5.2.4 Challenges in collaboration 

Boin and Bynander (2015) address potential challenges in collaboration by stating that when several 

actors need to work together in order to manage a crisis it can result in anything between 

collaborative action and paralysis.  

There were hindrances in the collaboration between the actors, but none severe enough to paralyse 

the action. An example from the fire brigade is one that could have caused paralysis. It is described 

that they were unsure of the security situation at the site when they worked to extinguish the fire 

in the truck since the police initially could not deny or confirm rumours regarding a bomb in the 

truck and shootings in the area (MSB, 2018, 106).  

“One problem that occurred after the attack was that neither the fire brigade’s nor the medical services’ management 

functions were at the task force commander’s command post at the palace, instead they were at the site officer’s 

command post at Drottninggatan. This meant that they did not get access to the police’s common operating picture. 

This could have also hindered leadership and collaboration in the event of an additional attack”* (NOA, 2017, 

27). 

The main hindrance in collaboration is the one mentioned in the quote above. The need for these 

actors to have a joint command post is brought up several times. This is an issue that could be 

resolved with planning and practicing prior to a crisis. Despite this the general impression from the 

evaluations is that the collaboration functioned well. 

5.3 Other contributing factors 

Although these factors to some degree are included in this study, as they are essential in both 

leadership and collaboration, they are significant enough to mention as potential key factors on 

their own. Communication and means of communication, or the lack thereof, played significant 

roles in the crisis response. Lacking technical equipment and limited access to mobile and radio 

networks and the Internet were highlighted as issues by all actors.  
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Endurance is another factor that has been highlighted by several actors as a potential failure factor. 

The crisis response period could have been longer if the circumstances had been different and 

planning for that possibility should be an integral part of any organisation included in the crisis 

management. This is summarized by MSB (2018, 6):  

“The same shortcomings that occurred in the management of this event could in bigger or multiple events result in 

grave consequences. […] It is important that the actors can both accumulate strength quickly and ensure endurance”* 

Which leads to the next contributing factor: fortunate circumstances. The terrorist was acting alone, 

he was caught on camera instantly after the crash and used a method that was well-known. MSB 

identifies further fortunate circumstances in their evaluation: 

“The attack occurred during office hours and within several of the organisations it coincided with a shift change, 

which meant that the organisations could accumulate strength quickly and scale up the staff resources. Several actors 

estimate that they would have had worse capability to manage the event if it had occurred in the evening hours or 

during a weekend”* (MSB, 2018, 18). 

And concludes with a statement on what could have potentially resulted in the failure of the crisis 

management: 

“SOS Alarm estimate that there is not sufficient capacity in society to manage two or three big events, if they were to 

occur simultaneously”* (MSB, 2018, 19). 

6. Conclusions 

The aim of this study was to test the hypothesis presented by Boin and Bynander (2015) and to 

examine the roles of leadership and collaboration in crisis management with the research question 

being: 

Can leadership and collaboration explain the success of the crisis management following the terror attack in 

Stockholm 2017? If so, to what extent and how? 

Findings in this study suggest that the police were considered the main leader of the crisis response 

which made it more crucial to study their leadership. The fact that they identified the threat 

immediately, had gone through training for events such as this one and managed to control the 

narrative through their press conferences covers many criteria for leadership. That they succeeded 

in controlling the narrative and instill confidence in their management of the attack was particularly 
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important as neither media nor the public questioned their authority and capability to manage this 

crisis.  

The collaboration was particularly close and efficient between similar actors while it was lacking 

among others. The way in which the police and the Security Service as well as fire brigades in 

adjacent regions highlight their collaboration suggests that they considered each other their closest 

partner. An issue that is repeatedly mentioned is the lack of synchronisation between the task force 

commander and the fire and rescue services’ and the medical services’ management. Despite that, 

the collaboration in general is seen as well-functioning which suggests that collaboration might not 

be crucial among all actors. The findings in this study suggest that collaboration among similar 

actors, or actors with similar tasks, is of greater importance.  

An aspect that should not be overlooked and a potential explanation for the successful outcome 

of the crisis management is that where the collaboration or leadership was lacking, the fortunate 

circumstances made up for it. The fact that there were no additional attacks could have ensured 

that flaws in the management, such as endurance and communication, did not cause the failure 

they potentially could have. 

Another subject that deserves a revisit is the risk of the evaluations being embellished as the actors 

publish them themselves. It is apparent that not all aspects are given the equal amount of attention, 

and some aspects that could be considered central are not mentioned at all. This is to a degree 

compensated for with the media material and the evaluation from MSB, as with the example of 

organisations highlighting practices that did occur while MSB pointed out scenarios that were not 

practiced. A way to triangulate further would have been to include more interviews. Due to the 

extent of this study that was not possible but is something to consider for future studies.  

In conclusion, the recipe for successful crisis management might not be complete with well-

functioning leadership and collaboration, but they are indubitably key ingredients.  

For further research it would be meaningful to study leadership and collaboration in a case with a 

longer crisis response period, for instance a case with cascading events as the evaluations suggest 

that the capacity of the actors in this case likely would have been insufficient in such a scenario. It 

would also be interesting to further study dynamics in collaborative emergent networks and test 

the hypothesis from this study; collaboration between similar actors, or actors with similar tasks, is 

more important than collaboration among all involved actors.  
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Appendix 1. Results from analysis of leadership 

Leadership City of Stockholm 

Sense 
making  

Was there 
consensus on the 
perception of 
the situation as a 
crisis and the 
severity of the 
threat? 

"Stadens ledning informerades om händelsen kring 
klockan 15.00 och den centrala krisledningen (CKL) 
samlades omgående. Ett krishanteringsarbete påbörjades 
omedelbart i stadens ledning och i flera verksamheter till 
följd av terrordådet[…]" (6) 
 
"Norrmalms stadsdelsförvaltning aktiverade omedelbart 
sin krisledning och krisstödsgrupp." (12) 
 
"Trafikkontoret aktiverade sin krisledning omedelbart när 
attentatet skedde." (13) 

How did the 
leaders obtain 
situational 
awareness? 

"CKL hade under den första timmen, kontakt med ett 
antal direkt berörda verksamheter i staden för att 
informera sig om läget." (12) 
 
"Av innerstadens stadsdelsförvaltningar var Norrmalm 
mest berörd - dådet skedde inom deras geografiska 
område - och förvaltningschefen anslöt till CKL samtidigt 
som hon stod i ständig kontakt med sin förvaltning." (12) 
 
"Kl. 16.00 ägde ett första samverkansmöte rum [...] Vid 
detta möte utbyttes den information som var tillgänglig, 
men fortfarande mycket knapphändig." (13) 
 
"Ett av problemen var samverkanskonferenserna per 
telefon som staden deltog i [...] Stadens krisledning 
upplevde inte att det kom någon ny information genom 
dessa möten och att de inte fick svar på de frågor som 
ställdes till nätverket. [...] En stor del av den centrala 
krisledningen lade en hel del tid på konferenserna och 
frågan är om det var rätt prioritering." (25) 
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Decision 
making and 
coordinating 

Had the leaders 
gone through 
training for an 
event like this? 

 
 
"En anledning till att hanteringen av krisen fungerade var 
att krisorganisationen övats [...]" (21) 

Were any 
decision making 
responsibilities 
delegated to 
lower levels than 
the top? 

"Nämnder och bolag ansvarar för att de egna 
verksamheterna samverkar och koordineras med övriga 
verksamheter i syfte att säkerställa en effektiv 
krishantering." (8) 
 
"Många aktiviteter som pågått under helgen behövde 
fortsatt bevakning och uppföljning. Ansvaret för detta 
delegerades till förvaltningar och bolag, därefter 
avvecklas CKL strax efter kl.14." (17)  
 
"Stockholms stad har en decentraliserad 
organisationsstruktur där det finns en vana och trygghet i 
beslutsfattande på många olika nivåer, vilket var en styrka 
i denna situation." (19) 
 
"Stadsdirektören är förvaltningschef för SLK. När en kris 
av denna omfattning inträffar blir stadsdirektören även 
ansvarig för den stadsövergripande krisledningen. När 
CKL aktiveras bör därför övervägas, att ge exempelvis 
chefen för den administrativa avdelningen i uppdrag att 
ta ett utökat och samlat ansvar för all personal på SLK." 
(30) 

Were initiatives 
from the bottom 
level welcomed?  

"För många medarbetare, särskilt i operativa funktioner, 
förefaller det ha varit relativt tydligt vad de förväntades 
göra och de har också vågat fatta nödvändiga beslut." 
(20) 
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Meaning 
making 

Who had the 
responsibility to 
provide a 
common 
operating picture 
to other actors 
or the public and 
did they manage 
to provide a 
narrative?  

"En tät dialog hölls även löpande mellan CKL och framför 
allt finansroteln för att finansborgarrådet och den 
politiska ledningen hela tiden skulle ha en uppdaterad 
lägesbild [...]" (14) 
 
"Den centrala ledningen och kommunikatörerna på SLK 
förstod tidigt vikten av att kommunicera lägesbilden och 
de åtgärder som staden vidtog. Man utgick från bekräftad 
information och många har uttryckt att stadens 
kommunikation utåt skapade en tydlig och 
förtroendeingivande bild." (20) 
 
"Men nackdelen var att SLK:s egen personal, kanske i viss 
mån i större utsträckning än i andra verksamheter i 
staden, inte fick ett tillräckligt stöd. Till exempel kunde 
det interna informationsflödet till personalen varit bättre 
under fredagen och helgen." (30) 

Did the leaders 
show dedication 
through 
presence? 

"Kl. 12 genomfördes vid Stadshuset den officiella 
minnesceremonin med en nationell tyst minut. I den 
deltog cirka 400 representanter från i huvudsak regering 
och riksdag, kungafamiljen, tillresta borgmästare från de 
nordiska huvudstäderna, diplomatiska kåren, 
räddningstjänst och polis, landstinget och staden." (17) 
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Accounting 

Were the leading 
roles assigned 
prior to the 
crisis? 

"Enbart det faktum att Stockholms stad är Sveriges 
huvudstad och landets största kommun ställer särskilda 
krav på vår samverkans- och organisationsförmåga vid 
kriser. Därför finns en tydlig ansvarsfördelning och 
utarbetade rutiner som gäller för Stockholms stad vid 
oönskade händelser och kris." (7) 
 
"Nämnder och bolag ansvarar för att de egna 
verksamheterna samverkar och koordineras med övriga 
verksamheter i syfte att säkerställa en effektiv 
krishantering." (8) 
 
"[...] vid allvarliga situationer som berör flera nämnder 
eller som är för stora för att hanteras av en enskild 
stadsdelsnämnd kan insatserna koordineras av stadens 
centrala krisledningsorganisation." (8) 
 
"I den centrala krisledningen och hos flertalet 
förvaltningsledningar fanns en tydlig insikt att dess 
uppdrag var att se till att stadens verksamheter 
fungerade och att ta hand om alla som vistades i staden." 
(20) 
 
"Flera av de intervjuade pekar på behovet av en 
stabschefsroll med särskilt ansvar för mötesstrukturen 
och koordineringen av CKL:s operativa arbete." (23) 
 
"I ett inledande skede kan det vara viktigt att många 
deltar i krisledningen, men snart bör man börja överväga 
vilka ledningsresurser som fortsättningsvis krävs. En 
genomgång av roller och ansvar göras tidigt i arbetet och 
en plan tas fram för hur man kan bemanna för 
uthållighet." (24) 
 
"· Tydliggör säkerhetschefens roll i CKL. 
· Håll rollen som TIB så ren som möjligt så att fokus ligger 
på 
rollen som larmmottagare. 
· Tydliggör förväntningar på stadens representant i 
samverkansstaben och bemanna därefter." (28)  
 
"Dessutom var den administrativa funktionen i CKL inte 
tillräckligt prioriterad. Ingen funktionschef för 
administrativa frågor kopplades till CKL." (30) 
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Did the leaders 
provide an 
explanation on 
the preventive 
work? 

  

Did the leaders 
provide an 
explanation on 
how the crisis 
was managed? 

"Vikten av att tidigt kommunicera de åtgärder som staden 
genomförde fick också stor prioritet och 
kommunikationen utåt var tydlig och hade rätt tonläge." 
(3) 

 

  



42 

 

 

Leadership The Police 

Sense 
making  

Was there 
consensus on the 
perception of 
the situation as a 
crisis and the 
severity of the 
threat? 

"Vakthavande befäl (VB) reagerar på operatörernas 
tonlägen. Budskapet de levererar, mängden larmsamtal 
som nu anländer till RLC Stockholm samt minnesbilder av 
liknande händelser i Nice och Berlin, gör att VB beslutar att 
händelsen ska hanteras som ett terrorattentat, vilket 
förmedlas till alla närvarande. Inom fyra minuter från 
första larmsamtalet är tolv patruller samt den regionala 
insatsstyrkan beordrade till platsen, polisinsatschef utsedd, 
beslut om förstärkningsvapen fattat, regionens polisledning 
informerad och regional särskild händelse initierad." (5) 
 
"Alla [poliser, min anm.] tolkar händelsen som ett 
terrorattentat, vilket även kommuniceras av yttre befäl och 
regional insatsledare, nu utsedd till polisinsatschef (PIC)." 
(6) 
 
"Lastbilens färdväg och händelsens omfattning gör att de 
[RIL och kollega som vanligtvis är VB, min anm.] direkt 
tolkar händelsen som ett terrorattentat. Kort därefter utses 
RIL till polisinsatschef med uppgift att leda den initiala 
responsen mot attentatet. Via radion hör de hur enskilda 
poliser uppmanar sina kollegor att ”tänka terror” samtidigt 
som de responderar på larmet. (6) 

How did the 
leaders obtain 
situational 
awareness? 

"Vakthavande befäl (VB) reagerar på operatörernas 
tonlägen. Budskapet de levererar, mängden larmsamtal 
som nu anländer till RLC Stockholm samt minnesbilder av 
liknande händelser i Nice och Berlin, gör att VB beslutar att 
händelsen ska hanteras som ett terrorattentat, vilket 
förmedlas till alla närvarande." (5) 
 
"PIC baserar beslutet om att stänga kollektivtrafiken på 
kunskap om tidigare attentat som visat på vilken skada ett 
attentat på en sådan plats kan åstadkomma." (6) 
 
"Den första tiden i händelsen karakteriseras av en oklar 
lägesbild. Platsen för attentatet har beskrivits som 
”kaotisk”, ”som en krigsscen”, ”panik i luften” och 
”overklig”. För poliserna som var först på plats var 
lägesbilden inledningsvis fragmentarisk, 
ledningsförhållandena oklara och det var svårt att få 
överblick. [...]  En starkt bidragande orsak till den oklara 
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lägesbilden är att det inkommer information om 
exempelvis pågående skottlossningar och misstänkt farliga 
föremål på olika platser i Stockholm. Informationen ger 
bilden av en gärningsman som fortsätter att genomföra 
attentat eller att det finns ytterligare gärningsmän. Inget av 
de larm som kommer in visar sig vara skarpt och den 
dämpande återkopplingen ger successivt en förbättrad 
lägesbild."  (10) 
 
"Operatörerna [på RLC och PKC, min anm.] saknar 
övergripande information om händelsen utan baserar i stor 
utsträckning sin lägesbild på medieuppgifter." (14) 
 
"De flesta polisregioner utanför Stockholm bygger sin 
inledande lägesbild på medieuppgifter." (19) 
 
"Samtliga intervjuade [...] tolkade det direkt som ett troligt 
terrorattentat. Grunden för detta har varit en igenkänning 
från tidigare inträffade attentat, såsom i Berlin och Nice, 
samt kunskap om terrorism som förmedlats i olika 
utbildningsinsatser." (23) 

Decision 
making and 
coordinating 

Had the leaders 
gone through 
training for an 
event like this? 

"PIC har tillsammans med övriga som tjänstgör som RIL i 
region Stockholm sedan tidigare utbildats, övats och själva 
reflekterat över hur polisen bör agera vid ett 
terrorattentat. Detta har skapat en mental förberedelse 
och kompetens för att leda händelsen." (6) 
 
"Likt poliserna i yttre tjänst genomför RLC ett skiftbyte vid 
tidpunkten för attentatet och det finns nu dubbel 
bemanning av RLC-befäl och operatörer. Båda turlagen 
som tjänstgör har i närtid genomfört övning av 
terrorhändelse." (7) 
 
"Samtliga intervjuade [...] tolkade det direkt som ett troligt 
terrorattentat. Grunden för detta har varit en igenkänning 
från tidigare inträffade attentat, såsom i Berlin och Nice, 
samt kunskap om terrorism som förmedlats i olika 
utbildningsinsatser." (23) 
 
"Det har generellt funnits en medvetenhet kring vilka 
inledande åtgärder och beslut som varit viktiga. Denna 
förmåga grundar sig i genomförd planering och utbildning 
men den medvetenhet om ansvar och uppgifter som 
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utkristalliserats vid tidigare terrorhändelser eller andra 
stora händelser har också spelat roll. Speciellt det höjda 
terrorhotet mot Sverige i november 2015 har nämnts av 
många intervjupersoner som en viktig erfarenhet." (23) 

Were any 
decision making 
responsibilities 
delegated to 
lower levels than 
the top? 

"PIC bygger en ledningsorganisation med ett antal 
biträdande polisinsatschefer och platschefer med olika 
ansvarsområden. Vid polisinsatschefens ledningsplats 
tillförs olika lednings- och samverkansfunktioner, 
exempelvis insatsledare från regional och nationell 
insatsstyrka, nationella bombskyddet (NBS), forensisk 
koordinator, Kriminalinsatschef (KIC), representanter från 
Säkerhetspolisen, företrädare från Riksdagens och 
Regeringskansliets säkerhetsorganisation m.fl." (10) 
 
 "En struktur skapas för arbetet genom att platschefer 
utses och tilldelas uppdrag." (12) 
 
"Vid yttre ledningsplats identifieras tidigt i händelsen ett 
behov av att tillsätta polisresurs på platser som skulle 
kunna bli ett mål för ett andra attentat. En objektslista 
skapas och platschefer utses för att hantera varje plats." 
(17) 

Were initiatives 
from the bottom 
level welcomed?  

"De bäst lämpade att påbörja responsen mot attentatet är 
de lediga poliserna. På deras order påbörjar ordningsvakter 
arbetet med att få bort allmänhet från platsen och initial 
vård ges till de mest behövande." (5)  
 
"De första timmarna i händelsen karakteriseras av ett stort 
engagemang från polispersonal från många olika delar av 
myndigheten.IG-personal agerar såväl på order som på 
eget bevåg i den initiala insatsen.[...]  såväl poliser som 
beordrats dit som de som kommer på eget initiativ. [...] 
Även poliser som till vardags inte arbetar med operativ 
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verksamhet, [...] deltar i insatsen." (11) 
 
"Inom tio minuter från första larmsamtalet aktiveras 
regionens bildanalysgrupp utav en av funktionens egna 
medarbetare som för tillfället är inkommenderad som 
operatör vid RLC Stockholm." (13) 
 
"Vid den här tidpunkten saknas det adekvata tekniska 
verktyg för att kunna sprida bilden inom organisationen. 
[...] Personal från IT-avdelningen påbörjar tidigt ett arbete 
med att få fram en teknisk lösning för att sprida bilden, 
vilket ger resultat på ett fåtal timmar i form av en 
mobilapplikation. [...] Resultatet av att applikationen tas 
fram är inte bara att bilden får spridning utan även att 
annan information om händelsen kan gå ut till all personal. 
Informationen som sprids är begränsad i sitt innehåll men 
blir mycket uppskattad. Flera har uppgett att detta skapade 
engagemang och en känsla av sammanhang." (13-14) 
 
"Flera regioner beslutar på eget initiativ att starta upp 
regionala särskilda händelser." (19) 
 
"Enskilda medarbetare agerade utan dröjsmål och tog egna 
initiativ. Den samlade effekten av dessa åtgärder blev att 
responsen drevs i rätt riktning, både vid brottsplatsen och i 
andra delar av myndigheten. Det fanns genom hela 
händelsen en attityd och initiativkraft hos enskilda 
medarbetare som var avgörande för det lyckade 
resultatet." (23) 
 
"Ordningsvakter, väktare och annan säkerhetspersonal 
genomförde viktiga åtgärder för att stödja polisen. I 
Säkerhetsföretagens egen analys efterlyses en strategi från 
polisen om hur deras resurser kan användas vid liknande 
händelser och hur de kan delta i övning och planering. Det 
påpekas också i rapporten att det skulle underlätta om 
branschen hade en representant vid polisens 
ledningsplats." (27) 
 
"Trots försök lyckas inte Nationellt forensiskt centrum 
(NFC) bli en del av den Nationella särskilda händelsen." (20) 
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Meaning 
making 

Who had the 
responsibility to 
provide a 
common 
operating picture 
to other actors 
or the public and 
did they manage 
to provide a 
narrative?  

"Klockan 15:00 inleder polisinsatschefen förundersökning 
om misstänkt terroristbrott. [...] Polisinsatschefen begär nu 
bland annat [...] Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) 
för att få människor att undvika Stockholm city. Något VMA 
skickas dock aldrig ut från Polismyndigheten." (6) 
 
"Klockan 15:40 uppmanas allmänheten för första gången 
att undvika området kring Sergels torg och 23 minuter 
senare publiceras nästa uppmaning om att stanna hemma 
och undvika city." (7) 
 
"Regionens polischef i beredskap har anlänt och fattar 
klockan 15:00 beslut om PL 23§-område i Stockholms 
innerstad. Vid samma tidpunkt har VB informerat 
Nationella operativa avdelningen (Noa), NI och 
Säkerhetspolisen. Kort därefter påbörjas förberedelser för 
stab i regionens ledningsplats för särskilda händelser som 
ligger i en annan del av huset.[...] Cirka klockan 15:15 
genomförs en första stabsgenomgång där VB beskriver den 
initiala lägesuppfattningen." (8) 
 
"Polisinsatschefens trygghet i rollen samt tydlighet i 
inriktningar och informationsspridning har lyfts fram som 
en framgångsfaktor." (10) 
 
"Bombteknikerna kan konstatera att föremålen då är 
ofarliga. Efter detta går ändå information ut till 
polispersonal om att det finns ett farligt föremål kvar i 
lastbilen vilket sprider oro bland de poliser samt personal 
från räddningstjänsten som finns på platsen." (12) 
 
"Räddningstjänst och sjukvårdsledningen befinner sig på 
ledningsplatsen vid Drottninggatan/Olof Palmes gata och 
inte på polisinsatschefens yttre ledningsplats. Detta medför 
att information och lägesbild inte synkas på ledningsnivå. 
Av Storstockholms brandförsvars (SSBF) 
erfarenhetsbeskrivning framgår att Räddningstjänsten 
upplever det som svårt att få bekräftad information från 
polisen och att veta om platsen är säker." (12) 
 
"Kort innan presskonferensen som var planerad att äga 
rum 7 april, klockan 17:30, fattas det slutliga beslutet om 
att sprida bilden till allmänheten. Flera ledningsfunktioner 
fattar beslutet, både enskilt och i samråd med varandra." 



47 

 

(14)" 
 
"Lägesuppdatering till Regeringskansliet utförs framförallt 
av Rikspolischefen och chefen för Noa." (18)  
 
"En första videokonferens hålls mellan Nationell 
kommenderingschef och regionerna klockan 16:00. 
Uppdateringsmöten hålls varje timme första 
eftermiddagen/kvällen för att sedan ske mer sällan. 
Sammantaget har regionerna uppgett sig vara nöjda med 
upplägget samt med lägesbild och inriktningar." (18) 
 
"En del av problematiken kring samverkan på brottsplatsen 
grundar sig i behovet från övriga aktörer att få del av 
polisens lägesbild. Inledningsvis efter ett inträffat 
terrorattentat kommer situationen vara kaotisk. Därför är 
inriktningen inom polisen att inte avvakta styrning utan 
självständigt agera mot inkommande hot. Detta innebär att 
det inom polisen inledningsvis endast kommer att finnas en 
mycket ofullständig lägesbild och möjligheten för polisen 
att dela denna med samverkanspartners kommer vara 
begränsad." (26) 
 
"Ett problem som uppstod efter attentatet var att varken 
räddningstjänsten eller ambulanssjukvårdens 
ledningsfunktion fanns på polisinsatschefens ledningsplats 
på Slottet, utan befann sig istället på platschefens 
ledningsplats intill Drottninggatan. Detta innebar att de 
inte fick tillgång till polisens lägesbild. Detta skulle även 
kunnat försvåra ledning och samverkan vid ett ytterligare 
attentat." (27) 
 
"Polisinsatschefen begärde tidigt att VMA skulle skickas ut 
till allmänheten om att undvika Stockholms city. Det 
skickades dock inte ut något VMA, sannolikt på grund av 
att det rådde oklarhet var detta ansvar låg." (28) 
 
"Polisens kontaktcenter (PKC) var en central aktör för att 
vägleda allmänheten. En stor mängd samtal kom till PKC 
från inringare som befann sig i Stockholm city. PKC fick 
dock inte kontinuerlig del av lägesbild eller talepunkter för 
händelsen." (29) 
 
"Ju snabbare ledningen lyckas skaffa sig en korrekt 
övergripande lägesbild, desto snabbare kan man också 
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proaktivt leda istället för att respondera på inkommen 
information." (33) 
 
"I ljuset av de många felaktiga nyheter som snabbt spreds 
under tiden direkt efter dådet, var snabbheten i 
kommunikationen, framförallt det allra första tillfället, 
sannolikt mycket viktig för att ta kommando över 
situationen. Polisens kommunikation bidrog till att stävja 
rykten och felaktiga nyheter, medvetna förvanskningar var 
svårare att hantera." 

Did the leaders 
show dedication 
through 
presence? 

"PIC bygger en ledningsorganisation med ett antal 
biträdande polisinsatschefer och platschefer med olika 
ansvarsområden." (10) 
 
"Vid yttre ledningsplats identifieras tidigt i händelsen ett 
behov av att tillsätta polisresurs på platser som skulle 
kunna bli ett mål för ett andra attentat. En objektslista 
skapas och platschefer utses för att hantera varje plats." 
(17) 
 
"Efter inträffade terrorattentat kommer allmänhet och 
politiker delta i manifestationer. Genom att skydda dessa 
händelser stöttar polisen samhället i dess återgång till 
normalitet." (41) 
 
"Överlag var polisen tillgänglig för kommentarer och 
information, både på plats runt Drottninggatan och i 
nyhetsmedier." (43) 
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Accounting 

Were the leading 
roles assigned 
prior to the 
crisis? 

"När larmet kommer in befinner sig den regionala 
insatsledaren (RIL) i region Stockholm på Djurgården 
tillsammans med en för dagen medföljande kollega som i 
vanliga fall tjänstgör som VB vid RLC Stockholm. [...] Kort 
därefter utses RIL till polisinsatschef med uppgift att leda 
den initiala responsen mot attentatet." (6) 
 
"Både NI och den regionala insatsstyrkan fyller på med fler 
resurser vartefter tiden går. Rollfördelning och 
ansvarsområden formuleras tidigt och insatsresurserna 
sprids ut för att öka förmågan till snabb respons vid ett 
eventuellt andra attentat eller i det fall gärningsmän skulle 
påträffas." (7) 
 
"I region Stockholm finns många personer som kan besätta 
ledningsfunktioner kvar i polishuset på Kungsholmen. 
Regional kommenderingschef (RKC) utses klockan 15:07 
och några minuter senare anländer han till RLC." (8) 
 
"Fokus för Noa är att stödja region Stockholm i deras 
hantering av attentatet samt att inrikta övriga regioner. Ett 
av de första besluten är att NI, Nationella bombskyddet 
(NBS) samt Polisflyget underställs region Stockholm. 
Klockan 15:10 beslutas om Nationell särskild händelse och 
polischef i beredskap vid Noa utses till nationell 
kommenderingschef (NKC)." (8) 
 
Brottsplatsen består av ett avsnitt av Drottninggatan som 
sträcker sig cirka 600 meter. En platschef, med ansvar för 
brottsplatsen, har en egen ledningsplats vid Olof Palmes 
gata/Drottninggatan. [...] En struktur skapas för arbetet 
genom att platschefer utses och tilldelas uppdrag. (12) 
 
"Utredningsarbetet leds från polisregion Stockholm de 
första 3 dygnen. En polisinsatschef utredning utses som 
leder organisationen. [...]  Arbetet organiseras helt i 
enlighet med de planer som sedan tidigare upprättats. 
Detta arbetssätt har tidigare prövats vid ett par större 
händelser och har visat sig väl svara upp mot de krav som 
ställts. Tidigt under den särskilda händelsen identifieras 
dock att vissa andra krav finns vid ett inträffat terrordåd, 
exempelvis inrättas en insatsledare för IT-forensik som tar 
över ansvaret för IT-forensik och bildanalys." (20) 
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"Ledningsfunktionerna har gjort bedömningen att ett mer 
utdraget händelseförlopp skulle gjort att ytterligare 
resurser sannolikt hade behövts. För vissa 
specialistfunktioner saknas dock även i denna händelse 
tillräckligt med personal." (20) 
 
"[...] på lördagen påbörjas en diskussion om att Noa ska 
överta ansvaret för utredningen. Detta kommer som en 
överraskning för ledningsfunktionerna i 
utredningsorganisationen, eftersom de inte tolkat 
innehållet i överenskommelsen som att det operativa 
utredningsansvaret skulle överlämnas." (20) 
 
"För polisinsatschef utredning är det tydligt att jakten på 
gärningsman och förhindrande av sekundärattack är 
prioriterade mål enligt Beslut i stort [...] Utredningsledarna 
för förundersökningen uppfattar att deras ansvar är att 
säkerställa den punkt i BiS som rör förundersökningen för 
den inträffade händelsen [...]" (20) 
 
"I Säkerhetsföretagens egen analys efterlyses en strategi 
från polisen om hur deras resurser kan användas vid 
liknande händelser och hur de kan delta i övning och 
planering. Det påpekas också i rapporten att det skulle 
underlätta om branschen hade en representant vid 
polisens ledningsplats." (27) 
 
"Polisinsatschefen begärde tidigt att VMA skulle skickas ut 
till allmänheten om att undvika Stockholms city. Det 
skickades dock inte ut något VMA, sannolikt på grund av 
att det rådde oklarhet var detta ansvar låg." (28) 
 
"Såväl PKC (Polisens kontaktcenter) som NFC (Nationellt 
forensiskt center) upplevde en bristande lägesbild som 
sannolikt hade kunnat förbättras genom representation i 
staben på nationell eller regional nivå." (36) 
 
"Förundersökningen kommer att ledas av en åklagare men 
samtidigt (för Polismyndigheten) vara en del av den 
särskilda händelsen som leds av en kommenderingschef. 
[...] I vissa fall kan det uppstå intressekonflikter i dessa 
beslut." (38) 
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Did the leaders 
provide an 
explanation on 
the preventive 
work? 

"En tredje och sammanfattande presskonferens genomförs 
på lördagen vid 13.30. Under lördagen genomför samtidigt 
flera ledande företrädare från polismyndigheten enskilda 
intervjuer med media och svarar på frågor om händelsen 
samt berättar om polisiära metoder i stort."  (22) 
 
"Under natten till den 9 april identifieras ett nytt 
kommunikationsbehov då uppgifter visar att den 
misstänkte gärningsmannen har vistats illegalt i landet. I 
syfte att tydliggöra regelverk och undvika spekulation kring 
verkställigheter av utvisningsärenden sammankallas en ny 
presskonferens under söndagen." (22) 

Did the leaders 
provide an 
explanation on 
how the crisis 
was managed? 

"Det fattas tidigt beslut om att en gemensam 
presskonferens med Säkerhetspolisen ska genomföras. 
Förberedelser vidtas för att den ska genomföras klockan 
17:30 i polishuset på Kronoberg. Syftet med den första 
pressträffen är initialt att visa nationell enighet och 
beskriva hur myndigheterna samarbetar kring händelsen." 
(21)  
 
"En andra presskonferens genomförs vid klockan 21:15, 
strax efter gripandet av den misstänkte gärningsmannen. 
Fokus vid denna pressträff är precis som vid den tidigare 
att visa på nationell enighet och beskriva det polisiära 
arbetet runt händelsen." (22) 
 
"Budskapen som kommunicerades under händelsen var 
enkla och tydliga. Kommenderingen undvek spekulation 
och förhöll sig till budskap utifrån det faktiska 
händelseförloppet." (41)  
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Leadership Swedish Security Service 

Sense 
making  

Was there 
consensus on the 
perception of 
the situation as a 
crisis and the 
severity of the 
threat? 

  

How did the 
leaders obtain 
situational 
awareness? 

"I anslutning till terrorattentat ökar också mängden 
underrättelser som kommer in till Säkerhetspolisen." (16) 
 
"Då visste vi inte om det var en ensamagerande 
gärningsperson eller början på något större. Därför 
aktiverade vi direkt våra källor och försökte så fort som 
möjligt utröna om det fanns fler attentatspersoner och i 
så fall var." (17) 

Decision 
making and 
coordinating 

Had the leaders 
gone through 
training for an 
event like this? 

"Vi är väl tränade för att sådana här händelser inträffar." 
(16) 

Were any 
decision making 
responsibilities 
delegated to 
lower levels than 
the top? 

  

Were initiatives 
from the bottom 
level welcomed?  
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Meaning 
making 

Who had the 
responsibility to 
provide a 
common 
operating picture 
to other actors 
or the public and 
did they manage 
to provide a 
narrative?  

  

Did the leaders 
show dedication 
through 
presence? 

"Vi fattade också beslutet att vi tillsammans skulle ha en 
presskonferens samma dag för 
att visa och berätta för svenska folket och världen att vi 
jobbade för fullt, sida vid sida, säger Anders Thornberg." 
(16) 

Accounting 

Were the leading 
roles assigned 
prior to the 
crisis? 

"Bara någon minut senare var första beslutet fattat. 
Operativa chefen skulle sköta myndighetens operativa 
arbete, myndighetsledningen skulle fokusera på det 
strategiska arbetet." (16) 
 
"Rikspolischefen och jag bestämde oss för att 
Polismyndigheten skulle leda det polisiära 
utredningsarbetet, Säkerhetspolisen skulle koncentrera 
oss på underrättelsearbetet och om det skulle komma 
nya attacker i närtid." (16) 
 
"En viktig aspekt vid händelser som den här är vårt ansvar 
för skyddet av den centrala statsledningen." (17) 

Did the leaders 
provide an 
explanation on 
the preventive 
work? 
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Did the leaders 
provide an 
explanation on 
how the crisis 
was managed? 

"Vi fattade också beslutet att vi tillsammans skulle ha en 
presskonferens samma dag för 
att visa och berätta för svenska folket och världen att vi 
jobbade för fullt, sida vid sida, säger Anders Thornberg." 
(16) 
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Leadership Swedish Civil Contingencies Agency  

Sense 
making  

Was there 
consensus on the 
perception of 
the situation as a 
crisis and the 
severity of the 
threat? 

"Ledningsansvarig sjuksköterska på länets sju akutsjukhus 
larmades samtidigt via Rakel kl. 15.03 av landstingets TiB, 
som meddelade att en lastbil kört på människor på 
Drottninggatan och att det troligtvis rörde sig om en 
antagonistisk händelse. [...] Samtliga sju akutsjukhus i 
länet tog beslut om förhöjt beredskapsläge inom tre 
minuter och särskild sjukvårdsledning etablerades." (37) 
 
"Strax för kl. 15.00 inkom det första samtalet från SOS 
Alarm till länsstyrelsen om händelsen på Drottninggatan. 
Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TiB) beslutade om 
aktiverat läge tillsammans med Samverkan 
Stockholmsregionens regionala samverkanskoordinator i 
beredskap (RSIB). Klockan 15.08 kallades aktörerna till 
samverkanskonferens enligt gällande rutin. Klockan 15.17 
publicerades ett meddelande i WIS. Av meddelandet 
framgick information om samverkanskonferensen samt 
att polisen hanterade händelsen som misstänkt terror och 
att det var stora avspärrningar i Stockholms innerstad." 
(57-58) 
 
"Larmoperatören vid SOS Alarm som mottog det första 
samtalet typade händelsen som en trafikolycka. Polisen 
fattade omgående beslut om att händelsen skulle 
hanteras som terrorattentat inom ramen för en regional 
särskild händelse. [...] De första poliserna som kom till 
platsen agerade för att få allmänheten att lämna 
området. Inledningsvis var detta svårt eftersom flera av 
dem som fanns på platsen uppfattade händelsen som en 
trafikolycka." (73) 
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How did the 
leaders obtain 
situational 
awareness? 

"Det fanns brister i larmkedjan. Det fanns även brister i 
aktörernas förmåga att ta fram och dela lägesbilder. 
Samverkan behöver i större utsträckning utgå från både 
egna och andra aktörers behov, i syfte att åstadkomma 
gemensam inriktning och samordning." (6) 
 
Larmoperatören som mottog samtalet typade händelsen 
som en trafikolycka. I enlighet med den larmplan som 
finns för trafikolycka larmade SOS Alarm ut ambulans och 
brandförsvaret till skadeplatsen samt larmade polis och 
landstingets tjänsteman i beredskap (TiB). [...] Vid 
polisens regionala ledningscentral beslutades initialt att 
händelsen skulle hanteras som terrorattentat." (15) 
 
"Det stora antalet larm och tidigare erfarenheter av 
liknande terrorattentat i Europa, där gärningspersonen 
använt sig av lastbil, bidrog till att det tidigt fanns en 
misstanke om terrorattentat inom de olika 
organisationerna." (15) 
 
"Flera berörda aktörer, däribland Socialstyrelsen och flera 
myndigheter inom Samverkansrådet mot terrorism, 
larmades inte via sin TiB. Socialstyrelsen fick information 
via media, varpå de aktiverade sin 
krisledningsorganisation." (16) 
 
"Att det var en lastbil som körde i hög fart på en gågata 
bidrog till att det tidigt fanns en förståelse hos aktörerna 
för att det kunde röra sig om ett attentat. Flera aktörer 
arbetade utifrån denna hypotes även innan uppgiften var 
bekräftad av polisen." (21) 
 
"Vid första utlarmning skickades en ambulans till en 
trafikolycka vid Drottninggatan. [...] De försökte enligt 
etablerad plan att inhämta mer information på 
samverkanstalgruppen i Rakel, men den var helt 
upptagen av brandförsvaret." (35) 
 
"De lokala sjukvårdsledningarna saknade information från 
regional nivå angående hur många patienter varje sjukhus 
skulle förbereda för att ta emot. Svårigheter att få 
kontakt med regional nivå medförde att information 
eftersöktes i andra kanaler som via media, egna kontakter 
med polisen samt personal som befann sig i 
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skadeområdet. Medierapporteringen indikerade ett 
större skadeutfall än det faktiska, exempelvis förekom det 
uppgifter om skottlossning och evakuering av köpcentret 
Mall of Scandinavia." (37) 
 
"Det fanns osäkerheter i hot- och riskbedömningen på 
platsen. Räddningsledaren beslutade att så länge polis på 
plats inte meddelat att ett område är för farligt för 
brandförsvarets personal att vistas i, så fortsatte 
insatsen." (48) 
 
"Internt på SSRC avdelades en person med uppgiften att 
sortera bland rykten i media kontra faktiska rapporter" 
(50) 
 
"Under den första timmen efter attentatet förekom 
ryktesspridning om skottlossning på flera platser på och 
omkring Drottninggatan. Det var bland annat uppgifter 
om skottlossning vid lastbilen, inne på Åhléns City, på 
Hötorget, på Olof Palmes gata och på T-centralen. 
Uppgifterna om skottlossning kom från allmänheten, 
enskilda poliser och brandförsvarets personal." (57) 
 
"MSB skickade en sambandsperson till SSR:s 
samverkansstab och följde löpande de regionala 
samverkanskonferenserna." (60) 
 
"Den första informationen om vad som ägt rum 
publicerades i stadens interna och externa informations- 
och mediekanaler kl. 16.00. Staden utgick från bekräftad 
information med grund i de samordnade budskap som 
togs fram inom Samverkan Stockholmsregionen samt de 
insatser som staden själv ansvarade för och genomförde." 
(76) 
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Decision 
making and 
coordinating 

Had the leaders 
gone through 
training for an 
event like this? 

"Erfarenheter från denna händelse och tidigare händelser 
visar att det är vanligt att det första nödsamtalet till SOS 
Alarms larmcentral är svårtolkat och att det förekommer 
brister i fakta. [...] MSB bedömer att personal som arbetar 
inom olika aktörers ledningscentraler behöver tillgång till 
beslutsstöd för att kvalitetssäkra den initiala 
bedömningsprocessen. [...] MSB bedömer att det skulle 
underlätta aktörernas förberedelser och hantering om 
det fanns en särskild typning för att indikera misstanke 
om pågående dödligt våld." (20) 
 
"Erfarenheten från denna och andra terrorhändelser visar 
att det finns ett behov av att aktörerna i större 
utsträckning vidtar gemensamma förberedelser, för att 
säkerställa att roller, ansvar och förväntningar hos de 
aktörer som blir involverade är tydlig." (21) 
 
"Tidigare övningar och förberedelser har bidragit till en 
ökad förmåga till samordning genom samverkan under en 
händelse." (42) 
 
"MSB bedömer att det finns behov av att öva scenarier 
med flera samtidiga händelser." (45) 
 
"Innan koordinering av en räddningsinsats kan ske bör 
utgångsläget hos de enheter som är först på skadeplatsen 
vara att agera autonomt. Det kräver övning, tydliga 
rutiner och mandat samt en plan för hur ledning och 
koordinering ska återtas så snart som möjligt." (51) 
 
"En del av dem som arbetade i ledningsfunktioner under 
räddningsinsatsen hade varit delaktiga i analysarbetet för 
OPSAM T vilket bidrog till att de hade en konceptuell 
förståelse och viss mental förberedelse inför en händelse 
med pågående dödligt våld. Det ser Storstockholms 
brandförsvar som en framgångsfaktor i hanteringen av 
händelsen." (51) 
 
"Under våren 2017 hade Storstockholms brandförsvar 
och Polisregion Stockholm initierat ett gemensamt 
projekt för operativ samordning vid terroristangrepp med 
fokus på den första timmen efter attentatet (OPSAM T)." 
(55) 
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"Sedan attentatet på Bryggargatan 2010, har polisen 
genomfört omfattande förberedelser genom utbildning 
och övning för att taktiskt och mentalt hantera händelser 
med pågående dödligt våld. Kommunens 
räddningstjänstverksamhet och landstingen är inte lika 
väl förberedda på att hantera händelser med pågående 
dödligt våld." (63) 
 
"För att åstadkomma effektiva och samordnade insatser 
vid händelser med pågående dödligt våld krävs att 
samhällets samlade resurser tas tillvara genom 
aktörsgemensam planering, utbildning och övning. Sedan 
2016 har det pågått ett aktörsgemensamt217 projekt 
med målet att utveckla en nationell vägledning, för att 
åstadkomma effektiva och samordnade insatser mellan 
blåljusaktörerna vid händelser med pågående dödligt våld 
i publik miljö." (68) 

Were any 
decision making 
responsibilities 
delegated to 
lower levels than 
the top? 

"MSB anser att avspärrningar i ett riskområde för att 
förhindra att fler människor riskerar att utsättas för 
dödligt våld, kan vara en initial åtgärd som alla 
blåljusaktörer borde kunna vidta. Det omfattar även 
åtgärder som att påbörja evakuering eller skydda 
människor som utrymt eller inrymt." (22) 
 
"För att förbättra ledningsstrukturen fattade 
räddningsledaren beslut om att dela upp 
räddningsinsatsen i två sektorer med varsin 
skadeplatschef." (47-48) 

Were initiatives 
from the bottom 
level welcomed?  

"I avvaktan på inriktningsbeslut och fördelningsnycklar 
från regional särskild sjukvårdsledning, skapade PoD en 
initial fördelningsnyckel i enlighet med rutinen för 
vardagsstyrning. Den stämdes av med landstingets TiB 
minuterna efter och blev då ett formellt beslut. Syftet var 
att kunna transportera skadade från Drottninggatan så 
fort så möjligt." (17) 
 
Brandförsvarets personal hade tillsammans med en privat 
läkare transporterat en skadad till Karolinska sjukhuset i 
Solna i ett av brandförsvarets fordon. Efter kontakt med 
SSRC, som i sin tur kontaktade PoD på SOS Alarm, fick 
brandförsvarets insatspersonal besked om att det skulle 
dröja innan en ambulans kunde anlända. Beslut om 
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avtransporten fattades av brandförsvaret i dialog med en 
civil läkare på plats, utan kontakt med sjukvårdsledaren 
eller SOS Alarm. Sjukvårdsledaren och den prehospitala 
stabschefen informerades inte om de sidobeslut som togs 
avseende transporter av skadade. Detta ledde till en oklar 
lägesbild över antalet skadade och vart de slutligen hade 
transporterats."  
 
"Samtliga lokala sjukvårdsledningar hade svårigheter att 
få kontakt med RSSL. Detta gjorde att de lokala 
sjukvårdsledningarna agerade autonomt i flera frågor." 
(42) 
 
"Inriktningen på flera sjukhus att "tömma akuten" 
innebar i den här händelsen en sänkning av de medicinska 
kvalitetskraven, vilket fick konsekvenser för vårdsökande. 
Ett beslut om att tömma akutmottagningarna bör 
samverkas med RSSL. Beslut om att sänka de medicinska 
kvalitetskraven ska ske i samverkan mellan vårdgivare, 
RSSL och ibland Socialstyrelsen och 
Socialdepartementet." (43) 
 
"Vissa överväganden på skadeplats och på lokal nivå 
skedde utanför plan baserat på personliga kontakter." 
(43) 
 
"Innan koordinering av en räddningsinsats kan ske bör 
utgångsläget hos de enheter som är först på skadeplatsen 
vara att agera autonomt." (51) 
 
"Frivilliga personers bidrag under hanteringen av 
Drottninggatan, främst sjukvårdspersonal, upplevdes som 
en viktig faktor för att rädda liv och begränsa 
personskador." (64) 

Meaning 
making 

Who had the 
responsibility to 
provide a 
common 
operating picture 
to other actors 
or the public and 
did they manage 
to provide a 
narrative?  

"Det fanns brister i larmkedjan. Det fanns även brister i 
aktörernas förmåga att ta fram och dela lägesbilder. 
Samverkan behöver i större utsträckning utgå från både 
egna och andra aktörers behov, i syfte att åstadkomma 
gemensam inriktning och samordning." (6) 
 
"Information om att det kunde röra sig om terrorattentat 
kommunicerades inte till de först utlarmade enheterna 
från brandförsvaret och ambulanssjukvården." (15) 
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"Klockan 15.00 aktiverade SOS Alarm Samverkansklustret. 
I Samverkansklustret ingår larm- och ledningsoperatörer 
från flera aktörer i regionen som arbetar med operativ 
lägesbild och insatskoordinering." (16) 
 
"Landstingets TiB beslutade att hantera händelsen som 
allvarlig händelse och påbörjade arbetet med att etablera 
särskild sjukvårdsledning på regional nivå." (16) 
 
" [...] erfarenheten är att många händelser inledningsvis 
är diffusa och att lägesförståelsen byggs upp efterhand. 
Därför är larmoperatörerna särskilt viktiga under 
alarmering och den inledande fasen. Det är 
larmoperatörerna som ska göra bedömningen om det 
finns något i larmsamtalet som avviker från en vanlig 
olycka. [...]  På SOS Alarm typades ärendet länge som 
trafikolycka, även då misstanke fanns om en antagonistisk 
händelse. SOS Alarm har ingen särskild typning för 
”terror” eller ”pågående dödligt våld”." (18-19) 
 
"Vid denna händelse informerades inte utlarmade 
enheter från landstinget och brandförsvaret om att 
Polismyndigheten och andra aktörer hanterade 
händelsen som misstänkt terrorattentat. [...] MSB anser 
att det är viktigt att blåljusaktörernas ledningscentraler 
tar kontakt med varandra för att skapa förutsättningar för 
en samlad lägesbild redan i den inledande fasen. Det är 
även viktigt att operatörerna i SOS Alarms larmcentraler 
försäkrar sig om att ledningscentralerna hos berörda 
blåljusaktörer initialt får samma lägesinformation." (20-
21) 
 
"Den prehospitala sjukvårdsledningens stabschef 
lämnade kl. 15.01 en första lägesrapport till prioriterings- 
och dirigeringsfunktionen (PoD) vid SOS Alarm med 
uppgiften om antal skadade. [...] Den första rapporten 
innehöll inget avseende hot eller risker på platsen, 
brytpunkt eller vilken väg som var bäst att välja för att nå 
Drottninggatan." (36) 
 
"I övrigt uppdaterade och delade brandförsvaret, polis 
och ambulanssjukvård lägesbild med varandra." (36) 
 
"Det första stabsmötet i RSSL genomfördes kl. 15.40. [...] 
Inriktningen från RSSL var att ge samlad information från 
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regional nivå." (38) 
 
"Ett antal timmar efter larm hade RSSL fortfarande svårt 
att skapa en lägesbild vad gällde skadeplatsen och hur 
många patienter som avtransporterats till de olika 
sjukhusen." (39) 
 
"Dokumentation gjordes i det webbaserade 
informationssystemet WIS under särskild händelse, där 
alla landsting kunde ta del av Socialstyrelsens lägesbilder. 
Efter den initiala fasen fick Socialstyrelsen löpande 
information från landstinget som gav förutsättningar för 
en uppdaterad lägesbild." (39) 
 
"RSSL uppvisade brister i sin förmåga att inhämta 
information samt i att skapa och dela lägesbilder inom 
landstinget och med berörda aktörer i hanteringen av 
händelsen. Bristande lägesbild försämrade landstingets 
möjlighet att leda och samordna berörda hälso- och 
sjukvårdsverksamheter." (43) 
 
"Upprepade försök gjordes att lämna lägesrapport och 
mål med insatsen till SSRC via både Rakel och mobilnätet. 
Räddningsledaren hade svårt att skapa en överblick över 
situationen vid Åhléns City och hade bristande samband i 
Rakel med enheterna på platsen." (47) 
 
"Länsstyrelser och kommuner ska utifrån sitt geografiska 
områdesansvar verka för att samordning av verksamheter 
och krishanteringsåtgärder sker mellan berörda aktörer, 
att lägesbilder sammanställs samt att information till 
allmänhet och media samordnas." (55) 
 
"På en övergripande nivå har MSB ett särskilt ansvar att 
stödja berörda aktörer och ta fram och förmedla samlade 
lägesbilder till regeringen och berörda myndigheter." (56) 
 
"Den övergripande lägesbilden hade polisinsatschefen 
och ledningen vid slottet." (57) 
 
"En klusterkoordinator utsågs med uppgift att 
sammanställa lägesbilden och förmedla information 
mellan samverkansklustret och samverkansstaben." (58) 
 
"Arbetet i samverkansstaben bestod i stor utsträckning av 
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att hantera information angående händelsen på 
Drottninggatan. Verifierad aktuell informationen om läget 
och hanteringen kom till stor del från Polismyndigheten 
och landstinget. Utifrån denna information skapades 
lägesbilder med inriktningar som delades med aktörerna 
inom SSR via 
samverkanskonferenser och publiceringar i det 
webbaserade informationssystemet WIS. Den första 
lägesbilden presenterades i WIS kl. 17.01. Därefter 
sammanställdes ytterligare sju regionala samlade 
lägesbilder. Lägesbilderna sammanfattade information 
som delats av aktörerna och uppmärksammade att det 
kunde inträffa fler händelser." (58) 
 
"Arbetet i samverkansklustret handlade om att skapa en 
operativ lägesbild och möjliggöra koordinering genom 
löpande informationsdelning mellan aktörer i 
samverkansklustret och respektive aktörs ledningscentral. 
Lägesbilden förmedlades till samverkansstaben via 
klusterkoordinatorn." (59) 
 
"MSB arrangerade två nationella samverkanskonferenser 
i syfte att förmedla en samlad lägesbild." (60) 
 
"Länsstyrelsen och kommunerna har ett särskilt ansvar 
för att en samlad lägesbild sammanställs vid 
krissituationer. För att lägesbilden ska utgöra ett stöd i att 
identifiera behov av samverkan och prioritering av 
åtgärder behövs mer fördjupade lägesbilder än de som 
upprättades inom SSR, med en djupare analys av 
konsekvenserna för samhället och berörda aktörer." (66) 
 
"Erfarenheterna från arbetet i samverkansstaben är att 
det var svårt att få till ett flöde i informationsdelningen 
för dem som arbetade med att sammanställa lägesbilder. 
Det berodde på att det inte fanns något etablerat 
arbetssätt och att det i samverkansstaben saknades 
deltagare med rätt kompetens." (66) 
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Did the leaders 
show dedication 
through 
presence? 

"En gemensam ledningsplats tillsammans med polis och 
brandförsvaret etablerades ca kl. 15.25. Med anledning 
av säkerhetsläget kom de överens om en 
uppsamlingsplats för skadade människor i närheten av 
ledningsplatsen och en för chockade personer en bit 
därifrån." (36) 
 
"Brandförsvaret bedömer att styrkechefer och yttre befäl 
var på plats tidigt och att de lyckades skapade goda 
förutsättningar för ledning och samordning trots den 
oklara lägesbilden och osäkerheten i hot- och risker på 
platsen." (51) 

Accounting 

Were the leading 
roles assigned 
prior to the 
crisis? 

"Strax därefter, kl. 14.53, inkom det första samtalet till 
SOS Alarm om att en lastbil körde över folk på 
Drottninggatan och att det fanns skadade personer på 
platsen. [...] Prioriterings- och dirigeringsfunktionen (PoD) 
vid SOS Alarm aktiverades parallellt för att 
hantera ärendet. [...] SOS Alarm aktiverade sin 
krisorganisation kl. 14.54." (15) 
 
"Landstingets TiB beslutade att hantera händelsen som 
allvarlig händelse och påbörjade arbetet med att etablera 
särskild sjukvårdsledning på regional nivå." (16) 
 
"Vid ett attentat hanterar polisen förstahandsåtgärderna 
fältoperativt och Säkerhetspolisen stödjer polisens 
uppdrag. Därutöver är Säkerhetspolisens uppgift främst 
att förhindra ytterligare attentat och att utreda ett 
begånget terroristbrott." (23) 
 
"Lednings- och rapporteringsstrukturen behöver 
tydliggöras mellan SOS Alarm, skadeplats, särskild 
sjukvårdsledning på regional nivå och lokala 
sjukvårdsledningar." (34) 
 
"Roller och ansvar för krisstödet var inledningsvis otydliga 
och en gemensam inriktning för krisstödet saknades." 
(34) 
 
"Även om det aldrig blev direkt uttalat uppfattade 
besättningen på den första ambulansen sig själva som att 
de var i ledning och förberedde sig för att etablera 
prehospital sjukvårdsledning. [...] De ankom 
Drottninggatan och tog ett första inriktningsbeslut om att 
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sjukvårdsledaren skulle inventera skadeplatsen och 
stabschefen stanna vid fordonet." (35) 
 
"Landstingets regionala krisledning (RKL) aktiverades inte 
i enlighet med landstingets krisberedskapsplan. RKL 
beskrivs som en funktion i krisberedskapsplanen men den 
hade aldrig sammankallats och landstinget saknade 
information och kontaktlistor över vilka som skulle ingå i 
funktionen." (38) 
 
"Inom RSSL var det oklart om det var särskild 
sjukvårdsledning lokal nivå eller ledningsansvarig 
sjuksköterska som var mottagare av information" (38) 
 
"Strukturen för prehospital sjukvårdsledning var otydlig 
och behöver säkerställas" (43) 
 
" [...] länets kommuner och landstinget vidtog åtgärder 
för att kunna erbjuda olika former av krisstöd. Däremot 
var roller och ansvar för krisstödet otydliga och en 
gemensam inriktning för krisstödet saknades 
inledningsvis." (44) 
 
"Ledningen av [Brandförsvarets, min anm.] 
räddningsinsatsen bedrevs med en räddningsledare (RL) 
och med två skadeplatschefer. Detta är en förstärkning 
enligt standardförfarande som nyttjas vid omfattande 
räddningsinsatser." (47) 
 
"Polisinsatschefen som ansvarade för ledning av 
polisinsatsen hade upprättat en ledningsplats vid slottet. 
Under insatsen hade räddningsledaren ingen kontakt med 
polisinsatschefen och kände inte till ledningsplatsen vid 
slottet." (48)  
 
"I samband med händelsen upprättades en stab för 
systemledning på SSRC." (49) 
 
"På systemledningsnivå upplevdes ledningsförhållandena 
i vissa delar som något oklara, särskilt om händelsen hade 
eskalerat." (51) 
 
"En övergripande slutsats som brandförsvaret framhåller 
är behovet av aktörsgemensam samordning på skadeplats 
mellan brandförsvaret, polisen och hälso- och sjukvården, 
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för att underlätta mellan aktörer att leda och stödja sina 
och varandras insatser." (52) 
 
"MSB bedömer att det finns ett generellt behov av att 
förtydliga mandat och roller för ledning av stora och 
komplexa räddningsinsatser, exempelvis mellan 
räddningschef, räddningsledare och andra befäl." (53) 
 
"Länsstyrelsen driver Samverkan Stockholmsregionen 
(SSR) där 37 aktörer ingår. [...] Arbetet följer en beslutad 
modell för regional samverkan med syfte att underlätta 
och främja samverkan, både i ordinarie och aktiverat läge. 
Modellen är strukturerad i tre nivåer: 
· Inriktande nivå där beslutande chefer ingår och som leds 
av länsstyrelsen. 
· Samordnande nivå där samordning mellan aktörer sker 
och koordineras av 
regional samverkanskoordinator (RSIB). 
· Verkställande nivå där samverkan bland annat sker i ett 
samverkanskluster. 
Samverkansklustret består av samlokaliserade larm och 
ledningsoperatörer som arbetar med informationsdelning 
för operativ lägesbild och insatskoordinering." (55) 
 
"Alla aktörer har ett ansvar att initiera samverkan, vara 
proaktiva och se till helheten." (55) 
 
"MSB bedömer det som värdefullt att brandförsvaret 
avsatte resurser för ledning både på skadeplats och 
övergripande." (53) 
 
"Inom SSR har nivåindelningen av samverkan gjorts 
utifrån att redan i förväg ha definierat förväntan på 
aktörerna. I den samordnande nivån sker 
informationsdelning, samlad lägesbild, analys av behov 
och förslag till samordning. I den inriktande nivån sker 
prioriteringar, målbilder, policys och resurser." (60) 
 
"Vid MSB:s samrådsmöte med huvudaktörerna 10 januari 
2018 om hanteringen av attentatet 7 april, framkom att 
de olika ledningsplatserna inte gav så stora konsekvenser. 
Med ett annat scenario med flera attentat hade denna 
ledning dock inte varit tillräcklig. Polis, brandförsvar och 
sjukvård behöver samverka på en gemensam 
ledningsplats." (63) 
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"Ambitioner och förväntningar på de aktörsgemensamma 
formerna [inom SSR, min anm.] motsvarade dock inte 
alltid de resurser som avdelades för koordinering och 
gemensamt analysarbete." (65) 
 
"Länsstyrelser och kommuner har särskilda uppdrag att 
verka för samordning utifrån sitt geografiska 
områdesansvar. Länsstyrelsen har ett uppdrag att verka 
för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder 
som behöver vidtas. Länsstyrelsen och övriga aktörer 
inom SSR måste värdera om det som sker inom SSR är 
funktionellt utifrån behovet av samordning både på 
regional och lokal nivå." (65) 

Did the leaders 
provide an 
explanation on 
the preventive 
work? 

  

Did the leaders 
provide an 
explanation on 
how the crisis 
was managed? 

"Polismyndighetens och Säkerhetspolisens gemensamma 
presskonferenser innebar att information bekräftades. 
Presskonferenserna hade en lugnande inverkan på 
allmänheten vilket sannolikt också ökade förtroendet för 
att myndigheterna klarade av att hantera den uppkomna 
situationen." (82) 
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Appendix 2. Results from analysis of collaboration 

Collaboration City of Stockholm 

Pre-crisis 

Was there any 
previous 
collaboration 
experience 
between the 
actors?  

"Sedan 2016 har dessutom gemensamma 
samverkanslokaler etablerats i Johannesberget där 
samverkansstaber kan byggas upp vid/inför händelser. 
Detta för att möjliggöra konkret samverkan och 
koordinering mellan organisationerna vid t.ex. stora 
idrottsevenemang, demonstrationer eller vid allvarliga 
händelser." (11) 
 
"[...] arbetet i CKL fungerade väl med ett mycket 
tydligt ledarskap som kunde fatta snabba beslut och 
en bemanning med bred och djup kompetens med 
god samarbetsförmåga. Detta hänger bland annat 
samman med att personerna i den centrala 
krisledningen känner varandra väl." (19)  
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Were there joint 
practices and 
meetings 
beforehand? 

"Det finns en insikt om att krisövningar även 
fortsättningsvis behöver prioriteras. Det behövs också 
en ömsesidig kunskap mellan stadens olika 
verksamheter om varandras krisorganisationer." (4) 
 
"Samverkansfunktionen genomför varje vecka en 
telefonkonferens. På dessa möten gör man 
tillsammans med andra aktörers TIB (eller 
motsvarande funktion) en gemensam 
omvärldsbevakning. Man utbyter information om 
inträffade händelser och kommande händelser." 
 
"En anledning till att hanteringen av krisen fungerade 
var att krisorganisationen övats [...] Flera intervjuade 
har framhållit att man fått störst utbyte av mindre 
övningar med dem som man arbetar nära med i en 
kris." (21) 
 
"När terrordådet skedde aktiverade både 
trafikkontoret och SLK sina krisledningar på ett snabbt 
och förtjänstfullt sätt. Men det fanns inte en tillräcklig 
ömsesidig kunskap om varandras krisorganisationer. 
Den centrala krisledningens roll och funktion behöver 
vara tydlig i övriga verksamheter. [...] På motsvarande 
sätt behöver i den centrala krisledningen finnas 
kunskap om övriga förvaltningars och bolags 
krisorganisationer. Återigen kan vikten av att 
prioritera och delta i övningar framhållas. Övningar 
behöver ske regelbundet för alla delar av 
krisorganisationen." (31) 

Early crisis 

a) What were the 
means of 
communication 
between the 
involved actors? 
 
b) Were all 
concerned actors 
informed/involved? 

"Samspelet mellan stadens krisledning och Samverkan 
Stockholmsregionen(SSR) fungerade inte optimalt. 
Samverkanskonferenserna behöver effektiviseras, 
både avseende teknik och mötesdisciplin." (4) 
 
"Stadens ledning informerades om terrordådet den 7 
april kl.15.02 genom ett telefonsamtal från 
räddningstjänsten till stadens säkerhetschef som då 
också var tjänsteman i beredskap (TIB), informationen 
fördes genast vidare till stadsdirektören och till 
stadens politiska ledning via en av de biträdande 
stadsdirektörerna." (12) 
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"Ett mejl med information om att terrordådet ägt rum 
sändes ut till samtliga 
förvaltnings- och bolagschefer strax före kl. 16. 
Motsvarande information publicerades vid denna tid 
också på stadens webbplats stockholm.se, intranätet 
samt på sociala medier." (12) 
 
"Kl. 16.00 ägde ett första samverkansmöte rum 
(telefonkonferens) inom ramen för Regional 
Samverkan Stockholmsregionen." (13) 
 
"En tät dialog hölls även löpande mellan CKL och 
framför allt finansroteln för att finansborgarrådet och 
den politiska ledningen hela tiden skulle ha en 
uppdaterad lägesbild och god beredskap för att kunna 
möta frågor från press och allmänhet." (14) 
 
"Det var viktigt att samordna informationen om 
åtgärder internt i staden och med externa aktörer för 
att bidra till att skapa trygghet och delaktighet. 
Stadens alla förvaltnings- och 
bolagschefer delgavs vid ett möte på lördagen i 
Stadshuset information om stadens arbete med 
krishanteringen." (16) 
 
"Krisledningsnämnden hölls under dagen [söndagen, 
min anm.] informerad via mail." (17) 
 
"Kallelse till CKL behöver ett mer rutinmässigt 
förfarande, exempelvis med färdiga listor via SMS eller 
mail, för att säkerställa rätt personer omedelbart 
kallas och ingen glöms bort." (22) 
 
"När CKL aktiveras behövs även rutiner för att 
säkerställa att alla förvaltningar och bolag får 
omedelbar information om att så har skett." (22) 
 
"Dessutom behöver informationsflödena mellan CKL 
och samverkansstaben förbättras. Stadens 
representanter i Johannes Räddningscentral fick inte 
löpande information om de beslut om åtgärder som 
fattades i CKL och kände inte att de kunde hålla de 
övriga i samverkansstaben uppdaterade. På 
motsvarande sätt finns en uppfattning från delar av 
CKL att de inte fick information från samverkansstaben 



71 

 

tillräckligt snabbt." (25) 
 
"Allvarligheten i händelsernas karaktär i kombination 
med otydligheter i de regionala samverkanskanalerna 
gjorde att CKL ansåg att bilaterala kontakter direkt 
med polis och räddningstjänst var de enda 
framkomliga vägen. Frågan är om det är realistiskt att 
tro att 
SSR ska kunna ersätta dessa direkta kontakter." (25) 
 
"Trots att totalt 13 kommunikatörer tjänstgjorde på 
SLK under den aktuella helgen underskattades 
behovet av personella resurser. [...] Därutöver 
behöver behörighet och kompetens om att publicera 
på stadens intranät och extern webb spridas på fler 
personer." (28) 
 
Kommunikationen till medarbetare, brukare och 
medborgare är mycket viktig. Det fungerade i stort 
sett bra men på några punkter har i intervjuerna 
framkommit synpunkter på att informationen till 
dessa grupper kan utvecklas ytterligare. Flera av de 
intervjuade har 
framhållit hur dator- och telefonberoende stadens 
verksamheter är – likt hela samhället. Under krisen 
blev detta tydligt. Kommunikation skedde i stor 
utsträckning via telefon, sms och mejl." (28) 
 
" [...] SLK:s egen personal, kanske i viss mån i större 
utsträckning än i andra verksamheter i staden, 
inte fick ett tillräckligt stöd. Till exempel kunde det 
interna informationsflödet till personalen varit bättre 
under fredagen och helgen." (30) 
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Was there 
immediate 
collaboration? 

"Samtidigt som polis, räddningstjänst och sjukvård 
arbetade på platsen för händelsen så samlades 
personal från dessa och från övriga berörda 
myndigheter och organisationer i en 
samverkansorganisation vid Johannes 
räddningscentral med uppgift att stödja och samordna 
insatsen och övriga samhällsviktiga system." (6) 
 
"Stadens centrala krisledning (CKL) sammankallades 
omedelbart för att bedöma 
och samordna behovet av åtgärder och beslut." (12) 
 
"En medarbetare från staden anslöt till den regionala 
samverkansstaben vid Johannes räddningscentral." 
(12) 
 
"En särskild händelse att hantera var de cirka 140 barn 
från Solna som besökt biografen Skandia på 
Drottninggatan när dådet inträffade. De blev kvar på 
biografen och behövde kunna sig hem på ett säkert 
och tryggt sätt. Personal från Norrmalms 
krisstödsgrupp tog 
sig till biografen vid halvsextiden med stöd av 
räddningstjänsten." (14) 
 
"Trafikkontoret - som är ansvarig för stadsmiljön - 
samverkade med polis och räddningstjänst om 
åtgärder som behövde vidtas på Drottninggatan och 
närliggande områden." (14) 
 
"Den centrala krisledningen (CKL) var samlad och 
aktiverad inom en kvart efter det första larmsamtalet 
nådde SOS Alarm [...]" (19) 
 
"Trafikkontoret agerade snabbt för att i samråd med 
räddningstjänsten snarast möjligt säkra, 
städa och återställa stadsmiljön kring Drottninggatan." 
(21) 
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The 
development 
of crisis 

Did the emergent 
network achieve 
progress quick? 

"Intervjuerna ger en samlad bild av att arbetet i CKL 
fungerade väl med ett mycket tydligt ledarskap som 
kunde fatta snabba beslut [...]" (19) 
 
"Sådant som hanteringen av blommor och 
minnesplats, flaggning, kondoleansböcker och 
minnesceremonier sköttes med snabbhet, stor omsorg 
och värdighet av flera förvaltningar i samarbete." (21) 
 
"CKL kunde mycket snabbt aktiveras, flertalet fanns på 
plats i huset, och flera 
viktiga beslut kunde snabbt fattas." (22) 

Were the roles 
clearly distributed? 

"Stadens medverkan i samverkansstaben behöver 
också tydliggöras. Det behövs tydliga 
kommunikationsvägar och det är viktigt att staden vet 
vad vi förväntas bidra med så att bemanning och 
mandat blir rätt." (4) 
 
"Staden samverkade också med Stockholms läns 
landsting avseende krisstödscentrum. Det fungerade 
väl, men i uppstartsskedet fanns oklarheter kring roller 
och ansvar." (4) 
 
"Ansvarsprincipen som innebär att den som ansvarar 
för en verksamhet under normala förhållanden har 
motsvarande ansvar även under krissituationer." (7) 
 
"[...] finns ett geografiskt områdesansvar, där 
Stockholms stad har det övergripande ansvaret inom 
kommunens gränser, men även stadsdelsnämnderna 
har ett geografiskt områdesansvar för respektive 
nämndområde. Det innebär att stadsdelsnämnderna 
så långt som möjligt själva ska hantera uppkomna 
händelser [...]" (8) 
 
"Staden ingår i Samverkan Stockholmsregionen (SSR) 
som är ett samarbete mellan ett fyrtiotal myndigheter 
och organisationer som tillsammans har ett ansvar för 
att samhället fungerar och för att möta och hantera 
krissituationer. Polisen, landstinget, SOS alarm, 
trafikverket, länsstyrelsen, räddningstjänsten, och 
kommunerna i Stockholms län är exempel på de 
deltagande organisationerna. [...] Inom Samverkan 
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Stockholmsregionen finns funktioner som är i tjänst 
dygnet runt för att vid en händelse direkt kunna sprida 
bekräftad information till berörda organisationer, så 
att de snabbt kan agera självständigt utifrån en samlad 
bild av det inträffade. Målet är också att identifiera de 
största utmaningarna och samordna samhällets 
samlade resurser mot dessa utmaningar genom 
tydliga prioriteringar." (11) 
 
"Norrmalms stadsdelsförvaltning aktiverade 
omedelbart sin krisledning och krisstödsgrupp. Övriga 
förvaltningar, i synnerhet socialjouren inom 
socialförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna i 
innerstaden hade beredskap för att bistå Norrmalm." 
(12) 
 
"Ytterligare fyra samverkanskonferenser med 
Samverkan Stockholmsregionen ägde rum under 
kvällen där information om det aktuella läget utbyttes 
[...]" (14) 
 
"Under fredagskvällen stängdes på inrådan av polisen 
ett antal publika platser och evenemang i staden, 
bland annat Kulturhuset [...] Under kvällens senare del 
beslutades dock, i samråd med polisen, att 
Kulturhuset skulle vara öppet på lördagen [...]" (14) 
 
"Trafikkontoret arbetade hela dagen [lördagen, min 
anm.] intensivt i samråd med polis och räddningstjänst 
med de åtgärder som krävdes för att bland annat 
säkra, städa och iordningsställa Drottninggatan samt 
ordna med en blomsterplats vid Sergels torg." (16) 
 
"Även trafikkontoret hade mycket frågor kring press 
och kommunikation som kom att samordnas med CKL. 
Många människor rörde sig i centrala Stockholm." (16) 
 
"För många medarbetare, särskilt i operativa 
funktioner, förefaller det ha varit relativt tydligt vad de 
förväntades göra och de har också vågat fatta 
nödvändiga beslut." (19) 
 
"Centrumet hade ett tydligt mandat och uppdrag, väl 
fungerade ledning och engagerade 
medarbetare med blandade professioner." (21) 
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"Det fanns också oklarheter i vem som skulle ta 
telefonen vid de samverkande respektive inriktande 
mötena. Att stadsdirektören var stadens representant 
vid de samverkande mötena skapade en viss 
osäkerhet bland övriga aktörer." (25) 
 
"Staden var även representerad i en gemensam 
samverkansstab i berget vid Johannes 
Räddningscentral. Här finns det flera oklarheter som 
handlar dels om stadens roll och syftet med vår 
medverkan och dels om vilket mandat de personer 
som representerar staden ska ha." (25) 

Challenges in 
collaboration 

Were there any 
hindrances in the 
collaboration? 

"Samspelet mellan stadens krisledning och Samverkan 
Stockholmsregionen (SSR) fungerade inte optimalt. 
Samverkanskonferenserna behöver effektiviseras, 
både avseende teknik och mötesdisciplin." (4) 
 
"Vissa svårigheter i samverkan med landstinget 
uppstod i startskedet, men kunde 
snabbt lösas." (21) 
 
"[...] CKL beskrivs som ett mer eller mindre ständigt 
pågående möte där man behövde vara med hela tiden 
för att vara säker på att inte missa viktig information, 
det gällde särskilt fredagen. Detta försvårade i viss 
mån den interna samverkan inom SLK 
[stadsledningskontoret, min anm.], till exempel för 
personal i huset som arbetade med kommunikation, 
administration och säkerhet. [...] Även samverkan med 
andra förvaltningar och externa samarbetspartners 
hade troligen kunnat göras effektivare. Flera av de 
intervjuade pekar på behovet av en stabschefsroll med 
särskilt ansvar för mötesstrukturen och 
koordineringen av CKL:s operativa arbete." (23) 
 
"När CKL var samlad fördes hela tiden en logg med 
noteringar om vad som hände och vilka beslut som 
fattades, vilket var viktigt för att efteråt kunna gå 
tillbaka och ta del av vad som hänt. Loggen fördes 
dock för hand, vilket försvårade för andra att ta del av 
loggen under krisledningens pågående arbete." (23) 
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"Samspelet mellan stadens krisledning och Samverkan 
Stockholmsregionen (SSR) fungerade inte optimalt, 
vilket framhålls i nästan samtliga intervjuer." (25) 
 
"Ett av problemen var samverkanskonferenserna per 
telefon som staden deltog i, på både inriktande och 
samverkande nivå. Dels fanns det tekniska problem 
och dessutom var det ineffektivt med 
statusuppdateringar från samtliga 37 aktörer och inte 
enbart från dem som 
var berörda. Det kan också ha sin grund i att det var 
oklarhet om vad konferenserna var till för, om de var 
enbart informativa eller även operativa. Stadens 
krisledning upplevde inte att det kom någon ny 
information genom dessa möten och att de inte fick 
svar på de frågor som ställdes till nätverket." (25) 
 
"Det finns även behov att se över hela modellen för 
regional samverkan och fråga sig vems behov av 
samordning som ska tillgodoses. Modellen för SSR är 
uppbyggd utifrån länsstyrelsens roll att vara en 
sammanhållande funktion vid kriser. Av intervjuerna 
framgår kritiska synpunkter huruvida organisationen 
är ändamålsenlig för kommunerna eller inte och på att 
det funnits ett alltför stort ”blåljustänk”." (25-26) 
 
"Staden samverkade också med Stockholms läns 
landsting (SLL) avseende krisstödscentrumet. Det 
fungerade som tidigare nämnts väl, men i 
uppstartsskedet fanns oklarheter kring ansvar för 
krisstöd samt bemanning och ledning av 
krisstödscentrumet." (26) 
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Collaboration The Police 

Pre-crisis 

Was there any 
previous collaboration 
experience between 
the actors?  

"Utredningsarbetet leds från polisregion Stockholm de 
första 3 dygnen. [...] Till denna organisation ansluter 
tidigt medarbetare från Noa och Säkerhetspolisen. 
Arbetet organiseras helt i enlighet med de planer som 
sedan tidigare upprättats. Detta arbetssätt har tidigare 
prövats vid ett par större händelser och har visat sig 
väl svara upp mot de krav som ställts." (19-20) 
 
"Ett förberedande arbete (s.k. Tora II) hade 
genomförts av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen 
och Åklagarmyndigheten för att öka förmågan att 
hantera en förundersökning efter ett inträffat 
attentat." (36) 

Were there joint 
practices and 
meetings beforehand? 

"Det har generellt funnits en medvetenhet kring vilka 
inledande åtgärder och beslut som varit viktiga. Denna 
förmåga grundar sig i genomförd planering och 
utbildning men den medvetenhet om ansvar och 
uppgifter som utkristalliserats vid tidigare 
terrorhändelser eller andra stora händelser har också 
spelat roll. Speciellt det höjda terrorhotet mot Sverige 
i november 2015 har nämnts av många 
intervjupersoner som en viktig erfarenhet." (23) 
 
"Sedan 2011 har det inom Polismyndigheten 
genomförts utbildningar i hantering av pågående 
dödligt våld (PDV) och terrorism [...] Det har också 
framgått att det varit en fördel för förstärkande 
personal från andra regioner att det funnits en 
nationell enhetlighet i utbildningen." (25) 
 
"Det finns behov av att fortsätta arbeta för att skapa 
bättre förutsättningar för samverkan på brotts-
/skadeplats, genom gemensamma övningar, 
planeringsmetoder samt ökad förståelse och kunskap 
för varandras roller. [...] Eftersom 
ordningsvakter/väktare och annan säkerhetspersonal 
sannolikt kommer vara tidigt på plats även vid 
framtida liknande händelser bör Polismyndigheten 
utveckla samverkan med denna yrkeskategori, både 
avseende utbildning och operativt samarbete." (27) 
 
"Ordningsvakter, väktare och annan 
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säkerhetspersonal genomförde viktiga åtgärder för att 
stödja polisen. I Säkerhetsföretagens egen analys 
efterlyses en strategi från polisen om hur deras 
resurser kan användas vid liknande händelser och hur 
de kan delta i övning och planering. Det påpekas också 
i rapporten att det skulle underlätta om branschen 
hade en representant vid polisens ledningsplats." (27) 
 
"Stockholms läns landsting har i sin utvärdering lyft 
frågan om hur de vid en liknande händelse ska hantera 
en stängning av kollektivtrafiken. [...] En gemensam 
planering tillsammans med polisen innan händelsen 
hade underlättat och skapat bättre förutsättningar för 
att hantera situationen.." (27-28) 
 
"Samma vecka som attentatet inträffade hade 
Försvarsmakten, Polismyndigheten och 
Säkerhetspolisen genomfört en övning i hantering av 
stöd enligt lag (2006:343). Sedan 2015, då en 
ramöverenskommelse antogs, har myndigheterna 
tillsammans genomfört förberedelser och övningar. I 
intervjuerna framkommer att dessa övningar gett en 
ökad kunskap, mental beredskap samt tydliggjort 
beslutsgångar och ansvar." (35) 
 
"Utbildning av utredningsverksamheten och 
underrättelseverksamheten skulle sannolikt skapa en 
ökad förståelse för varandras mål och uppdrag och 
därmed motverka intressekonflikter." (38) 
 
"En aktiv samverkan inom Polismyndigheten och med 
Säkerhetspolisen är en förutsättning för att säkerställa 
ett gemensamt budskap. Gemensam planering och 
förberedande arbete bör därför fortsätta." (43) 
 
"I samband med trygghetsskapande kommunikation 
efter ett terrorattentat är det av vikt att föra ut ett 
gemensamt, sammahållet budskap och undvika 
spekulation. Gemensam planering och förberedande 
arbete, tillsammans med Säkerhetspolisen, bör därför 
fortsätta." (46) 
 
"En väl fungerande samverkan på brotts- och 
skadeplatsen, framför allt mellan blåljusaktörerna, är 
viktigt för hanteringen av ett terrorattentat. Det finns 
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behov av att fortsätta arbeta för att skapa bättre 
förutsättningar för samverkan på brotts- och 
skadeplats. Aktörsgemensam övning och utbildning 
bör vara inriktad på att skapa förutsättningar för att 
genomföra åtgärder även utan tydlig lägesbild och på 
platser som ännu inte kan bedömas som säkra." (47) 

Early crisis 

a) What were the 
means of 
communication 
between the involved 
actors? 
 
b) Were all concerned 
actors 
informed/involved? 

"Via radion hör de hur enskilda poliser uppmanar sina 
kollegor att ”tänka terror” samtidigt som de 
responderar på larmet." (6) 
 
"Polisinsatschefen begär nu [...] Viktigt meddelande till 
allmänheten (VMA) för att få människor att undvika 
Stockholm city. Något VMA skickas dock aldrig ut från 
Polismyndigheten." (6) 
 
"Klockan 14:56 publiceras den första händelsenotisen 
för region Stockholm på polisen.se: ”Polisen får larm 
om att någon person i fordon har skadat andra 
personer på Drottninggatan i närheten av 
Klarabergsgatan.” Notisen på webbplatsen skickas 
automatiskt ut som meddelande på Twitter. [...] Den 
första händelsenotisen följs av en uppdatering efter 
en halvtimme och därefter av ytterligare publiceringar 
på polisen.se." (7) 
 
"Inledningsvis är kommunikationen över radion 
omfattande. Informationen sprids uppdelat på flera 
talgrupper, vilket gör att lägesbilden för den enskilde 
polisen och RLC-operatören blir fragmentarisk. Dock 
har radiodisciplinen under resten av 
händelseförloppet beskrivits som förhållandevis god. 
Rakelsystemet har även rapporterats fungera för 
polisen genom hela händelsen." (10) 
 
"Klockan 15:46 skickas de första bilderna till staben 
och RLC i region Stockholm. [...] Vid den här 
tidpunkten saknas det adekvata tekniska verktyg för 
att kunna sprida bilden inom organisationen. Istället 
delas bilden genom utdelning av papperskopior eller 
via olika former av meddelandeservice som finns 
installerade på mobiltelefoner. Polisinsatschefen får 
tillgång till bilden cirka klockan 16:30. Personal från IT-
avdelningen påbörjar tidigt ett arbete med att få fram 
en teknisk lösning för att sprida bilden, vilket ger 
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resultat på ett fåtal timmar i form av en 
mobilapplikation. Strax innan bilden för första gången 
visas upp för allmänheten vid en presskonferens har 
den nått varje medarbetare som har tillgång till 
polisens mobilitetslösning." (13) 
 
"Resultatet av att applikationen tas fram är inte bara 
att bilden får spridning utan även att annan 
information om händelsen kan gå ut till all personal. 
Informationen som sprids är begränsad i sitt innehåll 
men blir mycket uppskattad." (14) 
 
"En första videokonferens hålls mellan Nationell 
kommenderingschef och regionerna klockan 16:00. 
Uppdateringsmöten hålls varje timme första 
eftermiddagen/kvällen för att sedan ske mer sällan." 
(18) 
 
"På Noas stab hanteras [...], internationella kontakter, 
kontakter med Försvarsmakten, kontakter med 
Säkerhetspolisen samt mediakontakter." (18) 
 
"Säkerhetspolisen finns närvarade i samtliga 
polisregioners regionala staber. Dessutom samverkar 
polisregionerna med länsstyrelsernas tjänsteman i 
beredskap (TiB), i vissa fall med kommuners TiB samt 
med räddningstjänst och andra regionala 
samverkanspartners. Tyngdpunkten i samverkan 
handlar om att andra samhällsaktörer efterfrågar en 
regional lägesbild från polisen." (19) 
 
"En större mängd tips inkommer till Polismyndigheten 
via PKC. Dessa vidarebefordras till desken vid 
underrättelseenheten som gör en initial bedömning 
innan de skickas vidare till utredningsorganisationen 
och Säkerhetspolisen. Det sker ett nära samarbete 
mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen." (21) 
 
"Den interna kommunikationen är synkroniserad med 
den externa. De interna budskap som publiceras får 
dock måttlig spridning. Polisens interna hemsida 
(intrapolis) är inte tillgängligt via mobiltelefon och kan 
endast nås av medarbetare som är inloggade via en 
dator." (22) 
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"Inledningsvis efter ett inträffat terrorattentat 
kommer situationen vara kaotisk. [...] Detta innebär 
att det inom polisen inledningsvis endast kommer att 
finnas en mycket ofullständig lägesbild och 
möjligheten för polisen att dela denna med 
samverkanspartners kommer vara begränsad."(26) 
 
"Flera av de intervjuade, framförallt yttre personal i 
Stockholm, har uttryckt en frustration kring 
möjligheterna att leda och att ledas i en sådan stor 
händelse via radio." (34) 
 
"I samband med att bilden på den misstänkta 
gärningsmannen skulle spridas inom myndigheten 
byggdes en applikation till polisens mobiltelefoner i 
vilken bilden och viss information spreds. Att 
kvalitetssäkrad information gått ut samtidigt till alla 
medarbetare ses av många som väldigt positivt för 
insatsen. Detta för att alla fått samma information 
som de även kunnat agera på." (34) 
 
"I omfattande händelse kan det finnas behov av 
företrädare från fler delar av myndigheten än normalt 
i staben. Såväl PKC (Polisens kontaktcenter) som NFC 
(Nationellt forensiskt center) upplevde en bristande 
lägesbild som sannolikt hade kunnat förbättras genom 
representation i staben på nationell eller regional 
nivå." (36) 
 
"Den interna kommunikationen var väl synkroniserad 
med den externa. De interna budskap som 
publicerades på Intrapolis fick dock måttlig spridning. 
Intrapolis är inte tillgängligt via mobiltelefon och 
endast medarbetare som var inloggade via dator 
kunde nås av informationen. Samtidigt gick budskap ut 
initialt om att inte logga in på intranätet för att spara 
bandbredd för den operativa verksamhetens behov." 
(42) 
 
"Det är svårt att nå en tillräckligt stor andel av 
personalen genom kommunikation på Intrapolis." (43) 

Was there immediate 
collaboration? 

"De bäst lämpade att påbörja responsen mot 
attentatet är de lediga poliserna. På deras order 
påbörjar ordningsvakter arbetet med att få bort 
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allmänhet från platsen och initial vård ges till de mest 
behövande. Även personer ur allmänheten gör vad de 
kan för att förbättra situationen." (5) 
 
"Så många kollegor som egentligen inte är i tjänst som 
sluter upp. Den där läkaren i den beigefärgade rocken. 
Ordningsvakterna och den vanliga fredagsflanören... 
Tack vare dessa personer blir det initiala arbetet så bra 
som det blir. Alla hjälps åt." (5) 
 
"Vid 15:10 begär polisinsatschefen att SL 
(Storstorckholms lokaltrafik) ska kontaktas för att 
ställa in tunnelbane- och busstrafiken i centrala 
Stockholm." (6) 
 
"Den yttre ledningsplatsen förläggs vid Stockholm 
slotts högvaktsflygel. Eftersom slottet är ett 
skyddsobjekt skyddas det även i vardagen av 
Försvarsmakten, en bevakning som förstärks efter det 
inträffade attentatet. Detta innebär att polisresurs 
inte behöver avdelas för att skydda den egna 
ledningsplatsen. På den yttre ledningsplatsen bistår 
Försvarsmakten med stöd avseende lokaler, förtäring 
och annan logistik." (7) 
 
"Fokus för Noa är att stödja region Stockholm i deras 
hantering av attentatet samt att inrikta övriga 
regioner. Ett av de första besluten är att NI, Nationella 
bombskyddet (NBS) samt Polisflyget underställs region 
Stockholm." (8) 
 
"Vid polisinsatschefens ledningsplats tillförs olika 
lednings- och samverkansfunktioner, exempelvis 
insatsledare från regional och nationell insatsstyrka, 
nationella bombskyddet (NBS), forensisk koordinator, 
Kriminalinsatschef (KIC), representanter från 
Säkerhetspolisen, företrädare från Riksdagens och 
Regeringskansliets säkerhetsorganisation m.fl. Varken 
räddningstjänstens- eller sjukvårdens ledningsfunktion 
finns dock på ledningsplatsen på slottet utan befinner 
sig istället på brottsplatsens ledningsplats." (10) 
 
"De första timmarna i händelsen karakteriseras av ett 
stort engagemang från polispersonal från många olika 
delar av myndigheten. IG-personal agerar såväl på 
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order som på eget bevåg i den initiala insatsen." (11) 
 
"Många arbetar även länge utan vatten, mat och 
möjlighet till toalettbesök. Viktigt stöd under 
händelsen kommer istället från allmänheten och från 
företag, exempelvis öppnar en näringsidkare på 
Drottninggatan sin lokal och sitt förråd." (11) 
 
"Efter attentatet arbetar polis, räddningstjänst, 
ambulanssjukvården och ordningsvakter/väktare 
tillsammans med frivilliga på Drottninggatan. 
Sammantaget beskrivs samverkan på brottsplatsen 
som god och att åtgärder har vidtagits gemensamt. 
Exempelvis utnyttjades sjukvårdens önskemål om en 
krissamlingsplats till att samla potentiella vittnen. 
Även ordningsvakter, väktare och annan 
säkerhetspersonal genomför viktiga åtgärder för att 
stödja polisen, exempelvis genom att hantera 
utrymning och upprätta avspärrningar." (12) 
 
"Inom tio minuter från första larmsamtalet aktiveras 
regionens bildanalysgrupp utav en av funktionens 
egna medarbetare som för tillfället är inkommenderad 
som operatör vid RLC Stockholm. Samtidigt börjar 
även personalen på Stockholms trafikförvaltnings 
trygghetscentral att leta i kamerabevakningens 
material och hittar en tid senare en person av intresse. 
Fyndet kommuniceras till bildanalysgruppen som 
fortsätter arbetet med att bedöma bilderna [..]" (13) 
 
"Polisregion Stockholm genomför samverkan med 
övriga samhällsaktörer i den regionala 
samverkanstaben som tidigt sätts upp. I 
samverkansstaben finns representant för polisens 
regionala stab. Såväl formen för och innehållet i 
samverkan har enligt berörda funktioner i region 
Stockholms stab fungerat väl. I polisregion Stockholms 
stab sker även samverkan med Säkerhetspolisen." (18) 
 
"Arbetet vid den nationella staben inriktas mot att 
lämna stöd till region Stockholm, både med resurs från 
Noa och genom att hantera begäran om 
resursförstärkningar från polisregionerna. [...] 
Inriktningen till regionerna är att vidta 
riskminimerande och trygghetsskapande åtgärder 
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utefter regional hotbild, samt att stödja region 
Stockholm med resurs." (18) 
 
"Polismyndigheten och Säkerhetspolisen initierar 
tidigt en aktiv samverkan. Säkerhetspolisen har 
representanter vid flera av polisens staber. 
Polismyndigheten har därtill en sambandsman och en 
insatsledare från NI representerade vid 
Säkerhetspolisen." (18) 
 
"Alla polisregioner skickar resurser till region 
Stockholm under den särskilda händelsen. [...] 
Dessutom lämnas förstärkningar, framför allt från 
region Stockholm, till Noa efter det att 
förundersökningen gått över dit." (19) 
 
"Utredningsarbetet leds från polisregion Stockholm de 
första 3 dygnen. [...] Till denna organisation ansluter 
tidigt medarbetare från Noa och Säkerhetspolisen." 
(19) 
 
"Det fattas tidigt beslut om att en gemensam 
presskonferens med Säkerhetspolisen ska 
genomföras. Förberedelser vidtas för att den ska 
genomföras klockan 17:30 i polishuset på Kronoberg. " 
(21) 
 
"Vid ett terrorattentat är samverkan med 
kommunikationsfunktionen hos Säkerhetspolisen av 
stor vikt. Denna samverkan startade omgående och 
bedrevs löpande under händelsen." (42) 
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The 
development 
of crisis 

Did the emergent 
network achieve 
progress quick? 

"Inflödet av tips som gör gällande att personen på 
bilden har siktats är mycket stort. [...] Klockan 19:25 
beordras en IG-patrull från Täby att åka till Märsta för 
att kontrollera personen i tipset. Framköringen tar 
runt 25 minuter [...] Patrullen upptäcker mannen och 
känner igen honom från bilden. De får honom snabbt 
under kontroll och undersöker så att han inte bär på 
en kroppsburen sprängladdning. 
När det blir känt för polisinsatsen att mannen på 
bilden är lokaliserad och under kontroll skickas 
förstärkning till Märsta. NI anländer och övertar 
gripandet klockan 20:01." (15) 
 
"Ledningsnivåer i region Stockholm och på Noa, men 
även i flera andra regioner och avdelningar, fattade 
omedelbart beslut om åtgärder. Enskilda medarbetare 
agerade utan dröjsmål och tog egna initiativ. Den 
samlade effekten av dessa åtgärder blev att responsen 
drevs i rätt riktning, både vid brottsplatsen och i andra 
delar av myndigheten." (23) 
 
"Bilden på den misstänkte gärningsmannen kunde 
skickas till polisens insatsledning drygt 50 minuter 
efter det inträffade attentatet. Detta till följd av ett 
snabbt arbete av SL:s trygghetscentral och polisens 
bildanalytiker." (32) 

Were the roles clearly 
distributed? 

"Både NI [nationella insatsstyrkan] och den regionala 
insatsstyrkan fyller på med fler resurser vartefter tiden 
går. Rollfördelning och ansvarsområden formuleras 
tidigt och insatsresurserna sprids ut för att öka 
förmågan till snabb respons vid ett eventuellt andra 
attentat eller i det fall gärningsmän skulle påträffas." 
(7) 
 
"Polisinsatschefens trygghet i rollen samt tydlighet i 
inriktningar och informationsspridning har lyfts fram 
som en framgångsfaktor. Även samverkan på 
ledningsplatsen har beskrivits som väl fungerande." 
(10) 
 
"Ordningsvakter, väktare och annan 
säkerhetspersonal genomförde viktiga åtgärder för att 
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stödja polisen. I Säkerhetsföretagens egen analys 
efterlyses en strategi från polisen om hur deras 
resurser kan användas vid liknande händelser och hur 
de kan delta i övning och planering. Det påpekas också 
i rapporten att det skulle underlätta om branschen 
hade en representant vid polisens ledningsplats." (27) 
 
"Polisinsatschefen begärde tidigt att VMA skulle 
skickas ut till allmänheten om att undvika Stockholms 
city. Det skickades dock inte ut något VMA, sannolikt 
på grund av att det rådde oklarhet var detta ansvar 
låg." (28) 
 
"En effekt av det inträffade attentatet var att vissa 
medarbetare som inte tjänstgjorde på attentatsdagen 
ändå påverkades negativt av händelsen. Det har då 
främst handlat om en upplevelse av att inte ha varit 
med och stöttat kollegorna i en svår och utsatt 
situation. Samma reaktion kan noteras från personer 
som var i tjänst men som inte fick någon konkret roll 
under händelsen." (32) 
 
"Det finns behov av att fortsätta gemensam planering 
och fastställande av ansvar för Polismyndighetens 
utrednings- och underrättelsefunktioner, samt 
gentemot Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten, 
[...] Detta arbete behöver även tydliggöra roller för 
Polismyndighetens och Säkerhetspolisens 
underrättelseverksamhet." (38) 
 
"Det finns behov av att fortsätta arbetet med 
gemensam planering och fastställande av ansvar för 
Polismyndighetens utrednings- och 
underrättelsefunktioner, samt gentemot 
Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten [...]" (46) 
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Challenges in 
collaboration 

Were there any 
hindrances in the 
collaboration? 

 
"Vid polisinsatschefens ledningsplats tillförs olika 
lednings- och samverkansfunktioner, exempelvis 
insatsledare från regional och nationell insatsstyrka, 
nationella bombskyddet (NBS), forensisk koordinator, 
Kriminalinsatschef (KIC), representanter från 
Säkerhetspolisen, företrädare från Riksdagens och 
Regeringskansliets säkerhetsorganisation m.fl. Varken 
räddningstjänstens- eller sjukvårdens ledningsfunktion 
finns dock på ledningsplatsen på slottet utan befinner 
sig istället på brottsplatsens ledningsplats." (10) 
 
"Den oklara lägesbilden som inledningsvis råder under 
händelsen påverkar dock samverkan på brottsplatsen 
negativt. Räddningstjänst och sjukvårdsledningen 
befinner sig på ledningsplatsen vid 
Drottninggatan/Olof Palmes gata och inte på 
polisinsatschefens yttre ledningsplats. Detta medför 
att information och lägesbild intesynkas på 
ledningsnivå. Av Storstockholms brandförsvars (SSBF) 
erfarenhetsbeskrivning framgår att Räddningstjänsten 
upplever det som svårt att få bekräftad information 
från polisen och att veta om platsen är säker. Även 
ambulanssjukvården har upplevt att polis på plats inte 
kunnat ge det skydd som önskats." (12) 
 
"Tolv kriminaltekniker skickas därefter till 
brottsplatsen och hinner precis stoppa 
räddningstjänsten från att föra bort avlidna, något 
som skulle ha försämrat kriminalteknikernas möjlighet 
att säkra spår och dra slutsatser av skeendet." (13) 
 
"Samverkan med kommunikationsfunktionen hos 
Säkerhetspolisen startar omgående. Målet var att ha 
en samordnad kommunikation och visa enighet utåt. 
Det höga tempot i kommunikationen skapar dock 
svårigheter när det gäller avstämningar och 
förberedelser före presskonferenserna." (21) 
 
"Det finns en inneboende problematik när det gäller 
samverkan mellan blåljusaktörer för att hantera 
brotts-/skadeplatsen vid ett inträffat terrorattentat. 
[...] I händelse av ett terrorattentat eller terrorhot där 
osäkerheten huruvida det föreligger ett fortsatt hot 
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eller inte är stor, saknas möjlighet för polisen att helt 
säkra platsen. Det finns vid sådana händelser ändå ett 
behov av snabba livräddande åtgärder från utbildad 
personal." (26) 
 
"Ett problem som uppstod efter attentatet var att 
varken räddningstjänsten eller ambulanssjukvårdens 
ledningsfunktion fanns på polisinsatschefens 
ledningsplats på Slottet, utan befann sig istället på 
platschefens ledningsplats intill Drottninggatan. Detta 
innebar att de inte fick tillgång till polisens lägesbild. 
Detta skulle även kunnat försvåra ledning och 
samverkan vid ett ytterligare attentat." (27) 
 
"Om underrättelseinformation som kommit till 
Polismyndigheten från Säkerhetspolisen eller andra 
samarbetspartners sprids, så riskeras möjligheten till 
ett nära samarbete och informationsutbyte i 
framtiden. Detta eftersom denna typ av samarbete, 
där information delas, bygger på ett högt ömsesidigt 
förtroende." (39) 
 
"Vid ett terrorattentat är samverkan med 
kommunikationsfunktionen hos Säkerhetspolisen av 
stor vikt. Denna samverkan startade omgående och 
bedrevs löpande under händelsen. Det höga tempot i 
kommunikationen skapade dock svårigheter när det 
gällde avstämningar och förberedelser före 
presskonferenserna." (42) 
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Collaboration Swedish Security Service 

Pre-crisis 

Was there any 
previous 
collaboration 
experience 
between the 
actors?  

  

Were there joint 
practices and 
meetings 
beforehand? 

"Vi är väl tränade för att sådana här händelser 
inträffar." (16) 
 
"Genom nära samverkan, överenskommelser 
och regelbundna övningar tillsammans med 
Polismyndigheten och andra samverkande 
myndigheter har Säkerhetspolisen god 
beredskap för att hantera händelser som 
denna." (17) 

Early crisis 

a) What were the 
means of 
communication 
between the 
involved actors? 
 
b) Were all 
concerned actors 
informed/involved? 

"Eftersom informationen många gånger har en 
internationell dimension utbyter 
Säkerhetspolisen också stora mängder 
information med andra samverkanspartners, 
nationellt och internationellt i syfte att både 
bistå Polismyndigheten och motverka fler 
attentat." (17) 

Was there 
immediate 
collaboration? 

"Rikspolischefen och jag bestämde oss för att 
Polismyndigheten skulle leda det polisiära 
utredningsarbetet, Säkerhetspolisen skulle 
koncentrera oss på underrättelsearbetet och 
om det skulle komma nya attacker i närtid. Vi 
fattade också beslutet att vi tillsammans skulle 
ha en presskonferens samma dag för att visa 
och berätta för svenska folket och världen att 
vi jobbade för fullt, sida vid sida, säger Anders 
Thornberg." (16) 
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The 
development 
of crisis 

Did the emergent 
network achieve 
progress quick? 

  

Were the roles 
clearly distributed? 

"Rikspolischefen och jag bestämde oss för att 
Polismyndigheten skulle leda det polisiära 
utredningsarbetet, Säkerhetspolisen skulle 
koncentrera oss på underrättelsearbetet [...]" 
(16) 
 
"En viktig aspekt vid händelser som den här är 
vårt ansvar för skyddet av den centrala 
statsledningen [...]" (17) 
 
"Säkerhetspolisens uppdrag är att motverka 
grova eller systematiska brott som begås i syfte 
att ändra samhällsordningen." (17) 

Challenges in 
collaboration 

Were there any 
hindrances in the 
collaboration? 

  

 

  



91 

 

Collaboration Swedish Civil Contingencies Agency  

Pre-crisis 

Was there any 
previous 
collaboration 
experience 
between the 
actors?  

"Attentatet inträffade vid en tidpunkt när 
Storstockholms brandförsvar hade god tillgång 
till personalresurser och hade förutsättningar att 
skala upp ytterligare. Genom ett sedan tidigare 
etablerat samarbete med andra 
räddningstjänster inom SSRC och samarbetet 
med Södertörns brandförsvarsförbund fanns en 
god tillgång till resurser och uthållighet." (52) 

Were there joint 
practices and 
meetings 
beforehand? 

MSB bedömer att aktörerna behöver vidta 
gemensamma förberedelser som även omfattar 
större och flera samtidiga händelser med 
pågående dödligt våld. Framgången ligger i att 
varje aktör har förmågan att se helheten." (6) 
 
"Erfarenheten från denna och andra 
terrorhändelser visar att det finns ett behov av 
att aktörerna i större utsträckning vidtar 
gemensamma förberedelser, för att säkerställa 
att roller, ansvar och förväntningar hos de 
aktörer som blir involverade är tydlig." (21) 
 
"Tidigare övningar och förberedelser har bidragit 
till en ökad förmåga till samordning genom 
samverkan under en händelse. [enl. 
Socialstyrelsen, min anm.]" (42) 
 
"Händelsen visar vidare på behov av utbildning 
och övning för personal både inom landstinget 
och inom övriga organisationer som omfattas av 
den katastrofmedicinska beredskapen." (44) 
 
"Vid insatser till likartade händelser är det 
autonoma agerandet beroende av att 
blåljusaktörerna gemensamt övat och fastställt 
gemensamma rutiner för agerande." (51) 
 
"Det finns behov av aktörsgemensamma 
förberedelser för hantering av händelser med 
pågående dödligt våld, genom systematisk 
planering, utbildning och övning." (54) 
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"Under våren 2017 hade Storstockholms 
brandförsvar och Polisregion Stockholm initierat 
ett gemensamt projekt för operativ samordning 
vid terroristangrepp med fokus på den första 
timmen efter attentatet (OPSAM T)." (55) 
 
"Vid tiden för attentatet var SSR:s rutin för 
aktivering av samverkansstaben fastställd men 
någon utbildning och övning hade inte 
genomförts." (58) 
 
"Sedan attentatet på Bryggargatan 2010, har 
polisen genomfört omfattande förberedelser 
genom utbildning och övning för att taktiskt och 
mentalt hantera händelser med pågående 
dödligt våld. Kommunens 
räddningstjänstverksamhet och landstingen är 
inte lika väl förberedda på att hantera händelser 
med pågående dödligt våld" (63) 
 
"En övergripande slutsats som flera aktörer 
lyfter är att det för likartade händelser behövs 
aktörsgemensam planering för och övning i 
praktisk samverkan på skadeplats. Det behövs 
för att skapa förutsättningar hos aktörerna att 
kunna genomföra åtgärder vid oklar lägesbild 
och på platser som ännu inte kan bedömas som 
säkra." (64) 
 
"Att aktörerna inom SSR hade initierat 
förberedelser inför en övning (Styrbjörn) med 
ett scenario med terrorattentat, bidrog sannolikt 
till att det fanns en större mental förberedelse 
för terrorhändelse hos aktörerna inom SSR." (65) 
 
"För att åstadkomma effektiva och samordnade 
insatser vid händelser med pågående dödligt 
våld krävs att samhällets samlade resurser tas 
tillvara genom aktörsgemensam planering, 
utbildning och övning. Sedan 2016 har det 
pågått ett aktörsgemensamt projekt med målet 
att utveckla en nationell vägledning, för att 
åstadkomma effektiva och samordnade insatser 
mellan blåljusaktörerna vid händelser med 
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pågående dödligt våld i publik miljö. [I projektet 
ingår deltagare från: Polismyndigheten, 
Socialstyrelsen, MSB, Västra 
Götalandsregionen/Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, Stockholms läns landsting, 
Katastrofmedicinskt centrum, Räddningstjänsten 
Storgöteborg, Storstockholms 
Brandförsvar och Räddningstjänsten Syd]" (68) 
 
"Genom aktörsgemensamma förberedelser och 
sametablering av aktörer under händelsen 
underlättades hanteringen. Inför denna 
händelse var arbetsformer och rutiner inte 
inövade och kända av samtliga aktörer." (69) 
 
"Hälso- och sjukvården utgör en central del i 
hantering av konsekvenserna av ett 
terrorattentat. MSB anser att det är viktigt att 
hälso- och sjukvård ingår i samhällets 
gemensamma planering för att hantera 
konsekvenserna av terrorattentat. Det är viktigt 
att identifiera potentiella berörda eller 
stödjande aktörer och, i olika grad, engagera 
dessa i planering, utbildning och övning." (70) 

Early crisis 

a) What were the 
means of 
communication 
between the 
involved actors? 
 
b) Were all 
concerned actors 
informed/involved? 

"Det fanns brister i larmkedjan. Det fanns även 
brister i aktörernas förmåga att ta fram och dela 
lägesbilder. Samverkan behöver i större 
utsträckning utgå från både egna och andra 
aktörers behov, i syfte att åstadkomma 
gemensam inriktning och samordning." (6) 
 
"SOS Alarm anvisade en talgrupp för samverkan i 
Rakel för kommunikation mellan SOS Alarm, 
ambulans, polis, och brandförsvar. Rakel är det 
primära sambandssystemet som 
blåljusmyndigheter använder i fält. Information 
om att det kunde röra sig om terrorattentat 
kommunicerades inte till de först 
utlarmade enheterna från brandförsvaret och 
ambulanssjukvården" (15) 
 
"Vid större händelser använder polisen enligt 
rutin särskilda talgrupper i Rakel, där endast 
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polis är behörig." (15) 
 
"Klockan 15.08 kallades samtliga aktörer inom 
Samverkan Stockholmsregionen till 
samverkanskonferens, via SOS Alarms 
inkallningssystem." (16) 
 
"Flera berörda aktörer, däribland Socialstyrelsen 
och flera myndigheter inom Samverkansrådet 
mot terrorism, larmades inte via sin TiB. 
Socialstyrelsen fick information via media, varpå 
de aktiverade sin krisledningsorganisation." (16) 
 
"För att få fram mer ambulansresurser gick SOS 
Alarm kl. 15.03 ut med ett anrop i en öppen 
talgrupp för sjukvården, om att ambulanser 
skyndsamt skulle göra sig disponibla för att 
kunna larmas till särskild händelse. Anropet bröt 
all pågående kommunikation i Rakel för 
ambulanser i länet och för övriga aktörer i 
sjukvårdsinsatsen." (17) 
 
"Vid denna händelse informerades inte 
utlarmade enheter från landstinget och 
brandförsvaret om att Polismyndigheten och 
andra aktörer hanterade händelsen som 
misstänkt terrorattentat. [...] MSB anser att det 
är viktigt att blåljusaktörernas ledningscentraler 
tar kontakt med varandra för att skapa 
förutsättningar för en samlad lägesbild redan i 
den inledande fasen. Det är även viktigt att 
operatörerna i SOS Alarms larmcentraler 
försäkrar sig om att ledningscentralerna hos 
berörda blåljusaktörer initialt får samma 
lägesinformation." (20) 
 
"En del aktörer larmades inte, exempelvis 
Socialstyrelsen." (21) 
 
"De [första ambulans, min anm.] försökte enligt 
etablerad plan att inhämta mer information på 
samverkanstalgruppen i Rakel, men den var helt 
upptagen av brandförsvaret. [...] 
Sjukvårdsledaren hade svårt att få kontakt med 
sin stabschef över Rakel och tvingades flera 
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gånger att fatta beslut utan att ha tillräcklig 
information om läget. " (35-36) 
 
"Landstinget saknade inkallningssystem till RSSL, 
vilket gjort att TiB fick ringa in berörda 
medarbetare en och en, något som försvårades 
av störningarna i mobilnäten." (38) 
 
"Socialstyrelsens TiB fick via media kännedom 
om händelsen kl. 15.10 och fattade då beslut om 
att aktivera sin krisledningsorganisation. [...] 
Efter den initiala fasen fick Socialstyrelsen 
löpande information från landstinget som gav 
förutsättningar för en uppdaterad lägesbild." 
(39) 
 
"Samtliga lokala sjukvårdsledningar hade 
svårigheter att få kontakt med RSSL. Detta 
gjorde attde lokala sjukvårdsledningarna 
agerade autonomt i flera frågor." (42) 
 
"Den [händelsen, min anm.] visar också på 
behov av tillgång till WIS på sjukhusen för att 
dela lägesbild." (44) 
 
"Under den första halvtimmen av 
räddningsinsatsen förekom svårigheter att få 
kontakt mellan personalen på Drottninggatan 
och SSRC både via Rakel och via mobiltelefoni. 
[...] Upprepade försök gjordes att lämna 
lägesrapport och mål med insatsen till SSRC via 
både Rakel och mobilnätet." (47) 
 
"Ett samverkansbefäl [från Brandförsvaret, min 
anm.] skickades till polishuset för att utbyta 
information på plats. Detta är ett 
standardförfarande vid större polisära 
händelser." (50) 
 
"Kommunikation mellan samhällsviktiga aktörer 
behöver säkerställas genom ett dedikerat nät för 
mobil datakommunikation mellan aktörer inom 
allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar." 
(54) 
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"I aktiverat läge leds arbetet i SSR i en 
samverkansstab med stöd av samverkansklustret 
och via samverkanskonferenser i det regionalt 
inriktande forumet respektive det samordnande 
forumet. [...] Andra tekniska förutsättningar för 
informationsöverföring mellan aktörerna 
omfattar inkallningssystem, 
telefonkonferenssystem och andra vedertagna 
kommunikationsmedel som telefoni och e-post." 
(56) 
 
"Polisens insatschef begärde via den regionala 
ledningscentralen kontakt med brandförsvar och 
sjukvård. Någon kontakt kom aldrig att 
upprättas." (57) 
 
"En klusterkoordinator utsågs med uppgift att 
sammanställa lägesbilden och förmedla 
information mellan samverkansklustret och 
samverkansstaben." (58) 
 
"Klockan 15.17 publicerades ett meddelande i 
WIS. Av meddelandet framgick information om 
samverkanskonferensen samt att polisen 
hanterade händelsen som misstänkt terror och 
att det var stora avspärrningar i Stockholms 
innerstad." (58) 
 
"MSB skickade en sambandsperson till SSR:s 
samverkansstab och följde löpande de regionala 
samverkanskonferenserna." (60) 
 
"Polisens talgrupp i Rakel fungerade väl under 
händelsen. Den prehospitala sjukvårdsledningen 
har uppgivit att det inledningsvis förekom 
svårigheter med sambandet i Rakel. När 
sjukvårdsledningen försökte inhämta 
information från samverkanstalgruppen använde 
brandförsvaret talgruppen för sin interna 
kommunikation, istället för att övergå till sin 
egen talgrupp. Brandförsvaret hävdar att det 
bara var brandförsvarets räddningsledare som 
använde samverkanstalgruppen. [...] 
Brandförsvaret har uppgivit att Rakel under 
händelsen inte upplevdes fungera tillförlitligt på 
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alla platser. Samband tappades inomhus och 
under kritiska skeden av räddningsinsatsen gick 
det inte att upprätta samband." (61) 
 
"Flera av organisationerna som deltog i 
hanteringen använde sig av det webbaserade 
informationssystemet WIS för att dela 
lägesbilder. Exempelvis aktörerna inom SSR, 
MSB, Socialstyrelsen och länsstyrelserna." (61) 
 
"Säkerhetsföretagen framhåller i sin analys av 
säkerhetsföretagens roll under attentatet, att 
det är en brist att de inte har tillgång till Rakel. 
Även vissa kommuner och vissa funktioner inom 
brandförsvaret, polisen och hälso- och 
sjukvården saknar Rakel. MSB och länsstyrelsen 
uppger att de på grund av att alla aktörer inte 
har tillgång till eller kan hantera Rakel 
genomförde de regionala och nationella 
samverkanskonferenserna via mobiltelefoni." 
(62) 
 
Samverkanskonferenser som Samverkan 
Stockholmsregionen arrangerade via SOS Alarms 
tjänst gick stundtals ner och var inte tillgänglig 
på grund av för många inloggade användare. [...] 
Post- och telestyrelsen uppger att det under de 
första timmarna efter attentatet förekom 
överbelastningar i mobilnätet vilket stundtals 
försämrade möjligheten för samhällsviktiga 
aktörer att kommunicera [...]" (62) 



98 

 

Was there 
immediate 
collaboration? 

"Klockan 15.00 aktiverade SOS Alarm 
Samverkansklustret. I Samverkansklustret ingår 
larm- och ledningsoperatörer från flera aktörer." 
(16) 
 
"Klockan 15.08 kallades samtliga aktörer inom 
Samverkan Stockholmsregionen till 
samverkanskonferens, via SOS Alarms 
inkallningssystem. Samverkan 
Stockholmsregionen är en regional modell för 
samverkan där 37 aktörer ingår och som drivs av 
länsstyrelsen." (16) 
 
"Några av de första personerna att ingripa på 
Drottninggatan var en handfull poliser som 
befann sig på platsen under sin lediga tid. På 
deras order påbörjades riskminimerande 
åtgärder av medarbetare från olika 
säkerhetsföretag som var i tjänst." (17) 
 
"Parallellt vidtogs åtgärder för att omhänderta 
skadade personer av ledig hälso- och 
sjukvårdspersonal som befann sig på 
Drottninggatan vid tidpunkten för attentatet. 
Medarbetare från olika säkerhetsföretag och 
från närliggande Cityakuten hjälpte till. Även 
människor från allmänheten gjorde vad de 
kunde för att förbättra situationen. Butiksägare 
längs Drottninggatan tog emot människor i sina 
butiker. Det fanns överlag en stor vilja att hjälpa 
till." (18) 
 
"En akutläkarbil larmades också direkt, men 
anlände till Drottninggatan en annan väg än den 
första ambulansen och det dröjde innan 
sjukvårdsledaren och akutläkaren etablerade 
kontakt. [...] När akutläkaren och 
sjukvårdsledaren möttes avrapporterades vilka 
skadade som påträffats och vilka 
prioriteringsbeslut som tagits. Sjukvårdsledaren 
och akutläkaren kom överens om att 
sjukvårdsledaren skulle fortsatta att leda den 
prehospitala sjukvårdsinsatsen medan 
akutläkaren stöttade med högre medicinsk 
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kompetens." (36) 
 
"En gemensam ledningsplats tillsammans med 
polis och brandförsvaret etablerades ca kl. 
15.25. Med anledning av säkerhetsläget kom de 
överens om en uppsamlingsplats för skadade 
människor i närheten av ledningsplatsen och en 
för chockade personer en bit därifrån. I övrigt 
uppdaterade och delade brandförsvaret, polis 
och ambulanssjukvård lägesbild med varandra." 
 
"Enskilda sjukhus kontaktade varandra för att 
flytta patienter och ett sjukhus tog även 
direktkontakt med angränsande landsting för att 
efterhöra möjligheten att flytta patienter." (38) 
 
"Under insatsen samverkade polisens platschef 
(PC) och räddningsledaren kontinuerligt. [...] Det 
etablerades senare en gemensam ledningsplats 
vid Drottninggatan där räddningsledaren, 
sjukvårdsledaren och polisens platschef 
samverkade för att dela lägesinformation och 
bedöma behovet av gemensamma åtgärder." 
(48) 
 
"Flertalet sjukvårdsutbildade personer, bland 
annat sjuksköterskor, läkare och personal från 
närliggande vårdgivare, erbjöd sin hjälp till 
brandförsvaret. Sammantaget omhändertog 
brandförsvaret ett tiotal skadade personer och 
genomförde flera olika sjukvårdande åtgärder 
samt transporterade en skadad person till 
sjukhus i brandförsvarets egna fordon. Utöver 
det genomförde brandförsvaret tillsammans 
med sjukvården ytterligare inventeringar av 
skadeområdet runt Drottninggatan för att 
säkerställa att det inte fanns fler skadade 
personer som ännu inte påträffats. Det fanns 
även ett stort antal människor som inrymts i 
byggnader utmed Drottninggatan som behövde 
tas om hand. I samråd med polisens platschef 
och sjukvårdsledaren upprättades en 
uppsamlingsplats för dem." (48) 
 
"Under insatsen vid lastbilen samverkade 



100 

 

brandförsvarets personal på plats kontinuerligt 
med polisen angående risker med en eventuell 
bomb i lastbilen och att en gärningsperson 
kunde finnas kvar på platsen. [...] Under insatsen 
vid lastbilen bistod brandförsvaret polisens 
bombtekniker med att klippa upp dörren på 
passagerarsidan av lastbilshytten. Polisens 
bombtekniker gjorde flera kontroller av lastbilen 
innan brandförsvaret kunde lyfta lastbilen för att 
få loss den omkomna personen." (49) 
 
"Trots svårigheter i situationen försökte de 
[brandförsvaret, min anm.] skapa överblick och 
etablera samverkan med andra aktörer." (52) 
 
"Omkring kl. 15.00 etablerade räddningsledaren 
och polisens platschef en gemensam 
ledningsplats på Drottninggatan. Klockan 15.25 
anslöt också sjukvårdsledaren till den 
gemensamma ledningsplatsen och en första 
genomgång genomfördes mellan polisens 
platschef, sjukvårdsledaren och 
räddningsledaren." (57) 
 
"Säkerhetsföretagen var ett stöd i 
sjukvårdsinsatsen, men främst utgjorde de ett 
stöd till polisinsatsen där de genomförde 
åtgärder för att inrymma och utrymma samt 
hålla avspärrningar." (57) 
 
"Samverkansklustret var aktivt från kl. 15.00 och 
bemannades med operatörer som 
representerade Storstockholms brandförsvar, 
Södertörns brandförsvarsförbund, polisen, SOS 
Alarms ambulansdirigering, och landstingets 
trafikförvaltning." (59) 
 
"Det aktörsgemensamma agerandet i samband 
med attentatet visar att SSR aktiverades tidigt 
och påbörjade arbetet." (64) 
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The 
development 
of crisis 

Did the emergent 
network achieve 
progress quick? 

"Det genomfördes en effektiv prehospital 
insats." (34) 
 
"Brandförsvaret responderade snabbt och hade 
kapacitet att hantera parallella händelser under 
det initiala händelseförloppet." (46) 
 
"Samverkan på Drottninggatan bidrog till en 
effektiv hantering på skadeplatsen 
genom att respektive aktör lämnade stöd i 
varandras insatser vilket. Det bidrog 
till att sjukvården snabbt kunde omhänderta och 
transportera skadade 
personer till sjukhus, brandförsvaret kunde 
åtgärda lastbilen och polisen kunde 
vidta riskminimerande åtgärder." (68) 

Were the roles 
clearly distributed? 

"Även om det aldrig blev direkt uttalat 
uppfattade besättningen på den första 
ambulansen sig själva som att de var i ledning 
och förberedde sig för att etablera prehospital 
sjukvårdsledning." (35) 
 
"En akutläkarbil larmades också direkt, men 
anlände till Drottninggatan en annan väg än den 
första ambulansen och det dröjde innan 
sjukvårdsledaren 
och akutläkaren etablerade kontakt. [...] När 
akutläkaren och sjukvårdsledaren möttes 
avrapporterades vilka skadade som påträffats 
och vilka prioriteringsbeslut som tagits. 
Sjukvårdsledaren och akutläkaren kom överens 
om att sjukvårdsledaren skulle fortsatta att leda 
den prehospitala sjukvårdsinsatsen medan 
akutläkaren stöttade med högre medicinsk 
kompetens." (36) 
 
"Alla sju akutsjukhus hade krisstödstelefon och 
krisstödsmottagning aktiva från fredag 
eftermiddag. Inriktning för krisstödet från RSSL 
saknades initialt. I väntan på inriktningen 
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påbörjades sådana insatser på vissa sjukhus." 
(40) 
 
"Mandat, befogenheter och ansvar mellan RKL 
[regional krisledning, min anm.], RSSL och övriga 
krisledningar behöver tydliggöras." (41) 
 
"De olika planerna inom landstinget 
harmoniserade inte i alla delar och planerna var 
inte uppdaterade och förankrade i tillräcklig 
utsträckning. Vissa överväganden på skadeplats 
och på lokal nivå skedde utanför plan baserat på 
personliga kontakter. Landstinget behöver 
säkerställa att även berörda privata vårdgivare 
har erforderlig kunskap om landstingets 
organisation vid allvarlig händelse och sin egen 
roll och ansvar i den katastrofmedicinska 
beredskapen." (43) 
 
"Det var totalt fem stationer med tolv enheter ur 
brandförsvaret som larmades ut och 
engagerades på skadeplatsen. Ledningen av 
räddningsinsatsen bedrevs med en 
räddningsledare (RL) och med två 
skadeplatschefer. Detta är en förstärkning enligt 
standardförfarande som nyttjas vid omfattande 
räddningsinsatser. Totalt fanns fem 
ledningsenheter på platsen, varav två användes 
som taktisk reserv ett par hundra meter bort." 
(47) 
 
"För att förbättra ledningsstrukturen fattade 
räddningsledaren beslut om att dela upp 
räddningsinsatsen i två sektorer med varsin 
skadeplatschef." (47-48) 
 
"Polisinsatschefen som ansvarade för ledning av 
polisinsatsen hade upprättat en ledningsplats vid 
slottet. Under insatsen hade räddningsledaren 
ingen kontakt med polisinsatschefen och kände 
inte till ledningsplatsen vid slottet." (48) 
 
"En övergripande slutsats som brandförsvaret 
framhåller är behovet av aktörsgemensam 
samordning på skadeplats mellan 
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brandförsvaret, polisen och hälso- och 
sjukvården, för att underlätta mellan aktörer att 
leda och stödja sina och varandras insatser." (52) 
 
"MSB bedömer att Storstockholms brandförsvar 
utgjorde en värdefull resurs för både sjukvården 
och polisen utöver sitt juridiska ansvar för 
kommunens räddningsinsats." (52) 
 
"Initialt gjorde samverkanskoordinatorn en 
indelning i direkt och indirekt berörda aktörer. 
Direkt berörda aktörer kallades in för att 
bemanna samverkansstaben och indirekt 
berörda aktörer kallades till 
samverkanskonferens." (58) 
 
"Enligt rutinen kan de aktörer som ser ett behov 
av att delta sända en representant. 
Samverkansstaben bemannades av 
länsstyrelsen, landstinget (Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen samt senare på kvällen 
även landstingets trafikförvaltning), 
Polismyndigheten, brandförsvaret, Trafikverket 
och Stockholms stad." (58) 
 
"Inriktningen användes under de första 
timmarna och hade följande innehåll: · 
Samordna resurser för att möta akuta 
hjälpbehov · Skapa trygghet i kaotisk situation · 
Gå upp i stabsläge · Arbeta fram samlad 
lägesbild från samverkansstab [...] Inriktningen 
som presenterades vid samverkanskonferensen 
kl. 20.15 innehöll: · Skapa förutsättningar för 
människor att ta sig hem. Samordning mellan 
Trafikverket, trafikförvaltningen och 
Polismyndigheten. · Stödja med att få ut 
information avseende drabbade och döda från 
landstinget, för kommunernas fortsatta arbete 
med psykosocialt omhändertagande. · Fortsatt 
samordnad kommunikation · Börja planera för 
kommande dagar, dvs. mer långsiktig planering." 
(59) 
 
"Det fanns ett informationsglapp mellan polisens 
ledningsplats vid slottet och aktörernas 
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gemensamma ledningsplats på Drottninggatan. 
Det försvårade den övergripande koordineringen 
och 
gemensamma riskbedömningen på 
Drottninggatan. Exempelvis riktades vapen vid 
enstaka tillfällen direkt mot brandförsvarets 
personal, då polis på platsen inte kände till 
brandförsvarets insats." (63) 
 
"Ambitioner och förväntningar på de 
aktörsgemensamma formerna motsvarade dock 
inte alltid 
de resurser som avdelades för koordinering och 
gemensamt analysarbete." (65) 
 
"Aktörernas erfarenhet är att det behöver 
förtydligas hur samverkan inom SSR ska gå till 
och hur olika samverkansforum inom SSR 
kopplar till respektive organisations krisledning 
samt vilket behov av informationsdelning som 
finns för att åstadkomma samordning." (66) 
 
"Exempelvis upplevde Stockholms stad, som var 
direkt drabbat av attentatet, att syfte och roll 
med olika samverkansforum inom SSR och hur 
de borde ha bemannats av staden var oklart." 
(66) 
 
"I hanteringen av denna händelse fanns det 
behov av olika forum för samverkan. Syfte med 
respektive forum och hur de förhåller sig till 
varandra behöver tydliggöras. Det är även viktigt 
att organisationer som skickar eller tar emot 
samverkanspersoner klargör vilka funktioner 
dessa personer har." (69) 
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Challenges in 
collaboration 

Were there any 
hindrances in the 
collaboration? 

"Att SOS Alarm beslutade att flytta 
ambulansdirigeringen till Samverkan 
Stockholmsregionens samverkanskluster 
medförde att det inte fanns en 
sammanhängande ambulansdirigering i länet 
och att det blev svårare att samordna 
ambulansresurserna." (21) 
 
"Under kvällen och natten blev det tydligt att 
behovet av krisstöd var stort. Vissa svårigheter i 
samverkan mellan landstinget och Stockholms 
stad kring krisstödet uppstod i startskedet, men 
kunde snabbt lösas." (42) 
 
"Bristande lägesbild försämrade landstingets 
möjlighet att leda och samordna berörda hälso- 
och sjukvårdsverksamheter och fördela 
landstingets 
och regionens samtliga resurser i enlighet med 
hälso- och sjukvårdslagen och Socialstyrelsens 
föreskrifter. [...] Inriktningen på flera sjukhus att 
"tömma akuten" innebar i den här händelsen en 
sänkning av de medicinska kvalitetskraven, vilket 
fick konsekvenser för vårdsökande. Ett 
beslut om att tömma akutmottagningarna bör 
samverkas med RSSL. Beslut om att sänka de 
medicinska kvalitetskraven ska ske i samverkan 
mellan vårdgivare, RSSL och ibland 
Socialstyrelsen och Socialdepartementet" (43) 
 
"Att lägesbilden över landstingets och 
Stockholms stads arbete med krisstöd efter 
midnatt fortfarande var bristfällig innebar att 
gemensam inriktning och samordning 
försvårades. Därefter förbättrades 
förutsättningar för inriktning och samordning av 
krisstödet, genom samverkan inom Samverkan 
Stockholmsregionen." (44) 
 
"En övergripande slutsats som brandförsvaret 
framhåller är behovet av aktörsgemensam 
samordning på skadeplats mellan 
brandförsvaret, polisen och hälso- och 
sjukvården, för att underlätta mellan aktörer att 
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leda och stödja sina och varandras insatser." (52) 
 
"Brandförsvaret och landstinget hade ingen 
kännedom om var polisinsatschefen hade sin 
ledningsplats under hanteringen. På skadeplats 
samverkade räddningsledaren och 
sjukvårdsledaren istället med polisens platschef 
för skadeplatsen på Drottninggatan. Polisens 
platschef hade inte den övergripande 
lägesbilden över polisinsatsen och de 
polisresurser som flödade in och ut från 
skadeplatsen. Den övergripande lägesbilden 
hade polisinsatschefen och ledningen vid slottet. 
Polisens insatschef begärde via den regionala 
ledningscentralen kontakt med brandförsvar och 
sjukvård. Någon kontakt kom aldrig att 
upprättas." (56-57) 
 
"Polis, brandförsvar och sjukvård behöver 
samverka på en gemensam ledningsplats. De 
behöver också bättre kunskap om varandras 
organisationsstrukturer och var de olika 
funktionerna finns som behöver samverka vid en 
hantering av likartade händelser." (63) 
 
"Det gjordes ingen gemensam analys av och 
planering för en eskalering med sekundära 
attentat mellan polis, brandförsvar och 
sjukvården. Detta genomfördes inom respektive 
organisation." (64) 
 
"Syftet med samverkanskonferenserna 
kommunicerades inte, vilket bidrog till olika 
förväntningar hos aktörerna på innehållet. Vissa 
samverkanskonferenser innehöll upprop och en 
statusuppdatering för samtliga 37 aktörer, vilket 
uppfattades som ineffektivt, eftersom de flesta 
aktörer inte var direkt berörda." (65) 
 
"Erfarenheterna från arbetet i 
samverkansstaben är att det var svårt att få till 
ett flöde i informationsdelningen för dem som 
arbetade med att sammanställa lägesbilder. Det 
berodde på att det inte fanns något etablerat 
arbetssätt och att det i samverkansstaben 



107 

 

saknades deltagare med rätt kompetens." (66) 
 
"Exempelvis upplevde Stockholms stad, som var 
direkt drabbat av attentatet, att syfte och roll 
med olika samverkansforum inom SSR och hur 
de borde ha bemannats av staden var oklart. 
Behoven och 
tidsperspektiven hos blåljusaktörerna respektive 
kommunerna skiljde sig åt och därmed fanns 
också olika behov av information. Det ledde till 
brister i informationsdelningen mellan olika 
aktörer." (66) 
 
"Förståelsen för behovet av samverkan och 
vikten av att dela information som andra aktörer 
behöver för sin hantering av en händelse 
behöver öka." (67) 
 
"Polisen, landstinget och brandförsvaret 
planerade var för sig för en eskalering. MSB 
anser att det är viktigt att omfallsplanering sker i 
samverkan eftersom respektive aktörs 
riskbedömning görs utifrån olika kompetenser 
och perspektiv. Det aktörsgemensamma arbetet 
inom SSR behöver omfatta även den här typen 
av analyser." (69) 

 

 


